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Abstrakt  

Bakalá�ská práce na téma Rodinný d�m s provozovnou je �ešena jako novostavba 
podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Objekt 
bude založen na základových pasech dopln�ných o základovou desku. Nosné obvodové zdivo 
v suterénu je tvo�eno ztraceným bedn�ním BEST. Nosné obvodové zdivo v nadzemním podlaží 
je tvo�eno pórobetonovými tvárnicemi PORFIX. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno 
z pórobetonových tvárnic PORFIX. Stropy jsou tvo�eny stropním systémem PORFIX. 
Schodišt� ze suterénu je železobetonové, schodišt� z nadzemního podlaží je d�ev�né se 
zadlabanými schodnicemi. 

Klí�ová slova 

Rodinný d�m, pórobetonové tvárnice, základové pasy, schodišt�, stavební projekt, provozovna, 
asfaltová st�ešní krytina 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the Family house with establishment and is solved as a new building 
with cellar and with one overground floor and residential attic. The object will be based on the 
strip foundation in addition with the baseplate. Perimeter bearing walls in the underground floor 
is made with the use of lost formwork BEST. Perimeter bearing walls in the overground floor 
consist of the PORFIX porous concrete blocks. Ceilings are made from the PORFIX ceiling 
system. Stairway from the basement is from the reinforced concrete, stairway from overground 
floor is wooden with the mortised stringers. 

Keywords 

Family house, porous concrete blocks, strip foundation, stairway, construction project, 
establishment, asphalt roofing
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Úvod 

 Cílem bakalá�ské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby rodinného domu s provozovnou. Umíst�ní této stavby je na pozemku p. �. 3802/18 
v katastrálním území Nový Malín. Pozemek se nachází na tém�� rovném terénu, v lokalit�
po demolici nepoužívaného zem�d�lského objektu. Tato oblast je ur�ena pro výstavbu 
rodinných dom� a jsou zde vybudované všechny inženýrské sít�. Jedná se o pln�
podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Objekt je �ešen 
jako jednogenera�ní rodinný domek pro �ty�i až p�t osob. Na �ásti nadzemního podlaží 
se nachází provozovna kade�nictví. Objekt bude založen na základových pasech 
dopln�ných o základovou desku. Nosné obvodové zdivo v suterénu je tvo�eno ztraceným 
bedn�ním BEST. Nosné obvodové zdivo v nadzemním podlaží je tvo�eno 
pórobetonovými tvárnicemi PORFIX. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno z pórobetonových 
tvárnic PORFIX. Stropy jsou tvo�eny stropním systémem PORFIX. Schodišt� ze suterénu 
je železobetonové, schodišt� z nadzemního podlaží je d�ev�né se zadlabanými 
schodnicemi.
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A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�
Název stavby:   Rodinný d�m s provozovnou 
Místo stavby:   Nový Malín 
Katastrální území:  Nový Malín 
Okres:    Šumperk 
Parcelní �íslo:   3802/18 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   manželé Papu�ovi, Sobotín 3540, Sobotín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zodpov�dný projektant: Lucie Zornová, Horní Bludovice 493, 739 37 Horní 

Bludovice 
Autorizace:   9 999 999 
Telefon:   777 777 777 
E-mail:   ZornovaL@study.fce.vutbr.cz 

A.2 Seznam vstupních podklad�
Výpis z katastru nemovitostí. 

A.3 Údaje o území 
Stavba bude probíhat na parcele �íslo 3802/18 v katastrálním území Nový Malín. 

Pozemek se nachází ve st�edové �ásti obce. V minulosti byl využíván k hospoda�ení. Nyní 
je ur�en k zastav�ní. Pozemek je bez stávajících staveb, strom� a ke��. Projektová 
dokumentace RD byla zaslána na vyjád�ení dot�eným orgán�m a tato vyjád�ení budou 
sou�ástí ohlášení stavby.  

A.4 Údaje o stavb�
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce s provozovnou. 

