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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace rodinného domu 

s ordinací zubního lékaře v obci Drnovice u Vyškova. Jedná se o samostatně stojící, 

nepodsklepený dvoupodlaţní objekt s garáţí pro dvě automobilová stání. Půdorys domu 

je obdélníkový se šikmou střechou. Dům je osazen do téměř rovinatého terénu. Hlavní 

vstup do objektu je situován na sever. 

  

Klíčová slova 

projektová dokumentace, rodinný dům, zubní ordinace, nepodsklepený 

dvoupodlaţní objekt, garáţ, šikmá střecha  

  

Abstract 

The bachelor thesis deals with design documentation of a detached house with 

a dental surgery in Drnovice near Vyškov. The house has two floors and there is no 

cellar. It is connected with a garage for two cars. The house has a rectangular floor plan 

and an inclined roof. It is situated in a nearly flat terrain. The main entrance to house is 

located to the north. 

 

Keywords 

design documentation, detached house, dental surgery, two-floor house without 

a cellar, garage, inclined roof 
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Úvod 

 Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci rodinného 

domu s ordinací zubního lékaře v Drnovicích u Vyškova v úrovni pro provádění stavby. 

Objekt je situován v obci Drnovice u Vyškova na parcelách č. 1258/78 a 1258/82. 

Rodinný má dvě nadzemní podlaţí, garáţ pro dvě automobilová stání a navazuje na něj 

zubní ordinace. Celá konstrukce rodinného domu je navrţena z bednícího systému 

Velox. Dispoziční a konstrukční řešení stavby je v souladu s platnými předpisy 

a normami.  

 Bakalářská práce je rozdělena na studii, výkresovou, textovou a výpočtovou část 

na úrovni provedení stavby. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

Rodinný dům s ordinací zubního lékaře v Drnovicích 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Místo stavby: Drnovice 683 04 

Katastrální území: Drnovice u Vyškova 632554 

Číslo parcely: 1258/78, 1258/82 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 1258/85, 1258/83, 1660/2, 1258/81, 1258/77 

 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace se zabývá realizací novostavby rodinného domu s ordinací zubního 

lékaře v Drnovicích. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Stanislav Foltánek 

Nám. Svobody 71/44 

682 01 Vyškov 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) 

 viz. 1.2. a) 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Nejedná se o právnickou osobu. 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba) 

Jan Foltánek 

Nám. Svobody 71/44 

682 01 Vyškov 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Jan Foltánek 

ev. číslo: 000656  

Obor: SP00 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Jan Foltánek 

ev. číslo: 000656  

Obor: SP00 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Snímek z katastrální mapy, informace z provedených vrtů (sloţení půdy, 

radonový index, hladina podzemní vody). 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Stávající parcela je nezastavěná, jedná se o stavbu na zelené louce. Území je 

podle územního plánu určené k zástavbě rodinných domů. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nenachází v ţádné památkové rezervaci, památkové zóně, chráněném 

území ani v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je velký a na většině plochy mírně svaţitý, obsahuje mnoţství 

travnatých ploch, které umoţňují vsakování dešťové vody. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl – li vydán územní souhlas 

Navrţená stavba je v souladu s územním plánem. Parcela je dle územního plánu 

určena k výstavbě rodinného domu. 

 

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 podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací 

Navrţená stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z obecných poţadavků na 

vyuţití území dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Projekt splňuje obecné poţadavky na vyuţití území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny přípojky budou dodatečně přivedeny na vlastní pozemek, další 

poţadavky od majitelů inţenýrských sítí se neočekávají. V průběhu výstavby nebude 

nijak ovlivněno ţivotní prostředí. Projekt respektuje architektonické řešení dané 

stavebním úřadem. Další poţadavky jednotlivých orgánů se v průběhu výstavby 

neočekávají. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Z hlediska vyuţití území zde nejsou ţádné výjimky ani úlevová řešení. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy ţádné další související nebo podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

1258/85 – Mgr. Klement Petr, Mgr. Klementová Jaroslava 

1258/97 – Mgr. Klement Petr, Mgr. Klementová Jaroslava 

1258/83 – Jelínková Jana 

1660/2 – Obec Drnovice 

1258/81 – Ing. Gábr Miloslav, Bc. Gábrová Veronika 

1258/97 - Ing. Gábr Miloslav, Bc. Gábrová Veronika 

1258/77 - Ing. Gábr Miloslav, Bc. Gábrová Veronika 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s ordinací zubního lékaře v obci Drnovice 

u Vyškova. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude uţívána jako objekt pro rodinné bydlení s provozovnou soukromé 

ordinace zubního lékaře. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není nijak zvláště chráněna podle jiných právních předpisů. Nejedná se 

o kulturní památku. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. 
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Projektová dokumentace stavby splňuje technické poţadavky na stavbu dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých 

a evropských norem. V projektové dokumentaci jsou navrţeny výrobky, konstrukce 

a materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje poţadavky 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Bezbariérové řešení staveb v části pro bydlení není poţadováno, projekt nepočítá 

s pobytem osob s omezenou schopností pohybu. Bezbariérový přístup je řešen v části 

soukromé ordinace zubního lékaře, kde se předpokládá pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu. Bezbariérové řešení vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. 

 

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

právních předpisů 

Všechny přípojky budou dodatečně přivedeny na vlastní pozemek, další 

poţadavky od majitelů inţenýrských sítí se neočekávají. V průběhu výstavby nebude 

nijak ovlivněno ţivotní prostředí. Projekt respektuje architektonické řešení dané 

stavebním úřadem. Další poţadavky jednotlivých orgánů se v průběhu výstavby 

neočekávají. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou ţádány ţádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Typ objektu:  rodinný dům 2 NP, 6+1, s ordinací zubního lékaře 

Garáţ: pro dvě automobilová stání spojená s objektem 

Konstrukce budovy: budova monolitická 

Plocha pozemku: 3646,63 m
2
 

Zastavěná plocha: 699,29 m
2
 

Procento zastavění: 19,2% 

Výška hřebene: 7,57 m 

Počet uţivatelů: 4 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Nárůst dešťových vod se neočekává. Dešťové vody budou odváděny do 

samostatné nádrţe a takto zadrţená voda bude pouţita jako voda uţitková. Zbytek 

dešťové vody bude z jímky přes přepad dopraven do vsakovací jímky. 

Odpadové hospodářství: Neočekává se zvýšení odpadového hospodářství. 

