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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci k provedení rodinného domu 

s provozovnou. Provozovnou je prodejna s vínem malého rozsahu. Pozemek se nachází 

v zastavěném území města Vracov v klidné části ulice Borová sousedící s lesem, 

pozemek je rovinatý a dostatečně velký pro stavbu rodinného domu. Na pozemku se 

nachází parkovací stání pro osobní automobil a garáž, která je součástí domu. Rodinný 

dům s provozovnou je navržena jako dvoupodlažní samostatně stojící částečně 

podsklepený dům. Dům je přístupný z místní komunikace. Objekt je navrhován pro 4-5 

člennou rodinu. Hlavní vstup do domu se nachází v prvním nadzemním podlaží, vstup 

do provozovny je taktéž v prvním nadzemním podlaží. Zastřešení je řešeno plochou 

střechou. 

Klíčová slova 

 

Rodinný dům s provozovnou, prodejna s vínem, plochá střecha, nadzemní podlaží, 

podzemní podlaží, cihelné systémy 

 

Abstract 

 

This bachleor‘s theesis is deal with project documentary for the implementation of 

family house with place of business. Type of business is small shop with wine. The land 

is situated in the  built-up territory in town Vracov on quit street Borová which is 

situated near the wood. The land is flat and large enough for building of family house. 

On the land is situated parking place and garage which is a part of house. The family 

house with place of business is two-floor separately standing and partly with a 

cellar.The family house is accessible from local street. The building is designed for 

family which is consisted from 4-5 persons. The main enter into the building is situated 

on the first floor, the enter to the business plac eis situated on the forst floor too. The 

roof is designed as flat roof. 

 

Keywords 

 

family house with place of business, shop with wine, flat roof, above-groung floor, 

underground floor, brick systems 

  



Bibliografická citace VŠKP 

  
Jaroslava Elznicová Rodinný dům s provozovnou Vracov. Brno, 2014. 40 s., 277 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. arch. Luboš Eliáš 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Prohlášení: 

  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 26.5.2014  

  

  

  

                                                             

……………………………………………………… 

                                                                     podpis autora 

                                                                 Jaroslava Elznicová  



Poděkování 

Ráda bych poděkovala svým rodičům, kteří mě podporovali po celou dobu studia a 

finančně mi umožnili studovat na Stavební fakultě VUT v Brně. Dále bych chtěla 

poděkovat příteli, přátelům a všem blízkým, kteří mě taktéž podporovali při studiu a 

v neposlední řadě bych ráda poděkovala Ing. arch. Luboši Eliášovi za vstřícnost při 

práci a konzultacích, za cenné rady a trpělivost při zpracování bakalářské práce. 

  



Obsah:  

 

1. Úvod 

2. Vlastní text práce 

3. Závěr 

4. Seznam použitých zdrojů 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

6. Seznam příloh 

 



9 

 

 

1. Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu 

s provozovnou na samostatném pozemku v katastrálním území města Vracov. Pozemek 

je v současné době nezastavěn a nachází se v klidné ulici, je rovinatého charakteru. Jako 

provozovnu jsem si vybrala prodejnu vína, protože Vracov je známou vinařskou oblastí.  

Za domem vznikne zahrada, na kterou vede terasa. Vstup do rodinného domu a vstup do 

prodejny se nacházejí na východní straně objektu, kde se nachází i komunikace. Dům 

má parkovací stání na vlastním pozemku a garáž pro jeden osobní automobil, která je 

součástí domu. Rodinný dům je určen pro 4-5 člennou rodinu. Zastřešení je provedeno 

jako plochá střecha, dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, fasáda bude 

řešena jako bílá, v místě garáže je navrženo obložení kamenným obkladem. 

Ve své práci se zabývám návrhem dispozičního a konstrukčního řešení stavby, 

tepelně technického posouzení, zpracováním výkresové a technické dokumentace pro 

realizaci stavby a požárně bezpečnostním řešením stavby. 
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2. Vlastní text práce 

 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1.Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby - rodinný dům Vracov - Borová 

b) místo stavby – Vracov, ulice Borová č. p. 1723, katastrální území Vracov, parcelní 

číslo pozemku – 3660/2 

c) předmět projektové dokumentace – novostavba rodinného domu Vracov s 

provozovnou – Borová – stavba pro bydlení a provoz 

A.1.2. Údáje o stavebníkovi 

a) Jiří Horejsek, Vracov, ulice Sokolská 1258  

A.1.3. Údáje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Ing. Jaroslava Elznicová, projektová činnost v investiční výstavbě, Vracov, Sokolská 

1258, 696 42, zapsán v evidenci  České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby pod číslem ČKAIT – 1086020. 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Celková situace 1:200, výškové zaměření pozemku, zpracovaná úvodní studie 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území – jedná se o parcelu číslo 3660/2 o ploše 641 m
2
 na rovinatém 

terénu v katastrálním území města Vracov. Okolní parcely jsou zastavěné. Příjezd na 

danou parcelu je umožněn z místní komunikace – ulice Borové 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) – dané území nespadá do 

chráněných ani záplavových území 

c) údaje o odtokových poměrech – pozemek je přirozeně odvodněn – vsakováním. 

Parcela je z větší části zatravněna 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas - záměr je 

v souladu s územním plánem obce 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívaní stavby o jejím souladu s územně plánovací dokumentací-

záměr je v souladu s územním rozhodnutím 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - využití území je v souladu s 

obecnými požadavky na využití území 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – všechny dotčené orgány souhlasily a 

povolily stavbu  RD 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení – vyjímky a úlevová řešení nabyly navrženy 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – související ani podmiňující investice 

nejsou plánované 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby   

pozemky č. 3665/1, 3660/3, 3654, 3660/1 

stavba č. p. 1724 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – jedná se o novostavbu rodinného domu 

ve Vracově s provozovnou v ulici Borové, který bude postaven na pozemku číslo 

3660/2 

b) účel užívání stavby – stavba pro bydlení s provozovnou 

c) trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka,.) – stavba 

nespadá pod chráněné stavby 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – na stavbě budou dodrženy 

technické požadavky, stavba není určena pro bezbariérové užívání 



12 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů - všechny dotčené orgány souhlasily a povolily stavbu novostavbu 

RD 

g) seznam vyjímek a úlevových řešení – vyjímky ani úlevová řešení nebyly shledány 

h) navrhované kapacity stavby – navrhovaná novostavba bude dvoupodlažní s obytným 

podkrovím a částečným podsklepením. Dům bude samostatně stojící. Střecha bude 

pultová. 

