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Abstrakt 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou v klidné lokalitě 

v místní části Loučka města Lipník nad Bečvou. Provozovna slouží jako veterinární 
ordinace. Objekt je situován do rovinného terénu. Jedná se o samostatně stojící objekt se 
dvěma nadzemními podlažími. Konstrukční systém tvoří zdivo Porotherm, dále 
zateplené systémem Baumit Pro a vodorovné nosné konstrukce Miako, taktéž 
Porotherm. Střecha navržená jako plochá jednoplášťová se štěrkovým násypem ve dvou 
úrovních. Založení objektu je na základových pasech.  
 
  
Klí čová slova 
 Rodinný dům, provozovna, nepodsklepený, základové pasy, stěnový konstrukční 
systém, keramické zdivo, montovaný strop, jednoplášťová plochá střecha, zateplovací 
systém 
  
 
 
Abstract 
 The project solves a new family house with an establishment in a quiet location 
in the local area Loučka in Lipník nad Bečvou. Establishment is used as veterinary 
surgery. The building is situated in flat terrain. It is a detached building with 
aboveground two floors. The Construction system consists of masonry Porotherm, 
further insulated system Baumit Pro and horizontal structures Miako, also Porotherm. 
Roofs designed as single-casing flat roof with gravel flat and on two levels. The house 
is founded on primer passports. 
  
 
Keywords 
 Family house, establishment, slab-on-ground, strip foundation, wall system, 
pramic walls, ceiling-mounted, single-casing flat roof, heating system 
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 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rodinného domu s veterinární ordinací v místní části Loučka města 

Lipník nad Bečvou. V první části se budu zabývat vypracováním studií dispozic a 

konstrukčního řešení daného objektu. Po zpracování všech studií bude třeba podrobné 

vypracování výkresů a k nim potřebné detaily, skladby konstrukcí a výpisy prvků. 

Kromě architektonicko-stavebního řešení jsou dalšími součástmi dokumentace i 

výpočty z hlediska stavební fyziky a požární bezpečnosti. Nepovinné, ale přesto 

potřebné jsou i studie rozvodů kanalizace a vodovodu. Vypracování bakalářské práce 

bude probíhat v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami.  

Objekt je zasazen mezi okolní zástavbu rodinných domů na okraji obce. Novostavba 

rodinného domu a využití pozemku je v souladu s územním plánem města. Stavba má 

vhodné architektonické řešení a svým vzhledem nenaruší ráz okolní zástavby. Objekt je 

navržen pro bydlení čtyřčlenné rodiny a prostory provozovny budou využívány jako 

veterinární ordinace. Veterinární ordinace je stavebně oddělena. Vstup pro pacienty je 

zajištěn vlastními vchodovými dveřmi. Před ordinací se nachází čekárna s vlastním WC. 

Lékař má přístup do ordinace zajištěn zevnitř domu, a to přes vstupní halu. Obě funkce 

domu jsou spojeny, vzhledem k tomu, že veterinář je zároveň majitelem domu. Stavba 

rodinného domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 Rodinný dům bude dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha bude plochá 

jednoplášťová. Součástí prvního nadzemního podlaží je i garáž pro jeden osobní 

automobil.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby: Rodinný dům s provozovnou 
 

b) Místo stavby: Lipník nad Bečvou, katastrální území Loučka, parcelní číslo 
2836/2 

 
c) Předmět dokumentace: Novostavba rodinného domu s veterinární ordinací 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Jméno a příjmení: MUDr. Jaromír Skácel 
Místo trvalého pobytu: Zahradní 1230, Lipník nad Bečvou, 751 31 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Jméno a příjmení hlavního projektanta: Kateřina Macháčová  
 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

Územní plán města Lipník nad Bečvou  
Výpis z katastru nemovitostí 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN ISO 7519, 7437, 4172  Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb 
ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 
ČSN 730810 Požární ochrana budov 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území  
 

Pozemek par.č.2836/2 v katastrálním území Loučka je určený pro novostavbu 
rodinného domu s provozovnou a nachází v souvislé zástavbě města Lipník nad Bečvou 
v místní části Loučka č. p. 253. Pozemek je ve vlastnictví investora.  
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 

Nejedná se o území se zvláštními požadavky na ochranu území. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 
 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Lipník nad Bečvou. 
 
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, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
  

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce.   
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. Před započetím veškerých stavebních prací 
bude nutné sejmout ornici a uložit ji v zadní části pozemku pro pozdější terénní úpravy. 
Zemní práce budou běžného rozsahu. Vytěžená zemina bude odvezena na schválenou 
skládku, část zeminy bude ponechána v zadní části pozemku, pro pozdější terénní 
úpravy pozemku investora.  
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 
všech dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících 
z jiných právních předpisů. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 
úlevová opatření na řešenou stavbu. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné podmiňující 
investice. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)  
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Parcela č. 1548/6 
Parcela č. 1501/1 
Parcela č. 1504 
Parcela č. 1503 
Parcela č. 2836/1 
Parcela č. 2834 

 

 
A.4 Údaje o stavbě  
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o novou stavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou a 
zpevněné plochy na pozemku č. 2836/2 v katastrálním území Loučka. Obytná část 
objektu bude určena pro užívání čtyřčlenné rodiny a provozovna bude sloužit jako 
veterinární ordinace.  