Stavba nepodléhá ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�. Stavba bude provád�na 
dle vyhlášky MMR �. 268/2009 Sb. a 238/2011 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu. Navrhovaná stavba spl�uje všechny požadavky vyhlášky �. 501/2006 Sb., 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Stavba není ur�ena pro bezbariérové užívání. 
Zastav�ná plocha:  113,93 m2

Zpevn�né plochy:  139,10 m2

Obestav�ný prostor:  981,71 m3

Užitná plocha:   273,37 m2

Po�et funk�ních jednotek: 1 
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technická 
a technologická za�ízení 
SO01 – Rodinný d�m na parcele �íslo 3802/18  113,31 m2 

SO02 – P�íst�ešek pro parkování    33,24 m2

SO03 – Terasa      26,25 m2

SO04 – Okapový chodník     13,68 m2

SO05 – Odpad, krabice elektro a HUP   1,99 m2

SO06 – Zpevn�ná plocha     66,55 m2

SO07 – Zatravn�ná plocha     554,35 m2

SO08 – Oplocení 
SO09 – P�ípojka plynu 
SO10 – Vodovodní p�ípojka 
SO11 – P�ípojka nízkého nap�tí 
SO12 – Kanaliza�ní p�ípojka 
SO13 – P�ípojka deš�ové kanalizace 

V Brn� 28. kv�tna 2014 
 Vypracovala 

Zornová Lucie
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek pro stavbu se nachází v území ur�eném pro výstavbu rodinných dom�. 

Na pozemku nejsou umíst�ny žádné stavební objekty, stromy a ke�e. Staveništ� je 
napojeno na stávající komunikaci, ale je nutné provést napojení k ve�ejným inženýrským 
sítím. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�
V rámci projektové p�ípravy bylo provedeno stanovení radonového indexu 

pozemku. Bylo zjišt�no spln�ní požadavk� vyhlášky �. 307/2002 Sb. a není pot�eba 
provád�t opat�ení proti pronikání radonu. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 
Nejsou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území ani v záplavovém území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pom�ry v území 

Stavba a její provoz nezhorší životní prost�edí v jejím okolí a nenaruší p�írodu �i 
krajinu. Nebudou ovlivn�ny vodní pom�ry. Odpady budou likvidovány dle p�edpis�. 
Nebude narušeno ovzduší v okolí svatby. P�i výstavb� budou použity pouze atestované 
a certifikované výrobky. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 
Nejsou. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 
pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa 

Nejsou. 

h) územn� technické podmínky 
Parkování bude zajišt�no na pozemku stavebníka, výpo�et dle 

�SN 73 6110 – projektování místních komunikací. Pozemek ur�ený pro výstavbu sousedí 
s místní komunikací (parc. �. 3790/1). P�ipojení stavby na tuto komunikaci je možné 
a podmínky pro p�ipojení jsou uvedeny v rozhodnutí obce Nový Malín o p�ipojení 
sousední nemovitosti. 

V dostupné vzdálenosti od pozemku se nacházejí ve�ejné sít� technické 
infrastruktury: 
– vodovod obce Nový Malín 
– podzemní vedení nn 0,4 kV ve vlastnictví spole�nosti �EZ distribuce, a.s. 
– st�edotlaký plynovod ve vlastnictví RWE, distribu�ní služby s.r.o. 
– kanalizace deš�ová a splašková obce Nový Malín 
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Stavebník využije možnosti napojení na elektrické energie, plynovod, vodovod 
a kanalizaci deš�ovou a splaškovou. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související 
investice 

Tato stavba není �asov� vázána na žádné jiné stavební akce v zájmovém území. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních 
jednotek 

Stavba pro bydlení s 273,37 m2 užitné plochy. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 
 Pozemek pro stavbu se nachází v území ur�eném pro výstavbu rodinných dom�. 
Objekt rodinného domu bude umíst�n ve vzdálenosti 17,65 m od jihovýchodní hranice 
pozemku. 