- zastavěná plocha – 156 m
2
 

    - obestavěný prostor – 1219 m
3
 

    - užitná plocha –394,66 m
2
 

    - počet funkčních jednotek – 1 

    - počet uživatelů – 4-5 

i) základní bilance stavby - Potřeby médií budou řešeny v rámci budovy. Zajištění 

stavebních hmot je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby byla dodržena 

omezená lhůta výstavby. 

Dešťová voda bude odvedena do dešťové kanalizace. 

Rodinný dům spadá do kategorie A energetické náročnosti stavby. 

Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. 

kontejnerů. 

  

- spotřeba hlavních hmot –  spotřeba cihelných bloků – 142,60 m
3
 

    objem betonu pro základové konstrukce – 50 m
3
  

  
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – 

začátek výstavby – říjen 2014, plánované ukončení realizace stavby září 2015 

k) orientační náklady stavby –   cena novostavby rodinného domu – 3000000 Kč 

     cena parcely 513000 Kč 

     celková cena 3513000 Kč 
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení  

– stavba sestává z jednoho objektu určeného pro bydlení 4členné rodiny a provoz – 

prodejna vína. Stavba nebude členěna na objekty. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku – jedná se o parcelu č. 3660/2 

v katastrálním území města Vracov o výměře 641 m
2
. Parcela je rovinatá. 

Příjezd ke staveništi je umožněn z místní komunikace – ulice Borová. Staveniště 

je majetkem žadatelů o povolení stavby, sousedními parcelami jsou parcely – 

3660/3, 3660/1 a 3665/1. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) – základové poměry 

byly stanoveny jako jednoduché, hladina podzemní vody se nachází pod úrovní 

založení stavby. Tyto údaje byly zjištěny dle poměrů v okolních zastavěných 

parcelách. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma – stavba se nenachází v ochranných ani 

bezpečnostních pásmech. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území – stavba se 

nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území – stavba svým charakterem nenarušuje vzhled okolní zástavby a 

nemá významný vliv na odtokové poměry v okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – na parcele se nenachází 

stávající stavby ani dřeviny, prostor bude oplocen a označen. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa – stavba nezabírá pozemky k plnění funkce lesa 

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

a technickou infrastrukturu – stavba bude napojena novými přípojkami na 

stávající technickou a dopravní infrastrukturu, všechny potřebné inženýrské sítě 

se nacházejí v místě stavby. Jedná se zejména o napojení příjezdem na místní 

komunikaci – ulici Borovou a dále napojení na kanalizační, vodovodní, 

plynovou a NN přípojku elektrické energie. Potřebné přípojky budou zřízeny na 

hranici pozemku a dále budou jednotlivé sítě vedeny do prvního nadzemního 

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

- Předpokládaný termín zahájení výstavby – říjen 2014 

- Předpokládaný termín ukončení výstavby – září 2015 

- Celková cena – 3513000 Kč 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu pro bydlení a provoz a jednou funkční jednotkou pro bydlení 

4-5 osob a jednu funkční jednotku pro provoz. Jedná se o jednogenerační dům. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení – stavba se 

nachází v okolí rodinných a bytových domů, takže svým rázem nebude 

narušovat prostorové řešení území, jedná se o stavbu s dvěmi nadzemními 

podlažími s plochou střechou. Terénní úpravy budou vzhledem k rovinatému 

charakteru pozemku minimální. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a 

barevného řešení – stavba je dvoupodlažní částečně podsklepena samostatně 

stojící s plochou střechou, bude zhotovena z cihelného sytému. Barva fasády 

bílá, garáž bude obložena kamenným obkladem šedé barvy. Výplně otvorů 

budou z plastových profilů tmavě hnědé barvy. Komínové těleso bude obloženo 

cihlovými pásky oranžové barvy.  

B.2.4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Novostavba rodinného domu s provozovnou je řešena jako dvoupodlažní objekt, 

který je částečně podsklepen. V suterénu se nachází sklad pro prodejnu, sklad sezónních 

potřeb, technická místnost, sklad, chodba a posilovna s hygienickým zázemím. Suterén 

je přístupný z hlavního schodiště, které propojuje suterén s dalšími podlažími nebo 

venkovním schodištěm přístupným z terénu. Všechny prostory suterénu jsou přístupné 

z chodby, která je přístupná z hlavního schodiště. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází provozovna s hygienickým zázemím, která je přístupná samostatným vstupem 

nebo vstupem přes zádveří. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází zádveří, ze 
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kterého máme přístup do garáže a dále do chodby. Z chodby je přístupný obývací pokoj 

s kuchyní, spíž, pracovna, hygienické zázemí a schodiště, kterým je přístupné druhé 

nadzemní podlaží. Po vystoupání do druhého nadzemního podlaží přijdeme do chodby 

ze které jsou přístupné dva pokoje, ložnice, dvě šatny a dvě koupelny. 

Celý dům bude postaven dodávající firmou. Po zaměření stavby začnou 

výkopové práce a dále se zhotoví základová konstrukce, která bude monolitická 

z prostého betonu. Zdivo suterénu bude vyzděno z betonových bednících tvarovek prefa 

BTB, které budou zality betonem a provázány výztuží. Suterénní zdivo bude opatřeno 

tepelnou izolací EPS perimetr tloušťky 100 mm s nopovou folií a geotextilií. Dále bude 

provedena stropní konstrukce tloušťky 250 mm s následnou výstavbou prvního 

nadzemního podlaží z páleného zdícího materiálu s následným provedením stropní 

konstrukce tloušťky 250 mm a výstavbou dalšího nadzemního podlaží z páleného 

zdícího materiálu. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha s nosnou vrstvou tvořenou 

stropní konstrukcí tloušťky 250 mm. Mezi jednotlivými dílčími pracemi musí probíhat 

předepsané technologické pauzy. 

B.2.3. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navrhována jako bezbariérová – jedná se o rodinný dům 

s provozovnou, u kterého není nutné řešit bezbariérový provoz. 

B.2.4. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození – pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem. 