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 

 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa žádná ochrana stavby 
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 
 

Žádné zvláštní přípravné práce se nepředpokládají, jedná se o běžně využívanou 
technologii stavby. Veškeré použité konstrukce a materiály navržené při stavbě jsou 
běžně užívané ve stavebnictví a neohrožují okolní prostředí ani při manipulaci a jejich 
dopravě na staveniště. V průběhu stavby nedojde k omezení dopravy ani dodávce 
elektrické energie, nepředpokládají se ani jiná omezující opatření. Stavbou nebude 
narušena statika stávajících sousedních objektů ani omezen přístup na sousední 
nemovitosti. Pro dopravu na staveniště bude využito stávající místní komunikace. 
Požadavky dotčených předpisů (Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby) jsou splněny. Dokonce byly splněny některé požadavky z Vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. Přístup do objektu je bez schodů a v úrovni komunikace. Parkování automobilů 
pro osoby s omezenou schopností pohybu bude umožněno na příjezdové cestě, která je 
dostatečně široká. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů 
 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 
všech dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících 
z jiných právních předpisů. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 
úlevová opatření na řešenou stavbu. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)  
 

Zastavěná plocha: 199,23 m2 

Užitná plocha: 318,72 m2 
Počet funkčních jednotek: 2 (obytná část 274,6 m2; provozovna 44,12 m2) 
Počet uživatelů: 4 osoby 

 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
 

Odhad bilance potřeby vody: 230 m3/rok  
Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním 
systémem komunálního odpadového hospodářství. 
Energetická náročnost budovy nebyla stanovena. Byl stanoven pouze výpočet Prostup 
tepla obálkou budovy (viz. Tepelně technická zpráva), objekt byl zařazen do 
klasifikační třídy B – úsporná. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 2 let a 4 měsíců po započetí stavby. 
Plánované zahájení prací: 1.7.2014 
Plánované ukončení prací: 31.10.2016 
Výstavba objektu bude členěna na klasické etapy: 1. Výkopy, 2. Základové konstrukce, 
3. Svislé konstrukce 1NP (zdivo), 4. Vodorovné konstrukce (strop nad 1NP), 5. Svislé 
konstrukce 2NP (zdivo), 6. Střešní konstrukce, 7. Instalace, 8. Podlahy a omítky, 9. 
Dokončovací práce, 10. Exteriér (zpevněné plochy apod.)  
 
k) Orientační náklady stavby 
 

Předběžná celková částka na výstavbu objektu činí 6 000 000 Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 

Stavba nebude členěna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, Květen 2014      Vypracovala: Kateřin Macháčová 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Pozemek par. č. 2836/2 v katastrálním území Loučka je určený pro novostavbu 
rodinného domu s provozovnou a nachází se v souvislé zástavbě města Lipník nad 
Bečvou v místní části Loučka č. p. 253. Pozemek je ve vlastnictví investora. Pozemek je 
rovinatý bez staveb, stromů a keřů a v současné době není oplocen. Vjezd na pozemek 
je navržen ze stávající místní komunikace.  
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce.  
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.  
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou nebudou 
narušeny stávající odtokové poměry daného území. Při provádění stavby nebudou 
používány těžké mechanismy, hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby 
budou vozidla očištěna, pokud dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude 
komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním 
uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou 
odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Splaškové vody budou svedeny přes nově 
vybudovanou přípojku do veřejného řádu kanalizace.  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Na pozemku se nenacházejí žádné stromy, keře ani stavby k demolici.  
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce.  
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 

Zpevněné plochy rodinného domu budou napojeny přes stávající sjezd místní 
komunikaci. Vodovodní přípojka je vedena na pozemek investora, vodoměrná šachta 
bude osazena na konci stávající přípojky. Na stávající plynovou přípojku bude napojen 
nový NTL plynovod, vedený k obvodové zdi nového objektu. Přípojka splaškové 
kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude ukončena hlavní domovní 
šachtou. Přípojka elektrické energie je přivedena na pozemek investora zemním 
kabelem. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ bude 
schválený příslušným výrobním závodem. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné věcné a časové 
vazby stavby, podmiňující, vyvolané ani související investice na řešenou stavbu. 
 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou a 
zpevněné plochy na pozemku č. 2836/2 v katastrálním území Loučka. Obytná část 
objektu bude určena pro užívání čtyřčlenné rodiny a provozovna bude sloužit jako 
veterinární ordinace.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Lipník nad Bečvou. 
Řešené území se nachází v místní části Loučka města Lipníka nad Bečvou v částečně 
zastavěné lokalitě. V okolí řešeného území se nacházejí zejména rodinné domy. 
Stávající objekty jsou jednopodlažní i dvoupodlažní, se sedlovými střechami.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro jedno 
osobní auto. Navržená střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová. Pozemek se 
nachází na rovinatém terénu. Půdorys objektu je dvakrát členěný. Část objektu má 
barvu fasády světle lososovou a zbytek fasády je tmavší cihlová. Tmavší barva fasády je 
na 2. nadzemním podlaží. Soklová část objektu bude obložena obkladovými pásky 
Klinker. Barva výplní otvorů je navržena jako tmavě hnědá (barva frumento). Zpevněné 
plochy (příjezdová cesta, chodníky a terasa) jsou navrženy z tmavě šedé betonové 
dlažby.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. 
Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro jedno osobní auto. 
Obytná část objektu bude určena pro užívání čtyřčlenné rodiny a provozovna bude 
sloužit jako veterinární ordinace. Budova bude nepodsklepená. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Pro tento objekt byly splněny potřebné požadavky z Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup 
do objektu je bez schodů a v úrovni komunikace. Jedno parkovací stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude navrženo před provozovnou, další parkovací stání 
bude umožněno na příjezdové cestě, která je dostatečně široká. Na požádání investora je 
možné doplnit vybavení a funkčnost o další bezbariérové prvky (dispozice a vybavení 
koupelny a kuchyně, úprava otvorů).  
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Před předáním dokončené stavby musí být zabezpečeny všechny vyčnívající 
předměty, zakryty veškeré otvory, atd., tak aby nedošlo ke zranění osob při užívání 
rodinného domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  
 