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové 
a barevné �ešení 
 Jedná se o stavbu rodinného domu o jednom nadzemním podlaží, podsklepený 
s obytným podkrovím. St�echa je �ešena jako sedlová se sklonem 35° s �ernou asfaltovou 
krytinou. Fasáda bude žluté barvy. Výpln� otvor� budou bílé. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Jedná se o podsklepený objekt rodinného domu s kade�nictvím, pro 4–5 osob. 

Vstup do objektu je ze severovýchodní strany. Z hlediska dispozi�ního �ešení se v 1.NP 
nachází provozovna se samostatným vstupem se zádve�ím, WC a skladem, obývací pokoj 
s jídelnou a kuchyní, samostatné WC a zádve�í. Ve 2.NP se nacházejí 2 pokoje s jedním 
l�žkem, ložnice, pracovna a koupelna. V suterénu se nachází technická místnost, 
prádelna, posilovna a herna. V objektu se nachází provozovna kade�nictví se 
samostatným vstupem, skladem a WC. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není �ešen jako bezbariérový. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby nebyla ni�ím narušena bezpe�nost p�i užívání stavby. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt�
Konstruk�n� bude stavba provedena jako zd�ná z pórobetonových tvárnic 

PORFIX a ze ztraceného bedn�ní BEST. 
V suterénu budou obvodové st�ny vytvo�eny ze ztraceného bedn�ní tlouš�ky 300 mm, 
dopln�ny o polystyrén XPS tlouš�ky 70 mm, ostatní obvodové zdivo bude provedeno 
v tl. 375 mm, st�ední nosné zdivo v tl. 300 mm a p�í�ky tlouš�ky 100 mm. Základová 
konstrukce bude tvo�ena železobetonovými základovými pasy a podkladní deskou. 
Stropní konstrukce bude provedena skládanou technologií ze stropního systému 
PORFIX. Nosná konstrukce st�echy bude provedena z d�ev�ného krovu se sklonem 35°, 
st�ešní krytina bude z asfaltového šindele. Okenní otvory budou vypln�ny plastovými 
okny s izola�ním dvojsklem, vstupní dve�e budou plastové. Vnit�ní povrchová úprava 
bude �ešena štukovou omítkou a keramickým obkladem. Podlahy budou z keramické 
dlažby nebo laminátové podlahy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
�ešení 

Ne�eší se. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
�ešeno samostatným požárn�-bezpe�nostním �ešením stavby. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky 
na pracovní a komunální prost�edí 

Stavba je navržena tak, aby nebyla ni�ím narušena hygiena, ochrana zdraví 
a životní prost�edí. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

V rámci projektové p�ípravy bylo provedeno stanovení radonového indexu 
pozemku. Bylo zjišt�no spln�ní požadavk� vyhlášky 307/2002 Sb. a není pot�eba 
provád�t opat�ení proti pronikání radonu. 

Ne�eší se. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
Inženýrské sít� vedou v p�ilehlé ve�ejné komunikaci. Veškeré p�ípojky je nutno p�ed 
zapo�etím stavby zhotovit. 
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B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 
Stavba je umíst�na na pozemku p�iléhajícím ke komunikaci, po které bude 

realizována doprava stavebního materiálu. V budoucnu bude využívána jako p�ístupová 
komunikace k objektu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
P�íjezdová cesta k objektu bude napojena na p�iléhající komunikaci. 

c) doprava v klidu 
Stavba je umíst�na na pozemku p�iléhajícím ke komunikaci, po které bude �ešen 

p�ístup k objektu a jeho zásobování. 

d) p�ší a cyklistické stezky 
Nejsou. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Ne�eší se. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho 
ochrana 

a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 
Stavba a její provoz nezhorší životní prost�edí v jejím okolí a nenaruší p�írodu �i 

krajinu. Nebudou ovlivn�ny vodní pom�ry. Odpady budou likvidovány dle p�edpis�. 
Nebude narušeno ovzduší v okolí stavby. P�i výstavb� budou použity pouze atestované 
a certifikované výrobky. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu 
Bez vlivu na p�írodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 
Bez vlivu. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení stanoviska 
EIA 