B.2.5. Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení – jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící stavbu s částečným 

podsklepením převládajícího tvaru obdélníku. Celá stavba je zděná, základy jsou 

monolitické. 

b) Konstrukční a materiálové řešení – nadzemní podlaží objektu jsou postaveny 

z cihelného systému HELUZ. Obvodové zdivo tvoří cihelné tvarovky HELUZ 

STI pro tloušťku zdiva 490mm, vnitřní nosné zdivo je tvořeno z tvarovek 
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HELUZ P15 s tloušťkou zdiva 300 mm a 250 mm. Stropní konstrukce je tvořena 

stropními nosníky HELUZ MIAKO a stropních vložek HELUZ MIAKO výšky 

190 mm, celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Zdivo suterénu je 

tvořeno betonovými tvarovkami prefa BTB, které budou vyplněny betonem a 

zpevněny výztuží. Vnitřní nosnou zeď suterénu je tvořeno z tvarovek HELUZ 

P15 s tloušťkou zdiva 300 mm a 250 mm. Suterénní zdivo je opatřeno 

asfaltovým pásem s modifikovaného asfaltu s nosnou vrstvou ze skleněné 

rohože tl. 4 mm je zatepleno tepelnou izolací EPS perimetr tloušťky 100 mm a 

opatřeno nopovou folií s výškou nopu 10 mm a geotextilií. Vnitřní nenosné 

příčky tvoří tvarovky HELUZ CV40 pro tloušťku zdiva 150 mm. Základová 

konstrukce je zhotovena jako monolitická betonová z betonu C20/25.  

c) Komínové těleso je od firmy HELUZ, je řešeno jako kompletní dodávka. Na 

novostavbu je použit komín HELUZ klasik o rozměru 400x400 mm s vnitřním 

průměrem 160 mm. 

d) Mechanická odolnost a stabilita – stabilita objektu je zajištěna vazbou bloků a 

vnějšími a vnitřními zdmi a pozedními věnci a jejich vzájemným propojením. 

Mechanická odolnost je zajištěna použitím kvalitních materiálů, vhodných pro 

použití na dané konstrukce. 

B.2.6. Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

a) technické řešení – stavba bude postavena z cihelných bloků se systémem 

obvodových a vnitřních nosných zdí, základovou konstrukci bude tvořit systém 

základových pasů. Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Novostavba bude napojena novými přípojkami na stávající inženýrské sítě. Jedná se 

o kanalizační, vodovodní a plynovou přípojku a přípojku NN elektrické energie, které 

budou přivedeny do příslušným hlavním uzávěrům. Sdělovací kabel bude veden 

k novostavbě a pak dále rozveden dle potřeby. 

Celý objekt bude vytápěn novým plynovým kotlem Dakon DUA 28B, který bude 

umístěn v technické místnosti. Jako otopná tělesa budou použity desková tělesa Radik. 

Rozvody TUV zajistí zásobníkový ohřívač umístěný v technické místnosti. Splašková a 

dešťová voda bude odvedena do jednotné splaškové kanalizace. V objektu bude 
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proveden nízkotlaký rozvod plynu, na který budou napojeny všechny plynové 

spotřebiče. 

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků - Žádná místnost v objektu 

nebo skupina místností nevyžaduje samostatný požární úsek. Dle  ČSN 

730833 a 23/2008 sb. tvoří posuzovaný objekt  jeden požární úsek: P1.01/N2. 

                Plocha požárního úseku P1.01/N2: 394,66 m
2
 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti - Dle přílohy 

B, ČSN 73 0802 je určeno výpočtové požární zatížení pv tabulkově.  

Tab. B.1, položka 10 – Bytové domy, rodinné domky, domov důchodců      

včetně příslušenství pv = 40kg/m
2
 

Stálé požární zatížení ps je vyšší než 5kg/m
2
 (ps=10kg/m

2
), proto se zvýší 

výpočtové požární zatížení z tab. B.1 o hodnotu vypočtenou dle vzorce B.2 

pv = (ps - 5).1,15 = 5,75kg/m
2 

 

Podle přílohy B ČSN 73 0802 je určeno celkové výpočtové požární zatížení:   

pv = 45,75kg.m
2 

Stupeň požární bezpečnosti 

Dle odst. 4.1.1b) ČSN 73 0833 je určen stupeň požární bezpečnosti:                            

II. Stupeň požární bezpečnosti (II. SPB) 

Mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami se dle ČSN 73 0833 

neposuzují 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí – navržené 

stavební konstrukce vyhoví požadavkům na požární odolnost, viz. příloha – 

požárně technické posouzení 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest - Dle ČSN 73 

0833 se délka únikové cesty u objektů OB1 neposuzuje. Navržená úniková 

cesta vyhovuje požadavkům na minimální šířku nechráněné únikové cesty 900 
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mm a minimální šířku dveří 800 mm na této únikové cestě. Šířka vstupních 

dveří je navržena 0,95 m a nejmenší šířka chodby v rodinném domě je 1,1 m. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru - Na základě čl. 8.15.4 ČSN 73 0802 se střecha nepovažuje za 

požárně otevřenou plochu, tzn. nevyžaduje se určení odstupové vzdálenosti od 

konstrukce střechy. 

Výpočet pro jednotlivé fasády je proveden dle ČSN 73 0802. 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na jižní straně do sousedního pozemku, 

tuto situaci bude nutno řešit s majitelem tohoto pozemku. Podrobný výpočet 

odstupových vzdáleností včetně situace viz. příloha požárně technické 

posouzení. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst - Přenosné hasící přístroje  

V souladu s přílohou 4. vyhlášky 23/2008 sb. bude objekt vybaven 2 

přenosnými hasicími přístroji s hasící schopností 34A a 183B. Hasicí přístroj 

34A bude umístěn na stěně v místnosti číslo 101 – zádveří a hasicí přístroj 

183B bude umístěn v místnosti číslo 115 – garáž. 

Požární voda  

Vnější odběrná místa 

Vnější požární voda pro jednotky hasičského záchranného sboru je 

zajištěna podzemním hydrantem osazeným na síti veřejného vodovodu.  

Hydrant se nachází přibližně 21 m od vstupu do objektu na pozemní 

komunikaci.  

 

Požadavky: Max. vzdálenost hydrantu 200/400m (od objektu/mezi sebou)  

Potrubí DN 100 mm 

Odběr Q pro rychlost 0,8m/s: 4,0 l/s 

Odběr Q pro rychlost 1,5m/s: 7,5 l/s 

Vnitřní odběrná místa - V souladu s odst. 4.4 b) ČSN 73 0873 nejsou vnitřní 

odběrní místa potřeba u prostor u bydlení a ubytování OB1.  
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) - Přístupová komunikace  

Před objektem se nachází veřejná komunikace, která je zkonstruovaná i pro 

pojezd těžkých nákladních vozidel, komunikace tak splňuje požadavky na 

pojezd požární mobilní techniky. Vzdálenost veřejné komunikace od objektu 

činí 4,5 m. Komunikace je šířky 8,0 m. Splňuje tak požadavky normy ČSN 73 

0833 na minimální šířku vozovky 3m a maximální vzdálenost 50 m od budovy 

OB1.  