Třída energetické náročnosti: Navrhovaný objekt spadá do energetické 

náročnosti B. 

 

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

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2015 

Předpokládané ukončení stavby: 03/2016 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

místo stavby. Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. energie, 

plyn). Dále budou provedeny výkopy pro základy a výškové usazení stavby. Poté budou 

provedeny základy, svislé nosné stěny v 1 NP, konstrukce stropu 1 NP, svislé 

konstrukce 2 NP a střecha. 

Následně se provedou příčky, stropní podhledy, podlahy a dokončovací práce. 

Stavba bude zakončena terénními úpravami, zpevněnými plochami, terasou 

a oplocením, které následují ihned po dokončení rodinného domu. 

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu: 6,2 mil. Kč (5 450 Kč/m
3
) 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavbu lze rozčlenit na stavební objekty: 

SO 01 Navrhovaný objekt rodinného domu 

SO 02 Ordinace zubního lékaře 

SO 03 Přípojky inţenýrských sítí (pitná voda, el. energie, plyn, kanalizace) 

S0 04 Venkovní úpravy – oplocení, příjezdové cesty, parkoviště 

 

  



 

16 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu s ordinací zubaře na parcele 

č. 1258/78, 1258/82 v katastrálním území Drnovice, v jihozápadní části obce. Staveniště 

je v mírném svahu, na pozemku se nenacházejí ţádné stávající stavby, stromy, keře 

a ochranná pásma inţenýrských sítí. Pozemek je dostatečně velký pro skladování 

stavebního materiálu pro stavbu RD i pro zařízení staveniště. Staveniště je vhodné pro 

stavbu rodinného domu. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na 

návrh zařízení staveniště. Z hlediska uvaţovaných prací je staveniště vhodné, 

dostupnost dobrá. Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 

území. 

Okolí stavby je třeba chránit běţnými prostředky, jako je dodrţování nočního 

klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové poměry 

v území. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Před zahájením projektových prací byla provedena obhlídka pozemku. 

Geotechnické a hydrogeologické podklady byly zjištěny z provedených vrtů poblíţ 

stavebního pozemku. Zjištěny byly jednoduché základové podmínky, hladina podzemní 

vody se nachází pod úrovní budoucích základů. Index radonového rizika byl zjištěn 1 – 

nízký. Pro pozemek investora budou platit stejné nebo velmi podobné podmínky. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nenachází ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba rodinného domu se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

 

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

poměry v území 

Pro účely stavby bude vyuţíván pouze pozemek investora, majitele pozemku, 

tj. parcely č. 1258/78 a 1258/82. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva 
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majitelů sousedních pozemků, pouze můţe dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti 

a prašnosti v souvislosti s prováděním stavby. 

Stavba domu nebude mít negativní vliv na kvalitu podzemní vody, ani nebude 

nijak ovlivňovat ţivotní prostředí. Je třeba dodrţet všechny zákony a vyhlášky týkající 

se ochrany ţivotního prostředí. Projekt respektuje minimální odstupné vzdálenosti od 

hranic pozemku i od sousedních objektů. Rodinný dům nebude mít negativní dopad na 

sousední objekty, nebude je stínit ani nijak negativně ovlivňovat. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází ţádné objekty určené k demolici ani dřeviny určené ke 

kácení. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

K realizaci stavby není potřeba záborů zemědělského půdního fondu nebo lesa. 

 

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

a technickou infrastrukturu). 

Navrhovaný objekt bude napojen na veřejné sítě elektro, vodovodu, kanalizace 

a plynovodu. Příjezdová cesta bude napojena na přilehlou silniční komunikaci. Přípojky 

inţenýrských sítí budou před započetím stavby dovedeny na hranici pozemku investora. 

 

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

Z dostupných informací v době zpracování této zprávy nejsou známy ţádné vazby 

na podmiňující stavby či jiná opatření, kromě těch, která jsou součástí předloţené 

projektové dokumentace. Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické 

energie a vody na místo staveniště. Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná 

voda, el. energie, plyn). Dále bude provedeno výškové a polohové osazení stavby 

a výkopy pro základy. Poté budou provedeny základy, svislé nosné stěny v 1 NP, 

konstrukce stropu 1 NP, svislé konstrukce 2 NP a střecha. 

Následně se provedou příčky, stropní podhledy, podlahy a dokončovací práce. 

Stavba bude zakončena terénními úpravami, zpevněnými plochami, terasou 

a oplocením, které následují ihned po dokončení rodinného domu. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s ordinací zubního lékaře s jednou 

bytovou jednotkou. Objekt bude mít 2 NP. Jedná se o objekt pro čtyř člennou rodinu. 

Součástí objektu je i garáţ pro dvě automobilová stání. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle územního plánu můţe mít objekt maximálně dvě nadzemní podlaţí, dle 

projektové dokumentace je tato podmínka splněna. Další podmínky pro architektonické 

či prostorové řešení nejsou. Jednotlivé místnosti na sebe navzájem prostorově navazují. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Základní tvar domu tvoří 3 části, spodní část je sloţena z garáţe o vnějších 

rozměrech 8 m x 7,110 m, část pro bydlení o rozměrech 10,7 m x 10,34 m a zubní 

ordinace o rozměrech 13,45 m x 10,0 m, dále pak druhé nadzemní podlaţí o rozměrech 

10,7 m x 10,34 m. Hmota obytné části je v místě vstupu ustoupena a tvoří tak ochranu 

před povětrnostními vlivy. Na jiţní straně objektu v 1 NP se nachází terasa. Fasáda 

obytné části domu je tvořena bílou omítkou a světle šedým obkladem v 1 NP. Fasáda 

garáţe a zubařské ordinace je tvořena červenou omítkou a světle šedým obkladem. 