a) Stavební řešení 
 

Stavba je založená na základových pásech z prostého betonu. Konstrukce 
nosných stěn je navržena ze zdiva z cihel Porotherm. Stropy budou z nosníků POT a 
vložek MIAKO. Střešní konstrukce je navržena jako plochá, jednoplášťová.  
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Výkopy 

Budou prováděny běžným způsobem, ručně nebo s pomocí stavební 
mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k 
namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry. 
 
Základy 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry 150kPa a na minimální nezamrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a 
hloubku základové spáry před betonáží je nutno ověřit autorizovaným geologem a 
provést zápis do stavebního deníku. Objekt bude založen na monolitických základových 
pasech šířky 500 mm. Z vnější strany budou základy opatřeny tepelnou izolací XPS 
Styrodur, tl. 100 mm. Podkladní betonová deska bude tloušťky 150 mm. Podkladní 
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beton bude použit typu C16/20. Nutná je přejímka upravené základové spáry 
s patřičným zápisem do stavebního deníku. Rozměry a umístění prostupů a podrobnější 
specifikace viz. Výkres základů.  

Svislé nosné konstrukce 
Na obvodový nosný plášť bude použito zdivo Porotherm 30 Profi tl. 300 mm 

s tepelnou izolací tl. 150mm. Na vnitřní nosné zdivo je navrženo zdivo Porotherm 30 
Profi tl. 300 mm. Vnitřní nenosné příčky budou tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi). Pro 
zdivo Porotherm 30 Profi bude použita tepelně izolační malta a pro nenosné zdivo malta 
pro tenké spáry. Pro akustické oddělení provozovny od obytné části objektu bude 
použito zdivo z cihel Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 19 AKU SYM s masltou 
pro tenké spáry. Pro vytvoření instalačního jádra bude použit systém KNAUF (ocelové 
profily UW50 a CW50 + deska KNAUF White)  
 
Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce bude typu Porotherm (POT nosníky a vložky MIAKO). 
Stropní konstrukce jsou ztužené železobetonovým věncem (podrobněji viz. Výkres 
sestavy dílců- stropu nad 1NP a detaily).  

Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová. Nad druhým nadzemním 

podlaží budou ze střechy ústit dvě střešní vpusti. V úrovni druhého nadzemního podlaží 
(v části nad provozovnou) je navržena jednoplášťová plochá střecha, z ní ústí též dvě 
střešní vpusti (podrobněji viz. Výkres ploché střechy, detaily a Skladby konstrukcí).  
 
Hydroizolace 

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti v konstrukci podlah na terénu je navržen 
modifikovaný SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm), který 
působí i jako protiradonová bariéra, pro případ, že by se v místě vyskytovala radonová 
zátěž. Tento asfaltový pás bude použit i v soklové části obvodové stěny. V koupelnách, 
na WC a v technické místnosti budou použity hydroizolační hmoty a hydroizolační 
spárovací tmely. Hydroizolační vrstva ploché střechy je navržena z modifikovaných 
SBS asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (tl. 4 mm) a GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm), celoplošně nataven k podkladu. 

 
Tepelná izolace 

Z vnější strany základových konstrukcí bude tepelná izolace XPS Styrodur, tl. 
100 mm. Obvodový plášť bude obsahovat tepelnou izolaci EPS-F v tloušťce 150 mm. 
Z důvodu nenasákavosti bude v soklové části použita tepelná izolace XPS Styrodur 
v tloušťce 100 mm. Ve skladbách podlah na zemině bude tepelná izolace EPS 100S 
tloušťky 90 mm. Střecha bude mimo jiné opatřena tepelnou izolací typu EPS 150 
S STABIL (stabilizovaný pěnový polystyren), tl. 250 mm. Další typy tepelných izolací 
jsou popsány v detailech.  
 
 
Podlahy 

Skladby podlah v daných místnostech jsou popsány ve Skladbách konstrukcí. 
Některé skladby podlah byly posouzeny na požadavky poklesu dotykové teploty (viz. 
Tepelně technická zpráva). 
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Nátěry 
Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěry proti plísním, houbám a 

dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix). U prvků určených k pohledové expozici použít 
nátěry transparentní a až poté opatřit finální úpravou.  
Vnitřní omítky budou finálně vymalovány bílou barvou např. Primalex Polar.  
Část objektu má barvu fasády světle lososovou (barva BAUMIT 0206) a zbytek fasády 
je tmavší cihlová (barva BAUMIT 0564) – podrobněji ve výkresu: Pohledy. 
 
