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Abstrakt

 Tato bakalá�ská práce �eší zpracování projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby t�ípodlažního, �áste�n� podsklepeného, rodinného domu s pivotékou ve Velkých 

Opatovicích. Objekt je navržen v mírn� svažitém terénu. Pivotéka je umíst�na v 1NP a 

má samostatný vstup odd�lený od bytové �ásti. Bytová �ást je tvo�ena kotelnou a sklepy 

v suterénu, garáží, kolárnou a sušárnou v prvním nadzemním podlaží, v�tší bytovou 

jednotkou ve druhém nadzemním podlaží a podkrovním bytem ve t�etím nadzemním 

podlaží v prostoru sedlové st�echy. 

�

Klí�ová slova

 Rodinný d�m, provozovna, pivotéka, bytová �ást, sedlová st�echa, viký�, 

podkroví, balkon, terasa, sv�tlovod 

Abstract

 This bachelor´s thesis deals with the processing of project documentation for 

construction of free-storey, semi-basement, detached house with a beer-shop in Velke 

Opatovice. The building is designed in a slightly sloping terrain. The beer-shop is 

located on the ground floor and has its own entrance separate from the residential part. 

The residential part is made of the boiler room and cellars in the basement, garage, bike 

storage and drying room on the ground floor, a larger residential unit on the second 

floor and the attic flat on the third floor in the premises of the saddle roof. 

�

Keywords

 Detached house, parlor, beer-shop, residential part, saddle roof, dormer, attic 

room, balcony, terrace, light guide  
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Úvod 
 Tato bakalá�ská práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové 

dokumentace pro provád�ní stavby t�ípodlažního, �áste�n� podsklepeného, rodinného 

domu se dv�ma bytovými jednotkami a s nebytovým (provozním) prostorem, v tomhle 

p�ípad� pivotékou. 

 Objekt je navržen v okrajové �ásti m�sta Velké Opatovice na pozemku o dvou 

parcelních �íslech 3753/22 a 3753/2. Okolní parcely jsou již zastav�ny samostatn�

stojícími rodinnými domy. Terén je mírn� svažitý severovýchodním sm�rem, �ehož je 

využito k �áste�nému podsklepení. 

 V suterénu je umíst�na technická místnost, 2 samostatné sklepy a spole�ný 

prostor sloužící pro uskladn�ní zahradního nábytku p�ípadn� menší zahradní techniky. 

Do prvního nadzemního podlaží vedou 2 odd�lené vstupy. První vstup je pro hosty a 

personál pivotéky, kde je krom� samotné prodejny menší kancelá�, sklad a veškerá 

hygienická za�ízení. Pivotéka je �ešena bezbariérov�. Druhý vstup je do bytové �ásti, 

která je p�es zádve�í p�ímo spojena s garáží a kolárnou a ze schodiš�ového prostoru lze 

jít do sušárny. Celé 2NP slouží jako bytová jednotka pro 4 - 5 �lennou rodinu. 3NP je 

�ešeno jako podkrovní byt pro 2 - 3 �lennou rodinu. 

� �
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A.1 Identifika�ní údaje  

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby 

 Rodinný d�m s pivotékou ve Velkých Opatovicích 

b) místo stavby ( adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�) 

 Velké Opatovice, Pod dubím, katastrální území Velké Opatovice, parcelní �ísla 

pozemk� 3753/22 a 3753/2. 

�

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

Jméno     Jan 

P�íjmení    Dostál 

Bydlišt�    Polní 608, 679 63 Velké Opatovice 

�

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno     Jan 

P�íjmení    Dostál 

Bydlišt�    Polní 608, 679 63 Velké Opatovice 

�

A.2 Seznam vstupních podklad�

 K vypracování projektové dokumentace pro provád�ní stavby rodinného domu s 

pivotékou ve Velkých Opatovicích bylo použito: 

• požadavk� investora

• mapový podklad z katastrální mapy m�sta Velké Opatovice

• vrstevnicový plán  

• zastavovací plán lokality Pod dubím + urbanistická studie 

• digitální mapa zbudovaných inženýrských sítí v lokalit� Pod Dubím ve Velkých 

Opatovicích

• zákon �. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�
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• vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�

• vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb

• další platné �SN, EN, TP a neuvedené zákony a vyhlášky

�

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území 

 Stavba je umíst�na na pozemku o dvou parcelních �íslech 3753/22 a 3753/2 v 

okrajové �ásti m�sta Velké Opatovice. V okolí je již �áste�ná zástavba samostatn�

stojícími rodinnými domy. Pozemek není oplocen a je �áste�n� zatravn�n, bez 

vzrostlejší zelen�. 

Tab.1 Stavební parcely 

Parc. 
�. 