Střecha domu je navrţena jako valbová se sklonem 15° v obytné části a sedlová v části 

garáţe a zubní ordinace se sklonem 15°. Barevné provedení střešních tašek je břidlicově 

černé. Dešťová voda je svedena pomocí střešního ţlabu do okapové roury a následně 

odvedena do záchytné nádrţe pro dešťovou vodu. Výplně otvorů tvoří plastová okna 

v ocelově modrém provedení s trojskly. Klempířské prvky budou provedeny jako 

titanzinkované a z poplastovaného plechu. Zábradlí je provedeno jako ocelové 

s ocelovým madlem a bezpečnostním sklem. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Hlavní vstupy a příjezdy jsou vedeny ze severní strany od přilehlé silniční 

komunikace. Vedlejší vstupy jsou ze strany jiţní. Jednotlivé místnosti na sebe provozně 

navazují. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Bezbariérové řešení staveb není poţadováno, projekt nepočítá s pobytem osob 

s omezenou schopností pohybu v obytné části. V části zubní ordinace je počítáno 

s osobami omezenou schopností pohybu, proto dle projektové dokumentace je řešen 

bezbariérový vstup a bezbariérový pohyb v zubařské ordinaci. Bezbariérové řešení 

vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba bude vyuţívána pro bydlení, a proto nejsou potřeba zvláštní bezpečnostní 

opatření. Stavba je navrţena jako bezpečná. Výška zábradlí na schodišti splňuje 

poţadavky na minimální výšku zábradlí a neohroţuje tak bezpečnost. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Stavba je navrţena pro rodinné bydlení. Poţadavkem je, aby dům byl co 

nejekonomičtější z hlediska energetických úspor, coţ je dle projektové dokumentace 

dosaţeno. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm pod celým objektem 

stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uloţena na deponii na pozemku a po skončení 

stavby bude pouţita na terénní úpravy. Po sejmutí ornice proběhne vytyčení staveniště. 

Zaměří se body podle výkresu situace, a to v rohových bodech objektu. Na výkop rýh 

bude pouţit rypadlonakladač. Výkopek bude uloţen taktéţ na staveništi na jiţní straně 

pozemku. Posledních 10 cm bude dokopáno ručně z důvodů ucelení základové spáry. 

V případě zjištění nestejnorodosti základové spáry upozorní stavební dozor na tuto 

skutečnost projektanta, který rozhodne o případných úpravách a změnách. Všechny 

výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými normami BOZP. 
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Základy 

Základové konstrukce tvoří pasy z prostého betonu. Pod obvodovými stěnami je 

navrhnut základový pas o výšce 500 mm a šířce 750 mm. Základová spára tohoto 

betonového pasu se nachází v hloubce 1 400 mm od projektované nuly. Na těchto 

základech jsou vyskládány betonové tvarovky o rozměrech 500 x 300 x 250, které jsou 

vyztuţeny a zabetonovány. Výška této betonové základové konstrukce činí 600 mm od 

horní hrany základového pasu. Pod vnitřními nosnými stěnami je navrhnut základový 

pas o výšce 700 mm a šířce 950 mm. Základová spára se nachází v hloubce 1 000 mm 

od projektové nuly. Pouţitý beton na vyhotovení základových konstrukcí je pevnostní 

třídy C 16/20. Na provedené základové pasy bude vyhotovena podkladní betonová 

deska z betonu C 16/20, která bude vyztuţena kari sítí průměru 6 mm s oky 

150 x 150 mm. Spojení základových spár o různé výšce bude provedeno pomocí 

sklonění konstrukce ve sklonu 40% (viz. Výkres základů).  

Při betonáţi základů je nutné vynechat otvory pro připojení kanalizací. Pod 

základy bude vloţen zemní pásek hromosvodu. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné stěny jsou navrţeny ze systému VELOX AL 37 plus 

o tl. 370 mm skládající se z desky Velox WS – EPS-plus tl. 185 mm, betonového jádra 

tl.150 mm a desky Velox WSD o tl. 35 mm, vnitřní nosné stěny budou provedeny 

z VELOX TT 25 o tl. 250 mm skládající se z desek Velox WSD 35 mm, betonového 

jádra tl. 180 mm a desky Velox WS tl. 35 mm. Příčky budou provedeny z desek 

VELOX o tl. 100 mm. Příčky nacházející se v 2 NP oddělující obytné místnosti budou 

provedeny jako vícevrstvé skladba této příčky je z desek Velox WSD tl. 35 mm, izolace 

z kamenné vlny tl. 30 mm a desky Velox WSD tl. 35 mm. Betonové jádro nosných stěn 

bude provedeno z betonu pevnostní třídy C12/15. Do jádra nosných stěn budou uloţeny 

stěnové výztuhy, které zajišťují svislost stěn při sestavování bednění z desek Velox. 

Stěnové výztuhy se dávají na celou výšku podlaţí v osové vzdálenosti dvou metrů. Pro 

vyztuţení nosných nadedveřních a nadokenních překladů se pouţijí prostorové 

vodorovné nosníky. Bednící desky jsou spojovány pomocí spon. Rozmístění a pouţití 

jednotlivých druhů spon se řídí technologickými postupy systému Velox. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce nad obytnou částí 1 NP jsou řešeny ze systémových 

stropních tvarovek VELOX tl. 170 mm a betonové desky 50 mm o celkové tl. 220 mm. 

Mezi stropní tvarovky bude uloţená vodorovná prostorová výztuha dle statického 

posouzení. Stropní tvarovky je nutno podepírat podpěrami a to pod kaţdým čelním 
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stykem stropních prvků. Nad ostatními části je řešen strop pomocí sádrokartonových 

podhledů tl. 12,5 mm zavěšených na nosné části krovu pomocí rychlozávěsů. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navrţena nad obytnou částí domu jako valbová se sklonem 

střešních rovin 15°. Nosná konstrukce krovu je řešena pomocí dřevěných vazníků 

spojených pomocí styčníkových desek s prolisovanými trny nad 2 NP a garáţí. Tyto 

vazníky jsou ukotveny k nosným stěnám pomocí min. dvou kotvících úhelníků. Nad 

částí zubní ordinace je krov řešen pomocí krokví o průřezu 120 x 140 mm, které jsou 

usazeny na pozednicích o průřezu 140 x 120 mm. Pozednice jsou vynášeny nosnými 

zdmi, do kterých jsou zakotveny pomocí šroubů do betonu. Plášť střešní konstrukce je 

tvořen pomocí bednění z OSB desek tl. 18 mm ukotvených do nosné části krovu, 

parotěsnou vrstvou ze samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou 

vloţkou, tepelní izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 100 mm, podkladní 

konstrukce z OSB desek tl. 18 mm, difůzně otevřené fólie, kontralatěmi, střešními 

latěmi a ze střešních tašek Bramac Max7°. 