Výplně otvorů 

Okna firmy Slavona jsou navržena jako jednokřídlová nebo dvoukřídlová, 
materiál dub, zasklení izolačním trojsklem. Výplň vstupních dveří je termoizolační 
sendvič, dveře jsou osazeny do obložkových zárubní, vyplněným izolačním trojsklem). 
Interiérové dveře jsou plné, jednokřídlové a jsou osazeny do obložkových zárubní.  
 
Povrchové úpravy 

Pro povrchovou úpravu obvodového pláště bude použit certifikovaný systém 
firmy Baumit Pro (popis jednotlivých vrstev ve Skladbách konstrukcí). Vnitřní omítky 
budou typu Porotherm universal. V koupelnách a v kuchyni je navržen keramický 
obklad.  
 
Klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky 

Všechny tyto výrobky jsou specifikovány ve Výpisu prvků.     
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavba je navržena tak, aby její zatížení nemělo za následek ztrátu únosnosti, 
zřícení ani poškození stavby nebo její části, tedy návrh na první i druhý mezní stav 
únosnosti.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
 
a) Technické řešení 
 

Vodovodní přípojka je vedena na pozemek investora, vodoměrná šachta bude 
osazena na konci stávající přípojky. Odhad bilance potřeby vody je 230 m3/rok. Na 
stávající plynovou přípojku bude napojen nový NTL plynovod, vedený k obvodové zdi 
nového objektu. Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde 
bude ukončena hlavní domovní šachtou. Přípojka elektrické energie je přivedena na 
pozemek investora zemním kabelem. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro 
venkovní montáž a typ bude schválený příslušným výrobním závodem.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
 

V objektu je navržen plynový kotel, který bude použit vytápění celého domu a 
přímotopný zásobníkový ohřívač k ohřevu teplé vody. Do domu budou instalovány 
spotřebiče. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby včetně výpočtů je podrobně popsáno 
v Požárně bezpečnostní zprávě. 
 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

Tepelně technické řešení stavby včetně výpočtů je podrobně popsáno v Tepelně 
technické zprávě. Provedeno hodnocení obálky budovy dle ČSN 730540-2:2011. 
 

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.) 
 

Větrání místností je navrženo přirozeně okny. Odtah par v kuchyni bude zajištěn 
digestoří s axiálním ventilátorem. Vytápění bude řešeno plynovým kotlem a otopnými 
tělesy v každé obytné místnosti a v koupelnách. Z objektu nebudou vypouštěny žádné 
škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku 
do veřejného řádu kanalizace. Domovní odpad bude pravidelně odvážen technickými 
službami města.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Objekt se nenachází v oblasti se zvýšeným obsahem radonu.  
 
b) Ochrana před bludnými prameny 
 

Objekt se nenachází v oblasti s výskytem bludných pramenů. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

Objekt se nenachází v blízkosti žádného průmyslu. 
 
d) Ochrana před hlukem 
 

Objekt se nenachází v blízkosti zvýšeného hluku.  
 

e) Protipovodňová opatření 
 

Objekt se nenachází v povodňové oblasti. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 

Vodovodní přípojka je vedena na pozemek investora, vodoměrná šachta bude 
osazena na konci stávající přípojky. Odhad bilance potřeby vody je 230 m3/rok. Na 
stávající plynovou přípojku bude napojen nový NTL plynovod, vedený k obvodové zdi 
nového objektu. Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde 
bude ukončena hlavní domovní šachtou. Přípojka elektrické energie je přivedena na 
pozemek investora zemním kabelem. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro 
venkovní montáž a typ bude schválený příslušným výrobním závodem.  
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Viz výkres: Stavební situace 

 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 

Zpevněné plochy rodinného domu budou napojeny přes stávající sjezd místní 
komunikaci.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Vjezd na pozemek je navržen ze stávající místní komunikace. 
 
c) Doprava v klidu 
 

Jedno parkovací stání je navrženo před vjezdem do garáže. Dvě parkovací stání 
pro osobní automobily a jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu jsou navrženy před provozovnou. Parkování dalších automobilů bude 
umožněno na příjezdové cestě, která je dostatečně široká. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 

Vstupní prostory objektu jsou napojeny na přístupovou komunikaci chodníky v 
šířce 1400 mm. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 

Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen 
nezbytné vyrovnávací terénní úpravy. Před započetím veškerých stavebních prací bude 
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nutné sejmout drn v prostoru staveniště. Dále pak sejmout ornici do hloubky 300 mm a 
uložit ji v zadní části pozemku pro pozdější terénní úpravy. Na pozemku se nenachází 
žádné keře ani stromy. Terénní úpravy jsou řešeny ve výkresu Stavební situace 
v přiložené projektové dokumentaci.  
 
b) Použité vegetační prvky 
 

Nově vzniklé zelené plochy budou zatravněné. Projekt neřeší další vegetační 
prvky.  
 
c) Biotechnická opatření 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody 
budou svedeny přes nově vybudované přípojky do veřejného řádu kanalizace.  
Dům je vytápěn plynovým kotlem. Kotel je dodávaný a instalovaný firmou vlastnící 
patřičné oprávnění k instalaci zařízení. Při provozu plynového kotle vznikají minimální 
škodliviny, které nejsou potřeba posuzovat z hlediska na životní prostředí. Odpad, 
produkovaný během výstavby bude odvezen na skládku, do sběrného dvora nebo do 
kontejnerů se tříděným odpadem.  
 