Nástupní plocha pro protipožární zásah není požadována. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) – v rámci stavby není řešeno 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními - Dle vyhlášky 23/2008 sb. musí být objekt vybaven zařízením 

autonomní detekce a signalizace, kterým se dle přílohy 5 rozumí: 

a) autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14 604  

b) hlásič požáru dle ČSN EN 54 Elektrické požární signalizace.  

Toto zařízení bude umístěno v místnosti číslo 101 (zádveří), v místnosti 

číslo 201 (chodba) a také v místnosti číslo S04 (sklad pro prodejnu). 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek - Předmětná 

stavba neklade žádné požadavky na rozmístění výstražných  

a bezpečnostních značek či tabulek.  

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení – jednotlivé konstrukce stavby jsou 

navrženy tak, aby vyhověly doporučeným hodnotám dle normy ČSN 730540-

2:2011 + Z1:2012 a normy ČSN 05 32:2010 

b) Energetická náročnost stavby – B- úsporná 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií – v rámci stavby nejsou řešeny 

ani navrženy 
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B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů,..) a dále zásady vlivu na okolí (vibrace, hluk, prašnost,..) 

Stavba bude odvětrána pomocí okenních otvorů. V místnostech se zvýšenou 

vlhkostí budou instalovány odvětrávací otvory. Vytápění stavby bude realizováno 

pomocí plynového kotel Dakon DUA 28B a soustavou otopných těles Radik. Denní 

světlo bude do vnitřních prostor přiváděno dostatečným počtem okenních otvorů. 

Zásobování pitnou vodou a užitkovou vodou bude z městského vodovodního řadu. 

Odvod odpadů je sveden do jednotné splaškové kanalizace s přípojkou na hranici 

parcely a místní komunikace. Stavba nebude mít na okolí negativní vliv v podobě 

vibrací, hluku nebo prašnosti. Komunální odpad bude vkládán do samostatných 

kontejnerů. 

B.2.10. ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží – riziko výskytu radonu na stavbě je 

nízké, postačí použití asfaltového hydroizolačního pásu. Stavba se nenachází na 

podloží s vyvřelinami. 

b) Ochrana před bludnými proudy – nezjištěny na stavbě 

c) Ochrana před technickou seizmicitou – v okolní zástavbě se nenachází technická 

seizmicita 

d) Ochrana před hlukem – v okolí stavby se nenachází průmysl nebo rušná 

komunikace 

e) Protipovodňová opatření – stavba se nenachází v záplavovém území 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury – napojení na technickou 

infrastrukturu bude umístěno na hranici parcely 3660/2 a 3654, potřebné 

přípojky budou zhotoveny a jejich umístění je znázorněno na situaci, nebudou 

provedeny přeložky 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – veškerá splašková a dešťová 

voda bude svedena do jednotné splaškové kanalizace. Přípojka bude provedena 
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z PVC trub určených k uložení v zemi se sklonem minimálně 3%, DN přípojky 

150 mm. Délka přípojky 9300 mm. Zásobování objektu vodou bude realizováno 

přípojkou z vodovodního řadu DN 110 mm z PVC, délka přípojky 13000 mm. 

Napojení na plynovod bude realizováno ocelovou trubkou DN 32 x 3,00 mm 

délky 12000 mm. Tato přípojka bude realizována v konstrukci plotu. Přípojka 

NN elektřiny bude provedena do rozvodné skříně, délka přípojky 3500 mm, 

délka přípojky sdělovacího kabelu – 3500 mm. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení – stavba se nachází vedle místní komunikace s nízkým 

provozem 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – napojení bude realizováno 

pomocí nájezdu z parcely 3660/2 na parcelu 3654 

c) Doprava v klidu – u novostavby je navržena plocha k parkování, parkovací stání 

na vlastním pozemku a garáž, která je součástí domu 

d) Pěší a cyklistické stezky – v okolí parcely se nenachází 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy – terénní úpravy proběhnou po dokončení stavby, zpevněné 

plochy jsou navrženy ve výkresové dokumentaci, ostatní plochy budou 

zatravněny 

b) Použité vegetační prvky – výsev okrasných dřevin, zatravnění 

c) Biotechnická opatření – nejsou navrhovány 

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

ochrana 

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

nebude mít svým charakterem zásadní vliv na životní prostředí, komunální 

odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou pravidelně vyváženy, půda 

nebude znečištěna 

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

ochrana rostlin a živočichů,..) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – 
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stavba je umístěna v zástavbě rodinných domů, nebude tedy mít zásadní vliv na 

krajinu a přírodu 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – nenachází se v daném 

území 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

– nejsou zjištěny 

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

ochrany podle jiných právních předpisů – nejsou zjištěna 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – 

stavba splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Stavba bude oplocena a 

označena proti vstupu nepovolaných osob. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

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

cihelných bloků HELUZ 142,60 m
3
, spotřeba prefa BTB – 60 m

3
, celková 

spotřeba materiálu na stropní konstrukci – 120,50 m3 budou zajištěny na 

staveništi, které bude oploceno. Staveniště zajišťuje svou velikostí dostatečný 

manipulační a skladovací prostor. Objednávky materiálu je nutno objednávat 

v dostatečném předstihu, aby byla dodržena omezená lhůta výstavby. 

b) Odvodnění staveniště – na staveništi se nachází hladina podzemní vody pod 

úrovní zakládání stavby. V případě dlouhotrvajícího deště bude odvodnění 

stavební jámy realizováno pomocí čerpadel s vývodem na místní komunikaci.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – 

staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – 

místní komunikaci č. parcely 3654 ulice Borová na parcelu 3660/2 pomocí 

nájezdu, který bude označen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – stavba svým charakterem 

nebude mít zásadní vliv na okolní zástavbu 

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

dřevin – v souvislosti z prováděním stavby není nutno provádění asanací, 
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demolicí nebo kácení dřevin. Jedná se o samostatně stojící novostavbu 

rodinného domu s provozovnou na rovinaté parcele. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) – zábory pozemků nejsou 

nutné, samotné staveniště poskytuje dostatečný prostor k manipulaci 

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

likvidace – odpady budou při výstavbě ukládány do přistavených kontejnerů a 

následně odvezeny k likvidaci na blízkou skládku. Druhy odpadů – 20 – 

komunální odpad – max. 5 m
3
, 170501 – asfalt max. 1 m

3
, 150102 – plastové 

obaly max. 3 m
3
, 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 04, 17 09 02 max. 5 m
3
 