 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné s přilehlou mezipodestou. Konstrukce schodiště bude 

vyhotovena z prefabrikovaného vyztuţeného betonu (C20/25 a výztuţ B500 - nutno 

staticky posoudit). Stupnice a podstupnice budou obloţeny dřevěným obkladem. Čela 

stupňů budou vyhotovena jako pohledový beton.  Zábradlí bude ocelové se skleněnou 

výplní a dřevěným madlem. Schodiště se bude skládat ze dvou částí a to části horního 

ramene s mezipodestou, kdy rameno bude uloţeno na nosné stěně a podesta uloţena 

v předem připravené dráţce protilehlé nosné stěně. Druhá část, kterou tvoří spodní 

rameno schodiště, bude uloţena na mezipodestě a vybetonovaném základu. 

 

Komín  

Komín v části pro bydlení je navrţen jako dvouprůduchový systému Schiedel 

Absolut s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vloţkou. 

Vnitřní průměr průduchu má 200 mm, vnější rozměr tvarovky je 380x710 mm. Statické 

zajištění je provedeno pomocí kotevní soupravy do krovu stavby.  

V části zubní ordinace se nachází jednoprůduchový komín systému Schiedel 

Absolut s integrovanou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vloţkou. Vnitřní 

průměr průduchu je taktéţ 200 mm. Vnější rozměr tvarovky činí 400 x 400 mm. 
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Izolace tepelné a zvukové 

Tepelná izolace v obvodových stěnách je tvořena pomocí pěnového polystyrenu 

EPS PLUS s přídavkem grafitu. Tloušťka tohoto izolantu činí 150 mm. Tepelná 

vodivost λ = 0,035 W/mK. V části garáţe je pouţit totoţný izolant o tl. 50 mm. Pro 

zateplení podlah leţících na zemině byly pouţity tepelně izolační desky na bázi 

polyisokyanurátu o tl. 70 mm a součiniteli tepelné vodivosti  λ = 0, 024 W/mK. 

Zateplení střešního pláště bude provedeno z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 160 mm 

o součiniteli tepelné vodivosti λ = 0, 042 W/mK. 

Zvukové izolace na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí budou provedeny 

z kamenné vlny a to v příčkách v 2 NP o tl. 30 mm. Kamenná vlna bude součástí 

vícevrstvé příčky. Zvuková izolace bude vloţena i do skladeb podlah a to o tl. 30 mm. 

 

Výplně otvorů 

Okna Vekra Komfort jsou navrţena z plastových šestikomorových profilů se 

zasklením z izolačního trojskla, v barvě ocelová modř. Vchodové dveře jsou navrţeny 

z plastových pětikomorových profilů se zasklením s izolačního trojskla, barva ocelová 

modř. Vnitřní dveře jsou navrţeny jako dřevěné obloţkové, případně posuvné dveře do 

pouzdra. V interiéru jsou navrţeny i celoskleněné dveře. 

 

Vnitřní povrchy 

Vnitřní omítky bude tvořit jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená Cemix 

v tl. 20 mm. Obklady stěn budou provedeny dle projektové dokumentace. 

 

Vnější povrchy 

Vnější omítku bude tvořit tenkovrstvá šlechtěná omítka Cemix tl. 3 mm 

v barevném provedení bílá v obytné části a v červené barvě v části garáţe a zubní 

ordinace. Sokl ve všech částech bude proveden jako vnější obklad z kamenných 

obkladových panelů ţluto-hnědé barvy. 

 

Podlahy 

Podlahy v 1 NP jsou tvořeny z podkladní vrstvy z prostého betonu o tl. 100 mm, 

izolací proti zemní vlhkosti z asfaltového pásu, tepelnou izolací z desek na bázi 

polyisokyanurátu tl. 70 mm, zvukové izolace z kamenné vlny tl. 30 mm, roznášecí 

vrstvy z anhydritu tl. 80 mm a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místnost. 

Celková tloušťka podlahy v 1 NP činí 200 mm. Podlaha v druhém nadzemním podlaţí 

je tvořena ze stropní konstrukce tl. 220 mm, zvukové izolace z kamenné vlny tl. 30 mm, 

roznášecí vrstvou z anhydritu tl. 50 mm a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní 
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místnost. Celková tl. podlahy v 2 NP činí 100 mm. Podrobný popis všech podlah je 

uveden ve výpisu skladeb podlah. 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování parapetu oken dle výrobce (taţený hliníkový plech). Oplechování 

okapů a komínu bude provedeno z titanzinkovaného plechu. Viz. Výpis klempířských 

výrobků. 

 

Zpevněné plochy a oplocení 

Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno z betonových štípaných tvarovek, 

plotová výplň bude ocelová. Součástí oplocení budou vstupní branky a pojízdná brána. 

Zbytek pozemku bude oplocen pomocí drátěného plotu. Zpevněné plochy budou 

vytvořeny z betonové dlaţby tl. 60 mm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedocházelo v době uţívání 

i provádění stavby k ohroţení stability objektu. Navrţená budova je stabilní. 

Konstrukce domu je navrţena ze standardních vyzkoušených materiálů. Odolnost 

pouţitých materiálů odpovídá účelu stavby. Prostorová tuhost domu zajištěna 

obvodovými stěnami, stropy a vnitřními nosnými stěnami. 

Při provádění stavby je nutné přesně dodrţovat postupy dané výrobcem materiálu, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení. V případě změny materiálu, musí nový materiál mít 

minimálně stejné nebo lepší vlastnosti neţ původně navrţený. Veškeré materiálové 

změny je nutno konzultovat s projektantem. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Z technických řešení jde pouze o zabezpečení z hlediska poţární bezpečnosti. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V projektu jsou navrţena technická zařízení z hlediska poţární bezpečnosti 

viz. B.2.8 poţárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Poţární bezpečnost stavby je posouzena a podrobně popsána v samostatné zprávě, 

která je součástí projektu (Sloţka F - Poţárně bezpečnostní řešení).  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou dle ČSN 730540 navrhnut 

tak, aby splňoval doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt je navrţen jako energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti 

třídy B (viz. Sloţka G - Výpočty stavební fyziky). 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Stavba je navrţena tak, aby splňovala hygienické poţadavky stavby určené pro 

bydlení. V obytné části jsou navrţeny dvě WC mísy v 1 NP a 2 WC mísy ve 2 NP, 

3 sprchové kouty a 2 vany. V části zubní ordinace je navrhnuto 1 WC pro pacienty 

a 1 WC pro personál. Zubní ordinace je vybavena dále kuchyňkou a šatnou pro potřeby 

personálu. Likvidace splaškových vod bude provedena odvodem do veřejné kanalizace. 