č. odpadu  název     způsob likvidace  
170504        zemina z výkopů  vlastní pozemek  
170405        železo a ocel    Pragometal Moravia s.r.o – Přerov 
170201       dřevo     skládka inertních odpadů  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpadů  
170102   cihly     skládka inertních odpadů  
170101   beton     skládka inertních odpadů  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s tříděným odpadem  
 

(Kategorizace odpadů dle Vyhl. č. 381/2001 Sb.)  
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 
přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě 
o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů.  

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

Na staveništi se nenacházejí stromy ani keře.  
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Pozemek se nenachází v chráněném území.  
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 

Stavba rodinného domu s provozovnou splňuje podmínky regulačního plánu 
obce, tzn. že splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva. Pozemek bude oplocen, jiná ochrana obyvatelstva 
nebyla v projektové dokumentaci řešena. 
 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Pro potřeby stavby a sociálního zabezpečení staveniště bude potřebné vybudovat 
dočasný zdroj elektrické energie a vody, vycházející z navrhované doby výstavby a 
produktivity práce. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 

Zhotovitel stavby je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit 
průběžné odvodnění staveniště. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických 
vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení na 
staveništi.  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Vjezd na pozemek je navržen ze stávající místní komunikace. 
 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění 
stavby nebudou používány těžké mechanismy, hlučnost při stavbě bude běžná.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
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Plocha staveniště bude oplocena. Příprava staveniště nevyžaduje žádné asanace, 
demolice nebo kácení dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu řešeného území.  
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 

Při výstavbě bude produkován jen běžný stavební odpad. 
 
 
č. odpadu  název    způsob likvidace  
170504        zemina z výkopů  vlastní pozemek  
170405        železo a ocel    Pragometal Moravia s.r.o – Přerov 
170201       dřevo     skládka inertních odpadů  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpadů  
170102   cihly     skládka inertních odpadů  
170101   beton     skládka inertních odpadů  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s tříděným odpadem  
 

(Kategorizace odpadů dle Vyhl. č. 381/2001 Sb.)  
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 
přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě 
o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů.  
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Výškové osazení jednotlivých objektů bylo navrženo tak, aby bilance zemních 
prací byla vyrovnaná. Před započetím veškerých stavebních prací bude nutné sejmout 
drn v prostoru staveniště. Dále pak sejmout ornici do hloubky 300 mm a uložit ji 
v zadní části pozemku pro pozdější terénní úpravy. Na pozemku se nenachází žádné 
keře ani stromy. Všechny nově vzniklé výškové rozdíly v terénu budou řešeny 
vyspádováním zeminy. Terénní úpravy jsou řešeny ve výkresu: Stavební situace 
v přiložené projektové dokumentaci.  
 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 
může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel 
musí zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot 
způsobených staveništní dopravou.  
V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid.  
Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 
dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební 
odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a 
musí být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s požárními 
poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární ochrany) a únikovými 
cestami z objektu. Každý pracovník bude vybaven přilbami a ochrannými rukavicemi 
po celou dobu výskytu na staveništi. 
  
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 

Stavba nebude prováděna za provozu, tudíž není nutné stanovení speciálních 
podmínek. Zhotovitel stavby zajistí staveniště proti vniknutí nepovolaných osob do 
prostoru staveniště. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Plánované zahájení prací: 1.7.2014 
Plánované ukončení prací: 31.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, Květen 2014                          Vypracovala: Kateřina Macháčová 
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D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva  
 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou a 
zpevněné plochy na pozemku č. 2836/2 v katastrálním území Loučka. Obytná část 
objektu bude určena pro užívání čtyřčlenné rodiny a provozovna bude sloužit jako 
veterinární ordinace.  

 
Zastavěná plocha: 199,23 m2 

Užitná plocha: 318,72 m2 
Počet funkčních jednotek: 2 (obytná část 274,6 m2; provozovna 44,12 m2) 
Počet uživatelů: 4 osoby 

 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro jedno 
osobní auto. Navržená střecha je řešena jako plochá, jednoplášťová. Pozemek se 
nachází na rovinatém terénu. Půdorys objektu je dvakrát členěný. Část objektu má 
barvu fasády světle lososovou a zbytek fasády je tmavší cihlová. Tmavší barva fasády je 
na části 2. nadzemního podlaží. Soklová část objektu bude obložena obkladovými pásky 
Klinker. Barva výplní otvorů je navržena jako tmavě hnědá (barva frumento). Zpevněné 
plochy (příjezdová cesta, chodníky a terasa) jsou navrženy z tmavě šedé betonové 
dlažby.  