Ne�eší se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních p�edpis�.
 Jsou navržené požární odstupy od stavby – viz samostatná zpráva požárn�-
bezpe�nostního �ešení stavby. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Ne�eší se. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 
Ne�eší se. 

b) odvodn�ní staveništ�
Po vybudování základ� se kolem základových pas� z vn�jší strany objektu uloží 

ve spádu v úrovni základové spáry drenážní potrubí DN 65, provede se obsyp št�rkovým 
ložem a ochrana geotextilií, potrubí se zaústí do št�rkových vsakovacích drenáží (ur�í se 
p�i výkopových pracích). 

c) napojení staveništ� na dopravní a technickou infrastrukturu 
Zásobování stavby v pr�b�hu realizace bude probíhat z ve�ejné komunikace. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveništ� bude na celém pozemku. V okolí nejsou jiné stavby.

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d�evin 

Bez požadavku. 

f) maximální zábory pro staveništ�
 Staveništ� bude na celém pozemku. 

g) maximální produkované množství a druhy odpad� a emisí p�i 
výstavb�, jejich likvidace 

Ne�eší se. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
Na pozemku se nenachází ornice. Bude vyt�ženo 543,85 m3 zeminy, 370 m3

zeminy se odveze na skládku, zbytek bude uskladn�n na pozemku a pozd�ji použit 
na zasypání výkop�. Na terénní úpravy se p�iveze pot�ebné množství ornice podle 
požadavk� investora. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
Stavba a její provoz nezhorší životní prost�edí v jejím okolí a nenaruší p�írodu �i 

krajinu. Nebudou ovlivn�ny vodní pom�ry. Odpady budou likvidovány dle p�edpis�. 
Nebude narušeno ovzduší v okolí stavby. P�i výstavb� budou použity pouze atestované 
a certifikované výrobky. 
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j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 
P�i realizaci stavebních úprav RD bude dodržována Vyhláška �. 601/2006 Sb. 

o bezpe�nosti práce a technických za�ízeních p�i stavebních pracích a dalších 
souvisejících p�edpis�. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 
Stavba není �ešena jako bezbariérová. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 
 Nejsou. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby 
 Nejsou. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 
P�edpokládané zahájení stavby: 08/2014 
P�edpokládané ukon�ení stavby: 12/2016 

V Brn� 28. kv�tna 2014 
 Vypracovala 

Zornová Lucie
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D.1.1.a.1 Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 
Jedná se o stavbu pro bydlení s provozovnou kade�nictvím. Stavba je ur�ena pro 

4–5 osob. 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, 
dispozi�ní a provozní �ešení 

Architektonické �ešení je patrné z výkresové �ásti projektové dokumentace a je 
pln� v souladu s koncepcí výstavby v dané lokalit�. Stavba nebude p�sobit negativn� na 
okolní zástavbu ani na životní prost�edí. 

Objekt je obdélníkového p�dorysu o rozm�rech 12,95 m × 8,75 m. Objekt je 
podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví.  Objekt má sedlovou st�echu 
o sklonu 35°. 

Okna jsou rozvržena dle ú�elu, dispozice a umíst�ní ke sv�tovým stranám 
jednotlivých místností. Vstup do provozovny kade�nictví stejn� jako vstup do obytné �ásti 
objektu je na severovýchodní stran� objektu. 

Objekt je navržen jako zd�ný z pórobetonových tvárnic. V suterénu jsou obvodové 
st�ny vytvo�eny ztraceným bedn�ním. Strop je navržen jako montovaný, zalitý betonem. 
Venkovní výpln� otvor� jsou navrženy bílé barvy. Fasáda je navržena ve žluté barv�. 

D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba není �ešena jako bezbariérová 

D.1.1.a.4 Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a 
technické vlastnosti stavby 

D.1.1.a.4.1 Zemní práce 
Na staveništi se nenachází ornice. Po dokon�ení stavby se pot�ebné množství 

ornice na terénní úpravy, dle p�ání investora, doveze. Budou provedeny výkopy 
základových pas�, kde jednotlivé figury budou kolmé. �ást vyt�žené zeminy bude 
odvezena a �ást se nechá na zasypání výkop�, tato �ást bude uložena na staveništi. 