Likvidace dešťových vod bude provedena odvodem do jímky s přepadem a do 

vsakovací jímky. 

Všechny místnosti mají zajištěnu řádnou výměnu vzduchu pomocí přirozeného 

větrání, odpadní vzduch z kuchyně bude odváděn cirkulační digestoří a přirozeným 

větráním, z koupelen a WC bude odvětrán vzduch také přirozeně. Regulovatelné 

vytápění bude provedeno pomocí termoregulátoru od plynového kotle. V obytných 

místnostech je zajištěn dostatek denního světla okny. 
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Při provádění stavby je nutné dodrţovat nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provozu po dokončení se 

nepředpokládá překročení limitů daných vyhláškou. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Průzkumem bylo zjištěno radonové riziko nízkého indexu, pronikání radonu do 

objektu je zamezeno pouţitím běţných protiradonových opatření pomocí asfaltových 

pásů. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v okolí nevyskytují. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita v okolí stavby nehrozí. 

 

d) ochrana před hlukem 

Výstavba objektu nebude nijak zatěţovat okolí nadlimitním hlukem. Ochrana před 

vnitřním hlukem bude zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí tak aby byl splněn 

poţadavek na neprůzvučnost dle normy ČSN 73 0532:2010. Zvláštní opatření proti 

hluku nebo vibracím není poţadováno. 

 

e) protipovodňová opatření 

Území neleţí v záplavové oblasti, proto nejsou potřebná ţádná protipovodňová 

opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Navrhovaný objekt bude napojen na veřejné sítě elektro, vodovod a plynovod. 

Tato připojení budou provedena dle poţadavků majitelů sítí. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší samostatný 

projekt TZB. 
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Podél Severní hranice stavební parcely vede silniční komunikace. Z této 

komunikace jsou navrhnuty příjezdové a přístupové cesty k objektu. Parkování je 

zajištěno na stavební parcele v majetku investora. Pro pacienty zubní ordinace je 

parkování zajištěno pomocí tří parkovacích stání a jednoho parkovacího stání pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Parkoviště je taktéţ vybudováno na pozemku investora. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Veškeré příjezdové a přístupové cesty budou napojeny na stávající přilehlou 

silniční komunikaci. 

 

c) doprava v klidu 

Pro dopravu v klidu bude vyuţita garáţ a přilehlé parkovací stání na pozemku. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Ţádné pěší s cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

V okolí domu bude v rámci dokončovacích prací a terénních úprav provedeno 

rozprostření ornice, výsev trávy, výsadba stromů a keřů. 

 

b) použité vegetační prvky 

Navrhnuté zatravnění a výsadba vegetačních prvků jsou zakresleny ve zvláštní 

dokumentaci. 

 

c) biotechnická opatření. 

Ţádná biotechnická opatření nejsou navrhována. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba RD nebude mít negativní dopad na ţivotní prostředí. Při likvidaci odpadů 

je nutno postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpady vzniklé při provádění stavby 

budou likvidovány v zařízeních, která jsou k tomu určena. Stavba bude mít za následek 

dočasné zvýšení prašnosti a hlučnosti v přilehlém okolí, lze předpokládat i znečištění 

komunikace. 

Odpad z provozu domu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob nebo do 

kontejnerů na tříděný odpad. Svoz odpadů bude zajišťovat obec Drnovice. Případný 

zdravotnický odpad bude shromaţďován a odváţen soukromě majitelem objektu. RD 

bude napojen na veřejnou kanalizační síť. Dešťová voda bude odváděna do vlastní 

nádrţe a pouţita jako voda uţitková. Přebytečná dešťová voda bude odvedena do 

vsakovací jímky. Vsakovaná voda nijak neohrozí okolí stavby ani ţivotní prostředí. 

 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se 

nenachází ţádný památný strom, chráněné rostlinstvo či ţivočišstvo.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ţádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Uţíváním objektu nebude docházet k ohroţení obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot nejsou součástí této projektové 

dokumentace. Jednotlivé potřeby, spotřeby médii a hmot zpracuje realizační firma. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí rigolů a vsakovacích jímek. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdová komunikace na staveniště bude napojena na stávající silniční 

komunikaci. Je nutné výjezd ze stavby opatřit příslušným dopravním značením.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace navrţených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

 

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

dřevin 

Na pozemku se nebudou provádět ţádné demoliční práce ani kácení dřevin, proto 

není nutné provádět ochranu okolí staveniště. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. Veškeré zařízení staveniště bude pouze na 

pozemku investora. 

 

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

likvidace 

Odpad, který se bude na stavbě vyskytovat, bude stavební suť ve spojitosti 

s realizační činností, dále pak spalitelný odpad: kartóny, papírové obaly, pytle od 

sypkých stavebních hmot. V menších mnoţstvích je dále uvaţováno s plasty, dřevem, 

ocelí. 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, která mají oprávnění 

k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník uschovat pro případnou kontrolu. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při výkopových pracích se zhotoví deponie v jíţní části pozemku. Uloţená zemina 

se pouţije k provedení terénních úprav v okolí navrhovaného objektu. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být pouţívány jen stroje a zařízení v náleţitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je moţné likvidovat výlučně v zařízeních, která mají oprávnění 

k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke 

znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 

zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být dodrţovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 

zhotoviteli i stavebnímu dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. § 15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti 

stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávané práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví. Z hlediska rozsahu 

jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora bezpečnosti 

nevyhnutelná. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho případných subdodavatelích. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny ţádné další stavby, tudíţ není třeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérové uţívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inţenýrská opatření 

se nepředpokládají. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není nutno navrhovat ţádná speciální opatření při provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

místo staveniště. Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. energie, 

plyn, kanalizace). Dále bude provedeno výškové a polohové usazení stavby a výkopy 

pro základy. Poté budou provedeny základy, svislé nosné stěny v 1 NP, konstrukce 

stropu 1 NP, svislé konstrukce 2 NP a střecha. Následně se provedou příčky, stropní 

podhledy, podlahy a dokončovací práce. Stavba bude zakončena terénními úpravami, 

zpevněnými plochami, terasou a oplocením, které následují ihned po dokončení 

rodinného domu. 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2015 

Předpokládané ukončení stavby: 03/2016 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.a Technická zpráva 