Vlastník 
Vým�ra 

[m2] 
Katastrální 

území 
Druh 

pozemku 

3753/2
Jan Dostál,                                              
Polní 608, 67963 Velké Opatovice 

647 

Velké Opatovice

Orná p�da 

3753/2
Jan Dostál,                                              
Polní 608, 67963 Velké Opatovice 

575 Orná p�da 

�

b) Dosavadní využití a zastav�nost území 

 Parcely d�íve využívány pro zem�d�lské ú�ely jako louka. V roce 2004 zm�n�na 

územním plánem na stavební pozemky ur�ené k výstavb� samostatn� stojících 

rodinných dom�. Pozemek není zastav�n. 

�

c) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod. ) 

 Dot�ené území není žádným z výše uvedených území 

d) Údaje o odtokových pom�rech 

 Stavba je odvodn�na do deš�ové stoky, která je vedena v místní obslužné  

komunikaci nacházející se západn� od stavebního pozemku. �áste�n� lze deš�ovou 

vodu zachytit do zahradní kád� na vodu a využívat pro zahradní ú�el. 
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e) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 

 Navržená stavba rodinného domu s pivotékou je v souladu s územn� plánovací 

dokumentací, parcely �. 3753/22 a 3753/2 jsou ur�eny k zástavb� samostatn� stojícími 

rodinnými domy. Stavba nijak nenarušuje svým architektonickým vzhledem okolní 

zástavbu. 

�

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

 Území je ur�eno pro stavbu rodinných dom�, což navrhovaná stavba spl�uje. 

�

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�  

 V této fázi nejsou známé žádné požadavky dot�ených orgán�. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení  

 Realizace stavby není podmín�na vydáním výjimek ani úlevových �ešení. 

i) Seznam  souvisejících a podmi�ujících investic  

 Realizace stavby není podmín�na žádnými souvisejícími investicemi ani 

podmi�ujícími investicemi. 

�

j) Seznam  pozemk�  a  staveb  dot�ených umíst�ním a provád�ním stavby (podle 
katastru nemovitostí). 

 Seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby jsou uvedeny v 

p�iložené tabulce �.2. 

Tab.2 Dot�ené sousední pozemky a stavby 

Parc. �. Vlastník Vým�ra 
[m2] 

Katastrální 
území 

Druh pozemku 

1753/3 
Korbel Miloslav,                                              
K �ihadlu 712, 67963 Velké Opatovice 

1012 

Velké Opatovice

Orná p�da 

1753/6 
��������	
����������������������������������������
������������������������� !"#$��

6741 Orná p�da 

1753/21 Tománková Ivana,                                              
K �ihadlu 715, 67963 Velké Opatovice 

637 Orná p�da 

127 M�STO VELKÉ OPATOVICE,                     
Zámek 14, 67963 Velké Opatovice 

6547 Ostatní plocha 
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A.4 Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

�

b) Ú�el užívání stavby  

 Stavba bude sloužit k bydlení dvou rodin ve dvou bytových jednotkách 

nacházejících se ve 2NP a 3NP a  sou�asn� provozu pivotéky umíst�né v 1NP. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

�

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.), 

 Navrhovaná stavba není kulturní památkou ani jinak chrán�nou stavbou podle 

jiných právních p�edpis�. 

�

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a  obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové  užívání staveb 

 Stavba Rodinného domu s pivotékou je v souladu s technickými požadavky na 

stavby a s obecnými technickými požadavky zabezpe�ujícími bezbariérové užívání 

staveb. Bezbariérové užívání se uvažuje v prostorách provozovny. V bytové �ásti není 

bezbariérové �ešení uvažováno. 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z 
jiných právních p�edpis�

 V této fázi nejsou známé žádné požadavky dot�ených orgán�. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Stavba RD s pivotékou není podmín�na vydáním výjimek ani úlevových �ešení. 

�
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h) Navrhované kapacity stavby 

Zastav�ná plocha   252,32 m2 

Obestav�ný prostor   2536,50 m3 

Užitná plocha    661,91m2 

Po�et funk�ních jednotek  2 - bydlení, 6-8 osob 

     1 - provoz, 1 osoba 

i) Základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 

 Stavba je odvodn�na do deš�ové stoky, která je vedena v místní obslužné  

komunikaci nacházející se západn� od stavebního pozemku. �áste�n� lze deš�ovou 

vodu zachytit do zahradní kád� na vodu a využívat pro zahradní ú�el. 

 Veškeré odpady vzniklé p�i stavební �innosti budou odvezeny na �ízenou 

skládku. B�hem výstavby se nep�edpokládá žádný výskyt nebezpe�ných odpad�

 Užíváním stavby bude domácnost i provoz produkovat standardní množství 

komunálního odpadu.  

 P�i výstavb� bude zvýšená prašnost, hlu�nost a emise za spalovacích motor�, 

produkce NOx a CO. 