 
Pro tento objekt byly splněny potřebné požadavky z Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Přístup 
do objektu je bez schodů a v úrovni komunikace. Jedno parkovací stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude navrženo před provozovnou, další parkovací stání 
bude umožněno na příjezdové cestě, která je dostatečně široká. Na požádání investora je 
možné doplnit vybavení a funkčnost o další bezbariérové prvky (dispozice a vybavení 
koupelny a kuchyně, úprava otvorů).  
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. 
Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro jedno osobní auto. 
Obytná část objektu bude určena pro užívání čtyřčlenné rodiny a provozovna bude 
sloužit jako veterinární ordinace. Budova bude nepodsklepená. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Výkopy 

Budou prováděny běžným způsobem, ručně nebo s pomocí stavební 
mechanizace. Poslední vrstva zeminy bude odkryta těsně před betonáží, aby nedošlo k 
namoknutí a tím k rozbřednutí základové spáry. 
 
Základy 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry 150kPa a na minimální nezamrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a 
hloubku základové spáry před betonáží je nutno ověřit autorizovaným geologem a 
provést zápis do stavebního deníku. Objekt bude založen na monolitických základových 
pasech šířky 500 mm. Z vnější strany budou základy opatřeny tepelnou izolací XPS 
Styrodur, tl. 100 mm. Podkladní betonová deska bude tloušťky 150 mm. Podkladní 
beton bude použit typu C16/20. Nutná je přejímka upravené základové spáry 
s patřičným zápisem do stavebního deníku. Rozměry a umístění prostupů a podrobnější 
specifikace viz. Výkres základů.  

Svislé nosné konstrukce 
Na obvodový nosný plášť bude použito zdivo Porotherm 30 Profi tl. 300 mm 

s tepelnou izolací tl. 150mm. Na vnitřní nosné zdivo je navrženo zdivo Porotherm 30 
Profi tl. 300 mm. Vnitřní nenosné příčky budou tl. 115 mm (Porotherm 11,5 Profi). Pro 
zdivo Porotherm 30 Profi bude použita tepelně izolační malta a pro nenosné zdivo malta 
pro tenké spáry. Pro akustické oddělení provozovny od obytné části objektu bude 
použito zdivo z cihel Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 19 AKU SYM s masltou 
pro tenké spáry. Pro vytvoření instalačního jádra bude použit systém KNAUF (ocelové 
profily UW50 a CW50 + deska KNAUF white)  
 
Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce bude typu Porotherm (POT nosníky a vložky MIAKO). 
Stropní konstrukce jsou ztužené železobetonovým věncem (podrobněji viz. Výkres 
stropu nad 1NP a detaily).  

Střešní konstrukce 
Střecha je navržena jako plochá, jednoplášťová. Nad druhým nadzemním 

podlaží budou ze střechy ústit tři střešní vpusti. V úrovni druhého nadzemního podlaží 
(v části nad provozovnou) je navržena jednoplášťová plochá střecha, z ní ústí též dvě 
střešní vpusti (podrobněji viz. Výkres ploché střechy, detaily a Skladby konstrukcí).  
 
Hydroizolace 

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti v konstrukci podlah na terénu je navržen 
modifikovaný SBS asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm), který 
působí i jako protiradonová bariéra, pro případ, že by se v místě vyskytovala radonová 
zátěž. Tento asfaltový pás bude použit i v soklové části obvodové stěny. V koupelnách, 
na WC a v technické místnosti budou použity hydroizolační hmoty a hydroizolační 
spárovací tmely. Hydroizolační vrstva ploché střechy je navržena z modifikovaných 
SBS asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (tl. 4 mm) a GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL (tl. 4 mm) 
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Tepelná izolace 
Z vnější strany základových konstrukcí bude tepelná izolace XPS Styrodur, tl. 

100 mm. Obvodový plášť bude obsahovat tepelnou izolaci EPS-F v tloušťce 150 mm. 
Z důvodu nenasákavosti bude v soklové části použita tepelná izolace XPS Styrodur 
v tloušťce 100 mm. Ve skladbách podlah na zemině bude tepelná izolace EPS 100S 
tloušťky 90 mm. Střecha bude mimo jiné opatřena tepelnou izolací typu EPS 150S 
STABIL (stabilizovaný pěnový polystyren), tl. 250 mm. Další typy tepelných izolací 
jsou popsány v detailech.  
 
Podlahy 

Skladby podlah v daných místnostech jsou popsány ve Skladbách konstrukcí. 
Některé skladby podlah byly posouzeny na požadavky poklesu dotykové teploty (viz. 
Tepelně technická zpráva). 
 
Nátěry 

Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěry proti plísním, houbám a 
dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix). U prvků určených k pohledové expozici použít 
nátěry transparentní a až poté opatřit finální úpravou.  
Vnitřní omítky budou finálně vymalovány bílou barvou např. Primalex Polar.  
Část objektu má barvu fasády světle lososovou (barva BAUMIT 0206) a zbytek fasády 
je tmavší cihlová (barva BAUMIT 0564) – podrobněji ve výkresu: Pohledy. 
 
Výplně otvorů 

Okna firmy Slavona jsou navržena jako jednokřídlová nebo dvoukřídlová, 
materiál dub, zasklení izolačním trojsklem. Výplň vstupních dveří je termoizolační 
sendvič, dveře jsou osazeny do obložkových zárubní a vyplněným izolačním trojsklem. 
Interiérové dveře jsou plné, jednokřídlové a jsou osazeny do obložkových zárubní.  
 
Povrchové úpravy 

Pro povrchovou úpravu obvodového pláště bude použit certifikovaný systém 
firmy Baumit (popis jednotlivých vrstev ve Skladbách konstrukcí). Vnitřní omítky 
budou typu Porotherm Universal. V koupelnách a v kuchyni je navržen keramický 
obklad.  
 
Klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky 

Všechny tyto výrobky jsou specifikovány ve Výpisu prvků.     
 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 

Před předáním dokončené stavby musí být zabezpečeny všechny vyčnívající 
předměty, zakryty veškeré otvory, atd., tak aby nedošlo ke zranění osob při užívání 
rodinného domu. Schodiště bude opatřeno zábradlím.  

 
Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel 
musí zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní komunikace od nečistot 
způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován 
noční klid. Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních 
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materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev 
apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky a 
musí být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s požárními 
poplachovými směrnicemi (i s ostatní dokumentaci požární ochrany) a únikovými 
cestami z objektu. Každý pracovník bude vybaven přilbami a ochrannými rukavicemi 
po celou dobu výskytu na staveništi. 

 
Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
  

Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí, podlah i střech splňují požadavek na součinitel 
prostupu tepla UN,rq. Všechny konkrétní tepelně technické výpočty a posouzení viz 
Tepelně technická zpráva. 

Místnosti jsou osvětleny umělým osvětlením (osvětlovací soustavy) a 
přirozeným osvětlením (okny).  

Pro objekt jsou splněny požadavky na oslunění obytných místností. Součet 
podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven min. jedné polovině 
součtu podlahových ploch všech obytných místností (dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.) 

Mezi provozovnou a obytnou částí domu je navržena stěna z tvárnic Porotherm 
30 AKU SYM, která splňuje požadavek na mezibytovou konstrukci. Vážená laboratorní 
vzduchová neprůzvučnost Rw = 58dB. Stavba není vystavena účinkům vibrací. 
 

Objekt se nenachází v oblasti se zvýšeným radonovým indexem, v oblasti 
s výskytem bludných pramenů ani v povodňové oblasti. V blízkosti objektu se 
nenachází žádný průmysl ani zdroje zvýšeného hluku.  
 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby včetně výpočtů je podrobně popsáno 
v Požárně bezpečnostní zprávě. 

 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 

Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postupů a 
platných norem a budou v souladu s projektovou dokumentací. Pří přejímce materiálů a 
prací, bude zkontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiálů.  

 
Při provádění stavby je nutné použít materiály s takovými vlastnostmi, které 

uvádí projektant, popřípadě materiály obdobné. Jedná se zejména o vlastnosti tepelně 
technické (součinitel tepelné vodivosti λ), aby bylo dosaženo požadovaných tepelně 
technických vlastností konstrukcí. 
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Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 
 

Stavba bude provedena tradičními technologickými postupy. 
 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 
Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem 

 
Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, Květen 2014                           Vypracovala: Kateřina Macháčová 
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 ZÁVĚR 

Mým cílem bakalářské práce je dokumentace pro provedení stavby navrženého 

rodinného domu s provozovnou. Projekt obsahuje studie pro stavební povolení, dále 

výkresy pro provedení stavby a nakonec posouzení z hlediska stavební fyziky 

důležitých konstrukcí stavby a tepelně technické posouzení celého objektu se 

zatříděním dle ČSN 73 05 40 – 2:2011. Dále byl objekt posouzen z hlediska požární 

bezpečnosti a byly do situace vyznačeny odstupové vzdálenosti nebezpečného prostoru. 

Součástí bakalářské práce je seminární práce. Téma jsem si vybrala jednoplášťové 

ploché střechy. Cílem bylo upozornit na základní vrstvy a jejich funkčnost v konstrukci. 

Posudky jednoplášťové ploché střechy odkazované na vlastní návrh skladby v projektu 

bakalářské práce. Výkresy byly zpracovány dle předpisů. Můj cíl práce byl vyřešit 

objekt konstrukčně správně a z hlediska realizace dle tradičních postupů výstavby. 

Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným 

právním předpisům. V případě nahrazení jinými dostupnými materiály musí být 

doloženo, že vykazují stejné nebo lepší vlastnosti. Jakékoliv změny v provádění stavby 

je nutné konzultovat s projektantem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

ČSN EN EUROKOD 

ČSN   ČESKA STATNI NORMA 

VUT   VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAST  FAKULTA STAVEBNÍ 

RD  RODINNÝ DŮM 

NP   NADZEMNI PODLAŽI 

PD   PROJEKTOVA DOKUMENTACE 

SO   STAVEBNI OBJEKT 

BOZT   BEZPEČTNOST A OCHRANA ZDRAVI PŘI PRACI 

PT   PŮVODNI TEREN 

UT   UPRAVENY TERÉN 

N   SEVER 

Č.  ČÍSLO 

Č.p.  ČÍSLO POPISNÉ 

Sb.   SBÍRKY 

TAB.  TABULKA 

NTL  NÍZKOTLAKÝ 

XPS  EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 

EPS  EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN 

PE  POLYETYLEN 

PVC  POLYVINILCHLORID 

OB  OBYTNÁ BUDOVA 

VŠ   VODOMĚRNÁ ČACHTA 

RŠ   REVIZNÍ ŠACHTA 

PB   POLOHOVÝ BOD 

SDK   SÁDROKARTON 

ŽB   ŽELEZOBETON 

m n. m.  METRÚ NAD MOŘEM 

BpV   BALT PO VAROVNÁNÍ 

Tl.  TLOUŠŤKA 

Cca  PŘIBLIŽNĚ 

KCE  KONSTRUKCE 

Ks  KUS 

 