D.1.1.a.4.2 Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy, provedené z prostého 

betonu t�ídy C 18/20. 
Hloubka rýh pro obvodové i st�ední nosné st�ny je 600 mm. Ší�ka rýhy pro 

obvodové zdivo je 550 mm, pro st�ední nosné zdivo 800 mm. Provede se št�rkový podsyp 
tlouš�ky 100 mm pod pasy i pod základovou deskou ze št�rku frakce 16–32 mm. Provede 
se zalití pas�. Po dostate�ném vytvrdnutí se provede základová deska v tlouš�ce 100 mm. 

D.1.1.a.4.3 Svislé nosné konstrukce 
Nosné obvodové zdivo v suterénu je vytvo�eno ze ztraceného bedn�ní BEST 

tlouš�ky 300 mm dopln�né o zateplení extrudovaným polystyrenem tl. 70 mm. Nosné 
obvodové zdivo v nadzemním podlaží je tvo�eno pórobetonovými tvárnicemi PORFIX 
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PLUS (P2 – 420) tlouš�ky 375 mm zd�né na maltu PORFIX. Vnit�ní nosné zdivo je 
tvo�eno z pórobetonových tvárnic PORFIX (P2 – 420) tl. 300 mm. 

P�eklady nad otvory v nosném zdivu jsou navrženy ze systému PORFIX. Jedná se 
o nosné p�eklady s optimalizovanými hodnotami zatížení, které nesou ozna�ení 
NP – NOSNÉ P�EKLADY. P�eklady jsou pro uleh�ení manipulace na stavb� vybavené 
manipula�ními oky, které umož�ují využití zdvihacího za�ízení. 

D.1.1.a.4.4 Svislé nenosné konstrukce 
P�í�ky jsou vyzd�ny z pórobetonových p�í�kovek PORFIX tl. 100 mm zd�ných 

na maltu PORFIX. 

D.1.1.a.4.5 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné konstrukce strop� jsou provedeny montovanou technologií vložkami 

uloženými mezi nosníky PORFIX a zality betonem, celkové tlouš�ka 250 mm. Minimální 
uložení stropních nosník� na nosné zdivo je 150 mm. P�ed za�átkem kladení stropních 
nosník� je nutné postavit podp�rný systém. Podp�ry je nutné stav�t tak, aby bylo 
dosaženo nadvýšení st�ed� nosník� o 1/300 rozponu nosníku. Umíst�ní podp�r musí být 
v maximálních vzdálenostech 1600 mm. Stabilita podp�rného systému se zabezpe�í 
zav�trováním pomocí desek p�ibitých úhlop�í�n� na sloupky ve dvou nerovnob�žných 
sm�rech. Podp�ry se nesmí stav�t na zamrzlé zemi. 

D.1.1.a.4.6 Zast�ešení 
 Na objektu je navržena odv�trávaná šikmá st�echa se sklonem 35°. Jako st�ešní 
krytina bude použit asfaltový šindel IKO CAMBRIDGE XPRESS. P�íst�ešek pro 
parkování aut má sklon st�echy 20°. Bude na n�j použita stejná krytina jako na rodinný 
d�m. 

D.1.1.a.4.7 Izolace proti vod�
 Na objektu bude provedeno odizolování proti pronikání podzemní vody za použití 
materiálu BITAGIT 40 MINERAL mezi základovou deskou a konstrukcí podlah. Izolace 
bude natavena na základovou desku v�etn� p�eva�ení spoj�. Izolace bude vytažena i 
na svislé obvodové zdivo suterénu a bude p�esahovat o 250 mm konstrukci stropu. 
 Odizolování proti tlakové vod� se neprovádí. 