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

zemních prací – předpokládané množství depote zemin – objem ornice 39 m
3
, 

objem jámy 530 m
3
, část ornice bude ponechána na staveništi pro následné 

terénní úpravy. Celý objem jámy bude spolu s částí ornice odvezen na předem 

určenou skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě – při výstavbě bude chráněno životní 

prostředí správným likvidováním a ukládáním odpadů vznikajících při výstavbě 

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

koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Pracovníci budou dodržovat zásady bezpečnosti práce na 

pracovišti dané vyhláškou 362/2006 Sb. a budou řádně používat 

ochranné pomůcky a dodržovat předepsané technologické 

postupy jednotlivých dílčích prací 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – v okolí se 

nenachází bezbariérová výstavba, úpravy nejsou třeba 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření – stavba se nachází u komunikace 

s nízkou frekvencí provozu, výjezd na komunikaci bude zajištěn značkou 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě,..) – speciální 

podmínky nejsou potřeba 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 Stavební povolení/ohlášení stavby – 8/2014 

 Zahájení stavby – 10/2014 

 Dokončení stavby – 9/2015 
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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.1. Architektonické řešení 

Rodinný dům s provozovnou je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní 

částečně podsklepený dům s plochou střechou. Fasáda je bílé barvy, garáž je obložena 

kamenným obkladem šedé barvy, soklové zdivo je obloženo kamenným obkladem šedé 

barvy. Výplně otvorů jsou z plastových profilů tmavě hnědé barvy. 

D.1.1.2. Výtvarné řešení 

Rodinný dům s provozovnou svým rázem zapadne do okolní zástavby 

samostatně stojících rodinných domů, bílou fasádou a šedým obkladovým kamenem 

nenaruší ráz okolí. Tvarově dům působí jako soustava dvou kvádrů k sobě přilepených. 

Okolí domu bude upraveno tak, aby působilo příjemně a klidně. 

D.1.1.3. Materiálové řešení 

Na stavbu rodinného domu s provozovnou je použit cihelný systém HELUZ, pro 

suterénní zdivo je použito betonových tvarovek prefa BTB. Svislé obvodové konstrukce 

je tvořena ze zdiva HELUZ STI pro tloušťku zdiva 490 mm. Vnitřní nosné zdivo tvoří 

zdivo HELUZ P15 tloušťky 250 a 300 mm. Suterénní zdivo z tvarovek prefa BTB bude 

zalito betonem C20/25 a vyztuženo výztuží B500B. Vnitřní příčkové zdivo je tvořeno 

tvarovkami HELUZ CV40 pro tloušťku zdiva 150 mm, ve 2. NP je jsou sádrokartonové 

příčky tloušťky 125 mm z výplní z desek z minerální plsti. Stropní konstrukce tvoří 

skládaný strop HELUZ MIAKO tvořený nosníky HELUZ MIAKO a stropními 

vložkami HELUZ MIAKO, celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm Tepelnou 

izolaci suterénního zdiva tvoří EPS perimetr, na kterém bude přiložena nopová folie a 

geotextilie, hydroizolaci tvoří asfaltový modifikovaný pás s vložkou ze sklené rohože 

tloušťky 4 mm. Plochá střecha má klasické pořadí vrstev, tepelnou izolaci zde tvoří EPS 

100 S, hydroizolační povrchové souvrství tvoří asfaltový modifikovaný pás s vložkou 

ze skelné rohože tloušťky 4 mm, povrchový modifikovaný asfaltový pás bude opatřen 

minerálním posypem. Vnitřní omítky jsou řešeny jako jednovrstvé vápenocementové 

omítky značky Baumit MP 20 tloušťky 10 mm. V hygienických zázemích a v kuchyni 

je povrchová vrstva svislých konstrukcí tvořena obkladem značky Rako tloušťky 8 mm 
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na lepidlo a hydroizolační stěrku celkové tloušťky 7 mm. Vnější úprava povrchů je 

řešena jako třívrstvé souvrství. Podkladní vrstvu tvoří Baumit přednástřik tloušťky 4 

mm, jádrovou vrstvu tvoří termo omítka Baumit termo tloušťky 40 mm, na který je 

nanesena povrchová vrstva tenkovrstvá omítka Baumit nanopor top o celkové tloušťce 5 

mm. Povrchovou vrstvu obvodového zdiva garáže tvoří kamenný obklad šedé barvy 

tloušťky 20 mm, kladený na lepidlo tloušťky 10 mm. Suterénní podlahu tvoří souvrství  

podkladního betonu, hydroizolační vrstvy z asfaltového modifikovaného asfaltu 

s vložkou ze skelné rohože tloušťky 4 mm, tepelné izolace EPS 100 S tloušťky 70 mm, 

separační vrstvy PE folie, roznášecí vrstvy cementového potěru tloušťky 35 mm, lepící 

vrstvy flexibilního lepidla tloušťky 5 mm a keramické dlažby tloušťky 10 mm. Podlahu 

1.NP tvoří souvrství tepelné izolace tvořené EPS 100 s tloušťky 50 mm, separační 

vrstvy PE folie , roznášecí vrstvy cementového potěru tloušťky 35 mm, lepící vrstvy 

flexibilního lepidla tloušťky 5 mm a keramické dlažby tloušťky 10 mm. Podlahu garáže 

v 1.NP tvoří podkladní betonová deska tloušťky 100 mm, hydroizolační vrstva 

modifikovaný asfaltový pás tloušťky 4 mm s vložkou ze skelné rohože, tepelná izolace 

tvořena izolací styrodur 4000 CS tloušťky 30 mm, nášlapnou vrstvu tvoří betonová 

deska vyztužena kari sítí a opatřena lesklým nátěrem SIKAFLOOR, tloušťka desky 70 

mm. Podlahu ve 2. NP v pokojích a ložnici tvoří tepelná izolace ze skelné plsti tloušťky 

35 mm, separační vrstva PE folie roznášecí vrstvy  betonové mazaniny tloušťky 50 mm, 

pružná izolace mirelon tloušťky 5 mm a lamino desek tloušťky 10 mm. Podlahu ve 

2.NP v ostatních místnostech tvoří tepelná izolace ze skelné plsti tloušťky 35 mm, 

separační vrstva PE folie, roznášecí vrstvy  betonové mazaniny tloušťky 50 mm, lepící 

vrstvy flexibilního lepidla tloušťky 5 mm a keramické dlažby tloušťky 10 mm. 

Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba kladená na lepidlo tloušťky 5 mm. 