 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Stavba bude uţívána jako objekt pro rodinné bydlení s provozovnou soukromé 

zubařské ordinace. Objekt je navrţen pro čtyřčlennou rodinu s jednou bytovou 

jednotkou. Dům má dvě nadzemní podlaţí. Jeho součástí je garáţ pro dvě automobilová 

stání. Rozměry prostorů zubní ordinace v projektu vychází z předpokladu, ţe se zde 

bude vyskytovat 12 osob. 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Základní tvar domu tvoří tři části, spodní část sloţena z garáţe o vnějších 

rozměrech 8 m x 7,110 m, část pro bydlení o rozměrech 10,7 m x 10,34 m a zubní 

ordinace o rozměrech 13,45 m x 10,0 m, dále pak druhé nadzemní podlaţí o rozměrech 

10,7 m x 10,34 m. Hmota obytné části je v místě vstupu ustoupena a tvoří tak ochranu 

před povětrnostními vlivy. Na jiţní straně objektu v 1 NP se nachází terasa. Fasáda 

obytné části domu je tvořena šlechtěnou omítkou bílé barvy a světle šedým obkladem 

z přírodního kamene. Fasáda garáţe a zubařské ordinace je tvořena odstínem červené 

šlechtěné omítky a světle šedým obkladem. Střecha domu je navrţena jako valbová se 

sklonem 15° v obytné části a sedlová v části garáţe a zubní ordinace se sklonem 15°. 

Barevné provedení střešních tašek je břidlicově černé. Výplně otvorů tvoří plastová 

okna v ocelově modrém provedení s trojskly. Klempířské prvky budou provedeny jako 

titanzinkované a z poplastovaného plechu. Zábradlí je provedeno jako ocelové 

s ocelovým madlem a bezpečnostním sklem. 

Dispozičně jsou místnosti uspořádány tak, ţe v 1 NP na severní straně je situován 

vchod, na který navazuje centrální šatna a vedlejší vstup do garáţe. Zde je moţnost 

dostat se na chodbu, která dále navazuje na pokoj pro hosty a halu. Hala je umístěna 

uprostřed domu a navazuješ ni obývací pokoj, technická místnost, samostatné WC 

a koupelna s WC. Zde je také situováno dvouramenné schodiště, které spojuje obě 

podlaţí. Na obývací pokoj navazuje kuchyně. 

Druhé nadzemní patro je navrhnuto jako klidová část domu. Nachází se zde 

loţnice rodičů se samostatnou koupelnou, dva dětské pokoje se samostatnou šatnou, 

koupelna s WC a herna. Součástí 2 NP je sklad, který poskytuje dostatečný úloţný 

prostor. 
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Vstup do ordinace je situován taktéţ na severní straně. Zádveří navazuje na 

čekárnu pro pacienty a WC. Dále se zde nachází zubní ordinace. Zázemí pro personál je 

tvořeno denní místností, šatnou a WC. 

Bezbariérové řešení stavby není poţadováno, projekt nepočítá s pobytem osob 

s omezenou schopností pohybu v obytné části. V části zubní ordinace je počítáno 

s osobami s omezenou schopností pohybu, proto dle projektové dokumentace je řešen 

bezbariérový vstup a bezbariérový pohyb v zubařské ordinaci. Bezbariérové řešení 

vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb. 

 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstupy a příjezdy jsou vedeny ze severní strany od přilehlé silniční 

komunikace. Vedlejší vstupy jsou řešeny ze strany jiţní. Jednotlivé místnosti na sebe 

provozně navazují. 

 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Stavební řešení 

Stavba je navrţena pro rodinné bydlení. Poţadavkem je, aby dům byl co 

nejekonomičtější z hlediska energetických úspor, coţ je dle projektové dokumentace 

dosaţeno. 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm pod celým objektem 

stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uloţena na deponii na pozemku a po skončení 

stavby bude pouţita na terénní úpravy. Po sejmutí ornice proběhne vytyčení staveniště. 

Zaměří se body podle výkresu situace, a to v rohových bodech objektu. Na výkop rýh 

bude pouţit rypadlonakladač. Výkopek bude uloţen taktéţ na staveništi na jiţní straně 

pozemku. Posledních 10 cm bude dokopáno ručně z důvodů ucelení základové spáry. 

V případě zjištění nestejnorodosti základové spáry upozorní stavební dozor na tuto 

skutečnost projektanta, který rozhodne o případných úpravách a změnách. Všechny 

výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými normami BOZP 

 

Základy 

Základové konstrukce tvoří pasy z prostého betonu. Pod obvodovými stěnami je 

navrhnut základový pas o výšce 500 mm a šířce 750 mm. Základová spára tohoto 

betonového pasu se nachází v hloubce 1 400 mm od projektované nuly. Na těchto 
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základech jsou vyskládány betonové tvarovky o rozměrech 500 x 300 x 250, které jsou 

vyztuţeny a zabetonovány. Výška této betonové základové konstrukce činí 600 mm od 

horní hrany základového pasu. Pod vnitřními nosnými stěnami je navrhnut základový 

pas o výšce 700 mm a šířce 950 mm. Základová spára se nachází v hloubce 1 000 mm 

od projektové nuly. Pouţitý beton na vyhotovení základových konstrukcí je pevnostní 

třídy C 16/20. Na provedené základové pasy bude vyhotovena podkladní betonová 

deska z betonu C 16/20, která bude vyztuţena kari sítí průměru 6 mm s oky 

150 x 150 mm. Spojení základových spár o různé výšce bude provedeno pomocí 

sklonění konstrukce ve sklonu 40% (viz. Výkres základů). Při betonáţi základů je nutné 

vynechat otvory pro připojení kanalizací. Pod základy bude vloţen zemní pásek 

hromosvodu. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné stěny jsou navrţeny ze systému VELOX AL 37 plus 

o tl. 370 mm skládající se z desky Velox WS – EPS-plus tl. 185 mm, betonového jádra 

tl. 150 mm a desky Velox WSD o tl. 35 mm, vnitřní nosné stěny budou provedeny 

z VELOX TT 25 o tl. 250 mm skládající se z desek Velox WSD 35 mm, betonového 

jádra tl. 180 mm a desky Velox WS tl. 35 mm. Příčky budou provedeny z desek 

VELOX o tl. 100 mm. Příčky nacházející se v 2 NP oddělující obytné místnosti budou 

provedeny jako vícevrstvé skladba této příčky je z desek Velox WSD tl. 35 mm, izolace 

z kamenné vlny tl. 30 mm a desky Velox WSD tl. 35 mm. Betonové jádro nosných stěn 

bude provedeno z betonu pevnostní třídy C12/15. Do jádra nosných stěn budou uloţeny 

stěnové výztuhy, které zajišťují svislost stěn při sestavování bednění z desek Velox. 