D.1.1.a.4.8 Tepelné izolace 

D.1.1.a.4.8.1 Tepelná izolace zdiva 
 Nosné obvodové zdivo v suterénu bude zatepleno extrudovaným polystyrenem o 
tlouš�ce 70 mm. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích nebude díky vlastnostem 
použitého materiálu nutno zateplovat. 

D.1.1.a.4.8.2 Tepelná izolace podlah 
 V suterénu je navržena izolace polystyrenem o tlouš�ce 100 mm. V 1NP je 
provedena izolace pomocí minerální vlny o tlouš�ce 50 mm. V 2NP je provedena taktéž 
izolace pomocí minerální vlny o tlouš�ce 30 mm. 
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D.1.1.a.4.8.3 Tepelná izolace st�echy 
 Tepelná izolace st�echy je navržena z minerální vlny tlouš�ky 240 mm. 

D.1.1.a.4.9 Povrchové úpravy vnit�ní 
 Omítky budou provád�ny štukové. V suterénu bude použita štuková omítka 
BAUMIT SANOVA. V nadzemních podlažích BAUMIT štuková omítka. V místnostech 
2NP, kde je proveden sádrokartonový podhled, bude použita na sádrokarton vápenná 
štuková omítka BAUMIT KLIMA ŠTUK. 

V místnostech S02, S03, 103, 105, 106 a 203 bude proveden keramický obklad 
dle technické dokumentace. 

D.1.1.a.4.10 Povrchové úpravy vn�jší 
 Na obvodové zdivo bude nejprve nanesen p�ednást�ik BAUMIT, poté BAUMIT 
OMÍTKOVÁ ST	RKA a následn� vn�jší omítka BAUMIT MANU 1. Povrchová úprava 
bude vytvo�ena pomocí BAUMIT NANOPORCOLOR barvy 0021 – žlutá. 

D.1.1.a.4.11 Výpln� otvor�
Okna jsou tvo�ena z plastových profil� bílé barvy zasklená izola�ním dvojsklem 

UW = 1,2 W.m-2.K-1, UG = 1,1 W.m-2.K-1. Všechna okna budou otevíratelná, p�ípadn�
výklopná. Rozm�ry a typ otevírání jsou patrné z projektové dokumentace. 

Hlavní vstupní dve�e do obytného prostoru i do provozovny jsou plastové stejn�
jako dve�e na zahradu. Vstupní dve�e jsou bezpe�nostní. Všechny venkovní dve�e budou 
bílé. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né. V suterénu budou osazeny do železných zárubní. 
V nadzemních podlažích do obložkových zárubní. 

D.1.1.a.4.12 Parapety 
 Venkovní parapety budou hliníkové. Vnit�ní parapety budou z d�evovláknitých 
desek vysoce odolných proti vlhku. P�ední hrana bude dvakrát zaoblena. Vnit�ní parapety 
budou bílé. P�ípadné mezery mezi parapetem a ost�ním oken budou zatmeleny akrylovým 
tmelem. 

D.1.1.a.4.13 Nášlapné vrstvy podlah 
 Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy v návaznosti na ú�el místnosti a prost�edí, 
ve kterém budou provád�ny. Jsou navrženy dva typy nášlapné vrstvy a to keramická 
dlažba a laminátová podlaha.  

D.1.1.a.4.14 Schodišt�
Schodišt� ze suterénu je ŽB, schodišt� z 1NP je d�ev�né se zadlabanými 

schodnicemi. 

D.1.1.a.4.15 Vstup na p�du 
 Vstup na p�du je �ešen stahovacími schody umíst�nými na chodb� 2NP 
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D.1.1.a.4.16 Vstup na st�echu 
 Vstup na st�echu je �ešen z p�dy st�ešním výlezem pro nevytáp�ný prostor GVK 
od firmy VELUX. Na p�d� bude umíst�ná nášlapná vrstva ve form� latí od vstupu 
na p�du až k výlezu na st�echu. 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika 
 Stavební objekt je navržen v souladu s platnými normami. Tyto skute�nosti jsou 
doloženy v samostatné složce 6 – Stavební fyzika.