Vnitřní dveře jsou řešeny jako dřevěné s obložkovou zárubní barvy olše. Výplně otvorů 

v obvodové konstrukci jsou z plastových profilů tmavě hnědé barvy. Oplechování je 

řešeno z mědi a poplastovaného plechu tmavě hnědé barvy. Komínové těleso je řešeno 

jako dodávka od firmy HELUZ, je použit komín HELUZ klasik o rozměru 400x400 

mm a o vnitřním průměru 160 mm. 
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D.1.1.4. Dispoziční a provozní řešení 

Novostavba rodinného domu s provozovnou je řešena s ohledem na orientaci ke 

světovým stranám, obytné místnosti jsou orientovány k jižní straně, místnosti 

technického vybavení jsou orientovány k severu.  

Novostavbu rodinného domu tvoří provoz malé prodejny a bydlení pro 4 – 5 

osob. Jedná se o jednogenerační dům. Provozovna se nachází v prvním nadzemním 

podlaží a je přístupná samostatným vstupem a dále je přístupné i dveřmi ze zádveří 

domu, díky tomu může sloužit majiteli jako provozovna nebo jako provozovna pro 

soukromého podnikatele. Suterén slouží jako jako skladovací, technické a odpočinkové 

podlaží – nachází se zde posilovna s hygienickým zázemím. První nadzemní podlaží 

slouží kromě provozovny také jako společenské a pracovní podlaží – nachází se zde jak 

pracovna, tak obývací pokoj. Druhé nadzemní podlaží slouží spíše jako odpočinková 

část domu – nachází se zde ložnice a pokoje pro děti. 

Dispozici jednotlivých podlaží tvoří: 

V prvním podzemním podlaží se nachází sklad pro prodejnu, chodba, ze které 

jsou přístupné všechny místnosti, technická místnost, posilovna s hygienickým 

zázemím, sklad a sklad sezonních potřeb a schodišťový prostor. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, ze kterého je přístupná garáž, 

provozovna s vlastním hygienickým zázemím a chodby. Z chodby je přístupný obývací 

pokoj s kuchyní, spíž, pracovna a hygienické zázemí a dále schodišťový prostor. 

Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme přes schodišťový prostor a 

vstoupíme do chodby ze které jsou přístupné dvě koupelny, dvě šatny, pokoj č. 1, pokoj 

č. 2 a ložnice. 

D.1.1.5. Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není navržena jako stavba pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

D.1.1.6. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

Konstrukční řešení objektu – konstrukční nosný systém je zděný z cihelného 

zdiva, zdivo suterénní je tvořeno z betonových tvarovek, které slouží jako ztracené 

bednění pro železobetonovou konstrukci. Vodorovné konstrukce jsou deskového 
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charakteru a jsou tvořeny jako skládaný strop s keramickými nosníky a keramickými 

vložkami. Tuhost konstrukce je zajištěna vazbou cihelných bloku, rozložením nosných 

konstrukcí a pomocí pozedních věnců. 

Technické řešení objektu: 

 V místě budoucího objektu a objektů zařízení staveniště se provede sejmutí 

ornice v tloušťce vrstvy 200 mm. Část ornice bude uložena na stavebním 

pozemku pro budoucí dokončovací terénní práce, zbylá část bude odvezena na 

skládku 

 Objekt bude založen na základových pasech o výšce 600 mm u suterénního 

zdiva a u obvodového zdiva garáže o celkové výšce 900 mm. Základové pasy 

budou zhotoveny z betonu C20/25. Na tyto pásy bude zhotovena podkladní 

deska z betonu C20/25 o tloušťce 100 mm. Izolace proti zemní vlhkosti je 

navržena z asfaltového modifikovaného pásu celoplošně nataveného s nosnou 

vložkou se skelnou rohoží.  

 Svislé nosné konstrukce suterénního zdiva jsou navrženy jako betonové 

tvarovky prefa BTB pro tloušťku zdiva 400 mm, v místě venkovního schodiště 

tvoří obvodovou konstrukci tvarovky prefa BTB o tloušťce 250 mm. Vnitřní 

nosné zdivo je tvořeno tvarovkami HELUZ P15 pro tloušťku zdiva 250 a 300 

mm. Tvarovky prefa jsou vybetonovány beton třídy C20/25 a provázány vyztuží 

B500B. Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží tvoří cihelné bloky 

HELUZ STI pro tloušťku zdiva 490 mm, HELUZ P15 pro tloušťku zdiva 250 a 

300 mm. Nenosné vnitřní příčky jsou zděny z HELUZ CV40 tvarovek tloušťky 

150 mm. Příčky ve 2. NP budou vytvořeny jako sádrokartonové s vloženou 

izolací z desek z minerální plsti. Všechny prvky HELUZ jsou kladeny na 

HELUZ lepidlo. Kotvení příček do nosných zdí bude provedeno pomocí 

ocelových kotev vložených do ložných spar. 

 Stropní konstrukce ve všech podlažích tvoří skládaný strop z dílců HELUZ, 

tvoří ji stropní keramické nosníky HELUZ MIAKO a stropní vložky MIAKO. 

Výška vložek 190 mm, výška nadbetonávky tloušťky 60 mm s vloženou kari 

sítí, celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Uložení stropních nosníků 

je 125 mm. Překlady nad otvory tvoří překlady HELUZ 23,8 o celkové výšce 

250 mm, uložení překladů je minimálně 125 mm. 
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 Střešní konstrukce je navržena jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. 

Parozábranu tvoří asfaltový modifikovaný pás celoplošně nataven o tloušťce 4 

mm, spádovou vrstvu tvoří beton třídy C12/15, spád konstrukce je 3%. Tepelnou 

izolaci střešní konstrukce tvoří EPS 100 s o tloušťce 160 mm, jednotlivé desky 

budou spolu s pojistnou hydroizolací mechanicky prokrveny. Hlavní 

hydroizolaci tvoří asfaltový modifikovaný pás s minerálním posypem s vložkou 

ze skelné rohože  a ocelkové tloušťce 4,4 mm. 

D.1.1.7. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

Vnější konstrukce suterénního zdiva bude zateplena EPS perimetr o tloušťce 100 

mm. Základová konstrukce zdiva garáže bude zateplena EPS perimetr o tloušťce 100 

mm v celé výšce po obvodové zdivo. Tepelnou izolaci podlahy suterénu bude tvořit 

EPS 100 S o tloušťce 70 mm, tepelnou izolaci podlahy nad suterénem bude tvořit EPS 

100 S o tloušťce 50 mm, v garáži tvoří tepelnou izolaci podlahy STYRODUR 4000 CS 

o tloušťce 30 mm. Tepelnou izolaci podlahy ve druhém nadzemním podlaží tvoří desky 

ze skelné plsti tloušťky 35 mm. Tepelnou izolaci střešní konstrukce tvoří EPS 100 S o 

tloušťce 160 mm. Výplně otvorů jsou tvořeny z plastových profilů s izolačním 

dvojsklem. 