Stěnové výztuhy se dávají na celou výšku podlaţí v osové vzdálenosti dvou metrů. Pro 

vyztuţení nosných nadedveřních a nadokenních překladů se pouţijí prostorové 

vodorovné nosníky. Bednící desky jsou spojovány pomocí spon. Rozmístění a pouţití 

jednotlivých druhů spon se řídí technologickými postupy systému Velox. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce nad obytnou částí 1 NP jsou řešeny ze systémových 

stropních tvarovek VELOX tl. 170 mm a betonové desky 50 mm o celkové tl. 220 mm. 

Mezi stropní tvarovky bude uloţená vodorovná prostorová výztuha dle statického 

posouzení. Stropní tvarovky je nutno podepírat podpěrami a to pod kaţdým čelním 

stykem stropních prvků. Nad ostatními částmi je řešen strop pomocí sádrokartonových 

podhledů tl. 12,5 mm zavěšených na nosné části krovu pomocí rychlozávěsů. 

 

 



 

34 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navrţena nad obytnou částí domu jako valbová se sklonem 

střešních rovin 15°. Nosná konstrukce krovu je řešena pomocí dřevěných vazníků 

spojených pomocí styčníkových desek s prolisovanými trny nad 2 NP a garáţí. Tyto 

vazníky jsou ukotveny k nosným stěnám pomocí minimálně dvou kotvících úhelníků. 

Nad částí zubní ordinace je krov řešen pomocí krokví o průřezu 120 x 140 mm, které 

jsou usazeny na pozednicích o průřezu 140 x 120 mm. Pozednice jsou vynášeny 

nosnými zdmi, do kterých jsou zakotveny pomocí šroubů do betonu. Plášť střešní 

konstrukce je tvořen pomocí bednění z OSB desek tl. 18 mm ukotvených do nosné části 

krovu, parotěsnou vrstvou ze samolepícího SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s hliníkovou vloţkou, tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 100 mm, 

podkladní konstrukce z OSB desek tl. 18 mm, difúzně otevřené fólie, kontralatěmi, 

střešními latěmi a ze střešních tašek Bramac Max7°. 

 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné s přilehlou mezipodestou. Konstrukce schodiště bude 

vyhotovena z prefabrikovaného vyztuţeného betonu (C20/25 a výztuţ B500 – nutno 

staticky posoudit). Stupnice a podstupnice budou obloţeny dřevěným obkladem. Čela 

stupňů budou vyhotovena jako pohledový beton.  Zábradlí bude ocelové se skleněnou 

výplní a dřevěným madlem. Schodiště se bude skládat ze dvou částí a to části horního 

ramene s mezipodestou, kdy rameno bude uloţeno na nosné stěně a podesta uloţena 

v předem připravené dráţce v protilehlé nosné stěně. Druhá část, kterou tvoří spodní 

rameno schodiště, bude uloţena na mezipodestě a vybetonovaném základu. 

 

Komín  

Komín v části pro bydlení je navrţený jako dvouprůdochový  systému Schiedel 

Absolut s integrovanou tepelnou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vloţkou. 

Vnitřní průměr průduchu má 200 mm, vnější rozměr tvarovky je 380 x 710 mm. 

Statické zajištění je provedeno pomocí kotevní soupravy do krovu stavby.  

V části zubní ordinace se nachází jednoprůduchový komín systému Schiedel 

Absolut s integrovanou izolací a s tenkostěnnou vnitřní keramickou vloţkou.Vnitřní 

průměr průduchu je taktéţ 200 mm. Vnější rozměr tvarovky činí 400 x 400 mm. 

 

Izolace tepelné a zvukové 

Tepelná izolace v obvodových stěnách je tvořena pomocí pěnového polystyrenu 

EPS PLUS s přídavkem grafitu. Tloušťka tohoto izolantu činí 150 mm. Tepelná 

vodivost λ = 0, 035 W/mK. V části garáţe je pouţit totoţný izolant o tl. 50 mm. Pro za 
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teplení podlah leţících na zemině byly pouţity tepelně izolační desky na bázi 

polyisokyanurátu o tl. 70 mm a součiniteli tepelné vodivosti  λ = 0, 024 W/mK. 

Zateplení střešního pláště bude provedeno z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 160 mm 

o součiniteli tepelné vodivosti λ = 0, 042 W/mK. 

Zvukové izolace na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí budou provedeny 

z kamenné vlny a to v příčkách v 2 NP o tl. 30 mm. Kamenná vlna bude součástí 

vícevrstvé příčky. Zvuková izolace bude vloţena i do skladeb podlah a to o tl. 30 mm. 

 

Výplně otvorů 

Okna Vekra Komfort jsou navrţena z plastových šestikomorových profilů ze 

zasklením z izolačního trojskla v barvě ocelová modř. Vchodové dveře jsou navrţeny z 

plastových pětikomorových profilů se zasklením s izolačního trojskla, barva ocelová 

modř. Vnitřní dveře jsou navrţeny jako dřevěné obloţkové, případně posuvné dveře do 

pouzdra. V interiéru jsou navrţeny i celoskleněné dveře. 

 

Vnitřní povrchy 

Vnitřní omítky bude tvořit jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená Cemix 

v tl. 20 mm. Obklady stěn budou provedeny dle projektové dokumentace. 

 

Vnější povrchy 

Vnější omítku bude tvořit tenkovrstvá šlechtěná omítka Cemix tl. 3 mm 

v barevném provedení bílá v obytné části a v červené barvě v části garáţe a zubní 

ordinace. Sokl ve všech částech bude proveden jako vnější obklad z kamenných 

obkladových panelů ţluto-hnědé barvy. 

 

Podlahy 

Podlahy v 1 NP jsou tvořeny z podkladní vrstvy z prostého betonu o tl. 100 mm, 

izolací proti zemní vlhkosti z asfaltového pásu, tepelnou izolací z desek na bázi 

polyisokyanurátu tl. 70 mm, zvukovou izolací z kamenné vlny tl. 30 mm, roznášecí 

vrstvy z anhydritu tl. 80 mm a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místnost. 

Celková tloušťka podlahy v 1 NP činí 200 mm. 