V Brn� 28. kv�tna 2014 
 Vypracovala 

Zornová Lucie
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D.1.2.a.1 Popis navrženého konstruk�ního systému 
stavby 

Navržený konstruk�ní systém stavby je st�nový obousm�rný. 

D.1.2.a.2 Definitivní pr��ezové rozm�ry jednotlivých 
konstruk�ních prvk�
 Obvodová konstrukce 1S bude vytvo�ena ze ztraceného bedn�ní BEST tlouš�ky 

300 mm. Obvodová konstrukce v nadzemních podlažích bude vytvo�ena 

z pórobetonových tvárnic PORFIX tlouš�ky 375 mm. Vnit�ní nosné st�ny budou vyzd�ny 

z tvárnic PORFIX tlouš�ky 300 mm, nenosné p�í�ky budou vyzd�ny z p�í�kovek PORFIX 

tlouš�ky 100 mm. P�eklady budou použity dle výkresové dokumentace. Konstrukce 

krovu je blíže popsána ve výkresové dokumentaci. Je však nutné zam��ení p�ímo 

na stavb�. 

D.1.2.a.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém 
výpo�tu 
Užitné zatížení (byt)     1,5 kN.m-2 

Nahodilé zatížení (sníh – sn�hová oblast III) 1,5 kN.m-2

Ostatní stálé zatížení (p�í�ky)   15% ze stálého zatížení 

D.1.2.a.4 Údaje o požadované jakosti stavebních 
materiál�

Veškeré použité stavební materiály musí spl�ovat požadavky aktuáln� platných 

norem. D�ev�né prvky budou ošet�eny proti houbám, plísním a šk�dc�m. 

D.1.2.a.5 Zajišt�ní stavební jámy 
 Zajišt�ní stavební jámy je navrženo tak, aby nebyla porušena vlastnická práva 

majitel� p�ilehlých pozemk� a nebyly poškozeny sousední objekty. Sklon stavební jámy 

bude na staveništi p�ípadn� upraven podle zjišt�ných pom�r� tak, aby se zabránilo sesuvu 

p�dy. Pro zamezení pádu cizích osob do jámy bude vstup na staveništ� ohrani�en 

výstražnou páskou s výstražnými tabulkami upozor�ujícími na možnost pádu. 

D.1.2.a.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a p�ípadných kontrolních m��ení a zkoušek

Nad rámec povinných (stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy 

a normami) se nebudou provád�t kontroly zakrývaných konstrukcí ani kontrolní m��ení 

a zkoušky. 
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D.1.2.a.7 Požadavky na vypracování dokumentace 
zajiš�ované zhotovitelem stavby 
 Zhotovitel stavby zajistí fotodokumentaci stavby p�edevším p�i zakrývání 

konstrukcí a rozvod�. 

D.1.2.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
�ešeno samostatným požárn�-bezpe�nostním �ešením stavby. 

V Brn� 28. kv�tna 2014 

 Vypracovala 

Zornová Lucie
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Záv�r 
 Bakalá�ská práce je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení 
stavby rodinného domu s provozovnou. Dispozice projektovaného objektu odpovídá 
zadání bakalá�ské práce. Konstruk�ní systém bych zvolen jako st�nový obousm�rný, 
zd�ný z tvárnic PORFIX. V suterénu je obvodové zdivo �ešeno ztraceným bedn�ním. 
Konstruk�ní systém krovu je hambálkový. 
 Všechny použité konstrukce vyhovují platným normám z hlediska tepeln�
technického i požárního. 
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Seznam použitých zkratek a symbol�

ŽB – železobeton 
tl. – tlouš�ka 
VŠ – vodom�rná šachta 
ELPL – elektrom�rový a plynom�rový rozvad��
REV – revizní šachta 
PB1 – pevný bod pro vytý�ení stavby 
Vám. om. – vápenná omítka 
Ker. obk. – keramický obklad 
V. – výška 
Rd – únosnost zeminy 
XPS – extrudovaný polystyren 
PT – p�vodní terén 
UT – upravený terén 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
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