Ø  PRŮMĚR 

m  METR 
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atd.  A TAK DÁLE 

θe   VENKOVNI NAVRHOVA TEPLO V TOPNEM OBDOBI 

θi   VNITŘNI VYPOČTOVA TEPLOTA V TOPNEM OBDOBI 

Mi   FAKTOR DIFUZNIHO ODPORU 

R   TEPELNY ODPOR KONSTRUKCE 

Rsi  TEPELNY ODPOR PŘI PRŘESTUPU TEPLA NA VNITŘNI STRANĚ 

Rse   TEPELNY ODPOR PŘI PRŘESTUPU TEPLA NA VNĚJŠI STRANĚ 

U   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

Uem   PRŮMĚRNY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

Uem,rec  DOPORUČENY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

Uem,N,rq  POŽADOVANY SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

HT   MĚRNA ZTRATA PROSTUPEM TEPLA 

fRsi   VYPOČTENA HODNOTA TEPLOTNIHO FAKTORU 

fRsi,N   POŽADOVANA HODNOTA TEPLOTNIHO FAKTORU 

λ   SOUČINITEL TEPELNE VODIVOSTI 

 

PV   POŽARNI ZATIŽENI 

SPB   STUPEŇ POŽARNI BEZPEČNOSTI 

PO   POŽARNI OCHRANA 

NÚC  NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 SEZNAM PŘÍLOH 
SLOŽKA 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
 STUDIE: 01  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, M1:100  

   02  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, M1:100 

03 ŘEZY A – A´, B – B´, M1:100 

04 PŮDORYS A ŘEZY ZÁKLADŮ, M1:100 

05 PŮDORYS STROPU NAD 1.NP, M1:100 

06 PŮDORYS STŘECHY, M1:100 

07 POHLEDY VÝCHOD SEVER , M1:100 

08 POHLEDY ZÁPAD, JIH, M1:100 

09 OSAZENÍ OBJEKTU DO TERÉNU, M1:200 

10 KATASTRÁLNÍ MAPA , M1:1000 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE: 

1. VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

2. VÝPOČET ZATÍZENÍ NA ZÁKLADOVÉ PÁSY 

3. NÁVRH ODVODNĚNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 

4.    SCHÉMA ROZVODU KANALIZACE 

5.    SCHÉMA ROZVODU PITNÉ VODY 

SEMINÁRNÍ PRÁCE 

- JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 

 

SLOŽKA 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1  SITUČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, M1:1000 

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES, M1:200 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M1:200 

 

SLOŽKA 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.01  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, M1:50 

D.1.1.02  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, M1:50 

D.1.1.03  ŘEZ A – A´, M1:50 

 D.1.1.04  ŘEZ B – B´, M1:50 

D.1.1.05  ŘEZ C – C´, M1:50 

D.1.1.06  PŮDORYS  A ŘEZY ZÁKLADŮ, M1:50 

D.1.1.07  PŮDORYS A ŘEZY STŘECHY, M1:50 

D.1.1.08  TECHNICKÉ POHLEDY ZÁPAD, JIH, M1:50 

D.1.1.09  TECHNICKÉ POHLEDY VÝCHOD, SEVER, M1:50 



36 

 

D.1.1.10  DETAIL A- OPLECHOVÁNÍ ATIKY, M1:5,1:10 

D.1.1.11  DETAIL B- OSAZENÍ OKENNÍHO OTVORU, M1:10 

D.1.1.12  DETAIL C- NÁVAZNOST DVEŘNÍ KONSTRUKCE, M1:5,1:10 

D.1.1.13  DETAIL D- VTOK STŘECHY DOMU, M1:10 

D.1.1.14  DETAIL E- NAPOJENÍ PLOCHÉ STŘECHY NA SVOSLOU 

KONSTRUKCI, M1:5,1:10 

 D.1.1.15  VIZUALIZACE          

 

SKLADBY KONSTRUKCÍ 

VÝPIS PRVKŮ 

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ 

 

SLOŽKA 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.2.01  VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ- STROP NAD 1.NP,  M1:50 

D.1.2.02  VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ- STROP NAD 2.NP, M1:50 

 

SLOŽKA 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.3.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

D.1.3.2  SITUACE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, M1:200 

 

SLOŽKA 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ FYZIKY 

 PŘÍLOHA 1 

1. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

2. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKENNÍHO OTVORU 

3. NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA 

4. POKLES DOTYKOVÉ TEPLOTY PODLAHY 

5. NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA V KOUTECH 

PŘÍLOHA 2 

1. PROSTUP TEPLA OBÁLKOU BUDOVY 

2. ROČNÍ BILANCE  

 

 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
  

  

RODINNÝ D�M S PROVOZOVNOU
FAMILY HOUSE WITH AN ESTABLISHMENT 

P�ÍLOHY 
VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY BAKALÁ�SKÉ PRÁCE P�ÍLOHA (SLOŽKA) 1 AŽ 
P�ÍLOHA (SLOŽKA) 6 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   KATE�INA MACHÁ�OVÁ 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. DANUŠE �UPROVÁ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2014                  