Podlaha v druhém nadzemním podlaţí je sloţena ze stropní konstrukce 

tl. 220 mm, zvukové izolace z kamenné vlny tl. 30 mm, roznášecí vrstvou z anhydritu 

tl. 50 mm a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místnost. Celková tl. podlahy 

v 2 NP činí 100 mm. Podrobný popis všech podlah je uveden ve výpisu skladeb podlah. 
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Klempířské výrobky 

Oplechování parapetu oken dle výrobce (taţený hliníkový plech). Oplechování 

okapů a komínu bude provedeno z titanzinkovaného plechu. Viz. Výpis klempířských 

výrobků. 

 

Zpevněné plochy a oplocení 

Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno z betonových štípaných tvarovek, 

plotová výplň bude ocelová. Součástí oplocení budou vstupní branky a pojízdná brána. 

Zbytek pozemku bude oplocen pomocí drátěného plotu. Zpevněné plochy budou 

vytvořeny z betonové dlaţby tl. 60 mm. 

 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví, a pracovní prostředí 

Stavba bude vyuţívána pro bydlení, a proto nejsou potřeba zvláštní bezpečnostní 

opatření. Stavba je navrţena jako bezpečná. Výška zábradlí na schodišti splňuje 

poţadavky na minimální výšku zábradlí a neohroţuje tak bezpečnost. Stavba nemá 

negativní vliv na zdraví a pracovní prostředí. 

 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, zásady 

hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Tepelně technické posouzení a akustika objektu je podrobněji popsáno ve zprávě 

tepelně-akustického posouzení. Stavba není vystavena ţádným vibračním účinkům. 

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou dle ČSN 730540 navrhnut tak, 

aby konstrukce splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Objekt je 

navrţen jako energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti třídy B (viz. Sloţka 

G - Výpočty stavební fyziky). 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. Průzkumem bylo zjištěno 

radonové riziko nízkého indexu, pronikání radonu do objektu je zamezeno pouţitím 

běţných protiradonových opatření pomocí asfaltových pásů. Bludné proudy ani 

seizmicita se v okolí stavby nevyskytují. 

Výstavba objektu nebude nijak zatěţovat okolí nadlimitním hlukem. Ochrana před 

vnitřním hlukem bude zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí tak, aby byl splněn 

poţadavek na neprůzvučnost dle normy ČSN 73 0532:2010. Zvláštní opatření proti 

hluku nebo vibracím není poţadováno. Území neleţí v záplavové oblasti, proto nejsou 

potřebná ţádná protipovodňová opatření. 
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g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Podrobný popis konstrukcí na poţární odolnost je popsán v samostatné technické 

zprávě poţárně bezpečnostního řešení. 

 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Konstrukce domu je navrţena ze standardních vyzkoušených materiálů. Odolnost 

pouţitých materiálů odpovídá účelu stavby.  

Při provádění stavby je nutné přesně dodrţovat postupy dané výrobcem materiálu, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení. V případě změny materiálu, musí nový materiál mít 

minimálně stejné nebo lepší vlastnosti neţ původně navrţený. Veškeré materiálové 

změny je nutno konzultovat s projektantem. 

 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Ţádné netradiční technologické postupy nejsou při výstavbě objektu pouţity. 

Zvláštní poţadavky na provádění nejsou kladeny. Výstavba musí být provedena podle 

technologického postupu Velox. 

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem není poţadováno. 

 

k) stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontroly budou prováděny vţdy před zakrytím konstrukcí. U konstrukcí 

sloţených z jednotlivých vrstev bude zkontrolována kaţdá dokončená vrstva před 

započetím následující vrstvy. 

 

l) výpis použitých norem 

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technický poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání stavby. 

ČSN 73 0540 -2:2011, Z1:2012 - Tepelná ochrana budov - část 2: Poţadavky 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval vypracováním projektové dokumentace 

rodinného domu s ordinací zubního lékaře v obci Drnovice u Vyškova. Jedná se 

o dvoupodlaţní nepodsklepený dům s garáţovým stáním pro dva osobní automobily. 

V obou podlaţích se nacházejí místnosti pro denní pobyt, skladovací prostory 

a hygienické zázemí. Dům je osazen na téměř rovinatém terénu. 

Zubní ordinace je zařízena pro potřeby zubního lékaře, zdravotní sestry 

a pacientů. Obytná část rodinného domu je určena pro čtyři osoby.  

Navrhovaná stavba respektuje místní zástavbu a projektová dokumentace je 

vypracovaná dle platných zákonů a vyhlášek. Součástí práce je tepelně-akustické 

posouzení stavebních konstrukcí a zatřídění do energetické náročnosti. Dle poţárně 

bezpečnostního řešení stavba vyhovuje všem platným nařízením a vyhláškám. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
apod. – a podobně 

b – šířka [ mm ]  

B 500 – třída oceli  

C16/20 – třída betonu ( válcovaná pevnost / krychelná pevnost )  

d – odstupové vzdálenosti  

d – tloušťka vrstvy [ m ]  

h – poţární výška objektu 

h – výška [ mm ]  

hu – výška otvoru [ m ]  

HZS – hasičský záchranný sbor 

KV – konstrukční výška [ mm ]  

ln – délka otvoru [ m ]  

m – hmotnost [ kg ]  

NP – nadzemní podlaţí 

PBS – poţární bezpečnost staveb  

Po – procento poţárně otevřených ploch [ % ]  

PÚ – poţární úsek  

Pv – poţární zatíţení [ kg/ m² ] 

R – tepelný odpor [ m²K/W ]  

RD – rodinný dům 

Rdt – návrhová únosnost zeminy [ MPa ]  

Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním povrchu a vnějším povrchu [ m²K/W ]  

S – plocha [ m² ]  

SPB – stupeň poţární bezpečnosti [ - ]  

Spo – poţárně otevřená plocha 

SV – světlá výška [ mm ]  

š – šířka prvku [ mm ]  

tj. – to jest 

tl. – tloušťka 

U – součinitel prostupu tepla [ W/(m²K) ]  
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ŢB – ţelezobeton  

θe – návrhová vnější teplota [ °C ]  

θi – návrhová vnitřní teplota [ °C ]  

λ – součinitel tepelné vodivosti [ W/(m.K) ] 
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Seznam příloh 

Sloţka B - Přípravné a studijní práce 

   Náčrty 

   Výřez z katastrální mapy 
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