Všechny konstrukce vyhoví dle normy ČSN 73 0540. 
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Přehled prostupů tepla U [W/(m
2
.K)] jednotlivých konstrukcí 

Tabulka 1 – součinitel prostupu tepla U ochlazovaných konstrukcí 

Posuzovaná 

konstrukce 

Vypočtená 

hodnoty U 

[W/(m
2
.K)] 

Normová hodnota UN 

[W/(m
2
.K)] dle ČSN 73 

0540 

Posouzení 

Podlaha suterén S1 0,45 0,45 Vyhoví 

Podlaha 1.NP S2 0,53 0,60 Vyhoví 

Podlaha 1.NP garáž 

S3 

0,81 0,85 Vyhoví jako 

temperovaný 

prostor 

Podlaha 2. NP pokoje 

204,205,206 S5 

0,56 2,20 Vyhoví 

Podlaha 2.NP ostatní 

S6 

0,52 2,20 Vyhoví 

Střecha varianta 1 

S22 

0,20 0,24 Vyhoví 

Střecha varianta 2 

S25 

0,16 0,24 Vyhoví 

Obvodová zeď 500 

mm S19 

0,18 0,30 Vyhoví 

Vnitřní nosná zeď 

500  mm u garáže S17 

0,19 0,60 Vyhoví 

Obvodová zeď u 

garáže S18 

0,54 0,75 Vyhoví jako 

temperovaný 

prostor 

Obvodová zeď 

suterén S8 

0,27 0,85 Vyhoví 

Vnitřní nosná zeď 

300 mm – suterén S14 

0,519 1,30 Vyhoví 

Příčka 200  

mm - suterén S9 

0,48 1,30 Vyhoví 

Okno 1 PL4 0,89 1,50 Vyhoví 

Okno 2 PL6 0,87 1,50 Vyhoví 

Okno 3 PL5 0,71 1,50 Vyhoví 

Okno 4 PL7 1,03 1,50 Vyhoví 

Okno 5 PL8 1,01 1,50 Vyhoví 

Okno 6 PL9 1,00 1,50 Vyhoví 

Okno 7 PL11 0,85 1,50 Vyhoví 

Okno 8 PL12 0,78 1,50 Vyhoví 

Okno 9 PL10 1,01 1,50 Vyhoví 

Dveře 1 PL1 0,94 1,70 Vyhoví 

Dveře 2 PL2 1,02 1,70 Vyhoví 

Dveře 3 PL3 1,0 1,70 Vyhoví 
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D.1.1.8. Osvětlení a oslunění 

Osvětlení interiéru je zajištěno přirozeně – skrz jednotlivé okenní otvory a uměle 

pomocí umělých osvětlovacích prvků. Požadavek na proslunění objektu dle ČSN 73 

4301 Obytné budovy je splněn, všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za 

prosluněné dle odst. 4.3.1. ČSN 73 4301. 

D.1.1.9. Akustika 

Vzduchová neprůzvučnost je řešena dle normy dle normy ČSN 73 0532, 

všechny posuzované konstrukce vyhoví z hlediska požadavků z normy ČSN 73 0532. 

Tabulka 2 - vzduchová neprůzvučnost daných konstrukcí 

Posuzovaná 

konstrukce 

Vážená laboratorní 

vzduchová 

neprůzvučnost Rw 

[dB] 

Vážená stavební 

vzduchová 

neprůzvučnost R’w 

[dB] 

Posouzení 

Obvodová zeď 500 

mm S19 

48 45 Vyhoví 

Vnitřní nosná zeď 

300 mm S14 

51 48 Vyhoví 

Vnitřní příčka S10 48 45 Vyhoví 

Stropní konstrukce  50 47 Vyhoví 

Sádrokartonová 

příčka S23 

48 42 Vyhoví 

 

D.1.1.10. Způsob založení objektu s ohledem na 

výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického 

průzkumu 

Založení objektu na základových pasech je dostačující, základové poměry byly 

zjištěny jako jednoduché. Hladina podzemní vody se nachází v hloubkách pod 

založením základové spáry, tedy neohrozí stavbu svým negativním účinkem. 

 

D.1.1.11. Výpis použitých norem 

ČSN 730540-2:2011 + Z1:2012 

ČSN 73 0532:2010 

Vyhláška 499/2006 Sb. 

Vyhláška 62/2013 Sb. 
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3. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace k realizaci 

rodinného domu s provozovnou, zpracování tepelně technického posouzení 

ochlazovaných konstrukcí a požárně bezpečnostní řešení stavby. Při zpracování 

dokumentace pro realizaci stavby došlo k menším změnám oproti dokumentaci pro 

stavební povolení. Jedná se například o návrh tepelné izolace pro podlahu v garáží 

z důvodu temperování prostoru garáže, pokud by si to investor přál. Bylo navrhnuto 

hygienické zázemí v prostoru posilovny. 

Rodinný dům je situován na rovinaté parcele v obci Vracov pro 4-5 člennou rodinu. 

Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, bude mít bílo fasádu a na části domu 

bude kamenný obklad. Je situován do zástavby nových rodinných domů, takže svým 

charakterem nenaruší okolní zástavbu.  

Při zpracování bakalářské práce jsem se snažila splnit všechny konstrukční zásady, 

tepelně technické požadavky na stavby, požadavky denního osvětlení, požadavky 

vzduchové neprůzvučnosti a požární bezpečnosti staveb. Výsledkem mé práce je 

kompletně zpracovaná projektová dokumentace pro realizaci stavby pro provedení 

novostavby rodinného domu s provozovnou ve městě Vracov. 
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4. Seznam použitých zdrojů 

Použité právní předpisy: Zákon č.183/2006 Sb. 

    Zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. 

    Vyhláška č.499/2006 Sb. 

    Vyhláška č.268/2009 Sb.,  

Vyhláška č.398/2009 Sb. 

Vyhláška 246/200 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

vyhláška 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 O 

technických podmínkách požární ochrany staveb 

Nařízení vlády 91/2010 Sb. O podmínkách požární 

bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv 

Použité normy ČSN: ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb – kreslení 

výkresů stavební části 

ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy 

ČSN 730802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní objekty  

ČSN 730810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – 

Společná ustanovení  

ČSN 730824 – Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost 

hořlavých látek  

ČSN 73 0833:01/1996 + změna Z1:12/2000 – Požární 

bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 730873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – 

Zásobování požární vodou  

ČSN 013495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární 

bezpečnosti staveb 

ČSN 730540-2:2011 + Z1:2012 – Tepelná ochrana budov 

- Požadavky 
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ČSN 73 0532:2010 - Akustika - Ochrana proti hluku v 

budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 

výrobků 

 

 

Seznam výrobců:  http://www.ronn.cz/rubriky/sortiment/sklepni-svetlik-mea-

multinorm/ 

www.heluz.cz 

    www.prefa.cz 

    www.stavona.cz 

    www.tzb-info.cz 

http://ntplus.cz/povrchy-betonovych-podlah-sterky-natery-

sika/povrchy-do-garazi  

www.rako.cz 

www.isover.cz 

www.dektrade.cz  

www.baumit.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ronn.cz/rubriky/sortiment/sklepni-svetlik-mea-multinorm/
http://www.ronn.cz/rubriky/sortiment/sklepni-svetlik-mea-multinorm/
http://www.heluz.cz/
http://www.prefa.cz/
http://www.stavona.cz/
http://www.tzb-info.cz/
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http://ntplus.cz/povrchy-betonovych-podlah-sterky-natery-sika/povrchy-do-garazi
http://www.rako.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.baumit.cz/
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5. Seznam použitých zkratek 

Apod.  a podobně 

Asf.  asfaltová 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BpV  Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v České republice 

Celk.  celková 

Č.  číslo 

ČSN  označení českých technických norem 

Č.v.  číslo výkresu 

Det.  detail 

dl.  délka 

DN  jmenovitý průměr 

El.  elektrické 

EPS  expandovaný pěnový polystyren 

Kat. č  katalogové číslo 

Kce  konstrukce 

k. ú.  katastrální území 

max.  maximálně nebo maximální 

m.č.  místnost číslo 

min.  minimálně nebo minimální 

např.  například 

NN  nízké napětí 

NTL  nízkotlaký 

Obj.  objemová 

Obr.  obrázek 

Ozn.  označení 

p.č.  parcelní číslo 

pl.  plošná 

poplast. poplastovaný 

PE  polyetylenová 

PT  původní terén 

PÚ  požární úsek 
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RD  rodinný dům 

Rozm.  rozměry 

RŠ  revizní šachta 

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

St.  stupeň 

Tep.  teplená, tepelně 

Tl.  tloušťka 

Tzn.  to znamená 

UT  upravený terén 

Úpr.  úprava 

Viz.  odkaz na jinou stránku nebo výkres 

Vč.  včetně 

Výšk.  výšková 

Vyhl.  vyhláška 

VZT  vzduchotechnika 

Zvuk.  zvuková nebo zvukově 
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6. Seznam příloh 

SLOŽKA Č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 

STUDIE :  

VÝKRESOVÁ ČÁST: 

01 – SITUACE        M 1:200  2xA4 

02 – PŮDORYS 1.NP      M 1:100   2xA4 

03 – PŮDORYS 2. NP       M 1:100   2xA4 

04 -  PŮDORYS 1.S       M 1:100  2xA4 

05 - SCHEMATICKÉ ŘEZY A,B     M 1:100   2xA4 

06 – SCHÉMA STŘECHY      M 1:100   2xA4 

07 - SCHÉMA SESTAVY STAVEBNÍCH DÍLCŮ   M 1:100   2xA4 

08 – POHLEDY SEVERNÍ A ZÁPADNÍ     M 1:100   2xA4 

09 – POHLEDY VÝCHODNÍ A JIŽNÍ    M 1:100   2xA4 

10 – ZÁKLADY        M 1:100   2xA4 

11 – STŘEŠNÍ KONSTRUKCE     M 1:100   2xA4 

12 – KATASTRÁLNÍ MAPA –     M 1:100   1xA4 

TEXTOVÁ ČÁST: 

13 – PRŮVODNÍ ZPRÁVA         4 xA4 

 14- VÝPOČET ZÁKLADOVÉHO PASU A SCHODIŠTĚ –      4xA4 

           31xA4 

SLOŽKA Č. 2 – VÝKRESOVÁ ČÁST  

 

C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1. SITUACE        M 1:200  6xA4 

C.2. OSAZENÍ DO TERÉNU      M 1:200  6xA4 

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 – PŮDORYS 1.NP      M 1:50  18xA4 

D.1.1.02 – PŮDORYS 2.NP      M 1:50   8xA4 

D.1.1.03 – PŮDORYS 1.S      M 1:50   8xA4 

D.1.1.04 – ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE    M 1:50   8xA4 

D.1.1.05 – SKLADBA STROPU NAD 1.S    M 1:50   8xA4 
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D.1.1.06 – SKLADBA STROPU NAD 1.NP    M 1:50   8xA4 

D.1.1.07 – SKLADBA STROPU NAD 2.NP    M 1:50   8xA4 

D.1.1.08 – STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – VARIANTA Č. 1  M 1:50   8xA4 

D.1.1.09 – STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – VARIANTA Č.2  M 1:50   8xA4 

D.1.1.10 – ŘEZ A-A       M 1:50   8x A4 

D.1.1.11 – ŘEZ B-B       M 1:50   8xA4 

D.1.1.12 – POHLED SEVERNÍ      M 1:50   6xA4 

D.1.1.13 – POHLED VÝCHODNÍ     M 1:50   6xA4 

D.1.1.14 – POHLED JIŽNÍ      M 1:50   6xA4 

D.1.1.15 – POHLED ZÁPADNÍ     M 1:50   6xA4 

D.1.1.16 – SPECIFIKACE STAVEBNÍCH PRVKŮ      9xA4 

D.1.1.17 – SKLADBY KONSTRUKCÍ        6xA4 

D.1.1.18 – DETAIL A – STYK PODLAHY GARÁŽE A 

SVISLÉ KONSTRUKCE      M1:10   6xA4 

D.1.1.19 – DETAIL B – ANGLICKÝ DVOREK  M1:10   6xA4 

D.1.1.20 – DETAIL C – ATIKA     M1:10   6xA4 

D.1.1.21 – DETAIL D – ZÁKLAD U GARÁŽE  M1:10   6xA4 

                   173xA4 

      

SLOŽKA Č. 3 – POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ   19xA4 

            

SLOŽKA Č. 4 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

01. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ ZPRÁVA    10xA4 

02. PŘÍLOHA P2 - VÝPOČTY A GRAFY     17xA4 

03. PŘÍLOHA P3 – SKLADBY KONSTRUKCÍ    4xA4 

31xA4 

 

SLOŽKA Č. 5 – SEMINÁRNÍ PRÁCE – CIHELNÉ SYSTÉMY  23xA4 
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