 Za b�žného užívání stavby a provozu pivotéky nebudou vznikat žádné emise. 

 Pot�eby a spot�eby médií a hmot není nutné �ešit. 

 Energetická náro�nost budovy je �ešena v samostatné p�íloze. Viz. složka �. 7- 

Stavební fyzika. 

�

j) Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 

Zahájení stavby   �erven 2015 

Dokon�ení stavby   prosinec 2017 

Stavbu není t�eba �lenit na etapy 

�

k) Orienta�ní náklady stavby 

 Orienta�ní náklady stavby jsou stanoveny ve výši 5 250 000 K� bez DPH. 

� �
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a 
technologická za�ízení 

a) Stavba je d�lena na objekty:  

SO 01 - Rodinný d�m s pivotékou

SO 02 - Vodovdní p�ípojka 

SO 03 - Deš�ová a splašková kanalizace 

SO 04 - P�ípojka plynu 

SO 05 - P�ípojka NN 

SO 06 - Terénní úpravy 

SO 06 - Oplocení stavebního pozemku 

V Brn� 28.5.2015 

        Vypracoval: Jan Dostál 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek na p.�. 3753/22 a 3753/2 se nachází v severní �ásti m�sta 

Velké Opatovice. Pozemek je ur�en pro stavbu rodinných dom�. Jedná se o bývalou 

louku, ornou p�du. Pozemek je mírn� zatravn�n a nenachází se na n�m žádná vzrostlejší 

zele�. Terén je svažitý severovýchodním sm�rem. Rozloha pozemku �iní 1222 m2. 

�

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�

Na stavebním pozemku byla provedena: 

• obhlídka místa stavby 

• stanovení umíst�ní stavby 

• výškové zam��ení pozemku 

• pr�zkum na výskyt radonu v podloží - z radonové mapy poskytnutou �eskou 

geologickou službou byl zjišt�n nízký radonový index pozemku, není tedy nutné 

navrhovat protiradonová opat�ení 

�

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Na stavebních parcelách �. 3753/22 a 3753/2 ani v jejich bezprost�ední blízkosti 

se nenachází žádné bezpe�nostní ani ochranné pásmo. 

�

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

 Parcely �. 3753/22 a 3753/2 nejsou ohroženy záplavami, sesuvem p�dy, ani 

nejsou poddolována. 

�

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

 Stavba Rodinného domu s pivotékou nijak negativn� neovlivní okolní stavby a 

pozemky. Odtokové pom�ry se nezm�ní. 

�

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

 Stavbou Rodinného domu s pivotékou nevznikají požadavky na asanace, 

demolice �i kácení d�evin. 
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g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa 

 Trvalý zábor p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu �iní 491,83 m2. Celkové 

množství sejmuté ornice 114 m3. 

�

h) Územn� technické podmínky ( možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 Pozemek s parcelními �ísly 3753/22 a 3753/2 je p�ístupný z místní komunikace 

ze západní strany. V p�íjezdové komunikaci západn� od pozemku jsou rozvedeny 

inženýrské sít� a to kabel NN, vodovodní �ad, st�edotlaký plynovodní �ad, odd�lená 

deš�ová a splašková kanalizace a výtla�né potrubí splaškové kanalizace. Objekt bude 

tedy napojen na tyhle inženýrské sít�. 

�

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

 Realizací Rodinného domu s pivotékou nevznikají žádné v�cné a �asové vazby, 

nebo podmi�ující, vyvolané a související investice. 

�

B.2 Celkový popis stavby 

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

 Stavba bude sloužit k bydlení dvou rodin ve dvou bytových jednotkách 

nacházejících se ve 2NP a 3NP a  sou�asn� provozu pivotéky umíst�né v 1NP. 

Zastav�ná plocha   252,32 m2 

Obestav�ný prostor   2536,50 m3 

Užitná plocha    662,73m2 

Po�et funk�ních jednotek  2 - bydlení, 6-8 osob ( 556,78 m2 ) 

     1 - provoz, 1 osoba ( 105,95 m2 ) 

�

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 Urbanistické �ešení vychází ze zpracovaného regula�ního plánu a požadavk�

stavebníka. Jedná se o samostatn� stojící objekt obdélníkového tvaru se t�emi 

nadzemními podlažími, kde poslední je umíst�no v podkroví sedlové st�echy. Objekt je 

�áste�n� podsklepen. 
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 Objekt Rodinného domu s pivotékou bude umíst�n 5 m od západní hranice 

pozemku, tak aby byla dodržena uli�ní �ára. Umíst�ní domu spl�uje normativní 

požadavky z hlediska odstup� od ostatních objekt�. 

b) Architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
�ešení 

 Stavba je navržena jako samostatn� stojící objekt obdélníkového p�dorysného 

tvaru o rozm�rech 12,65 m x 19,65 m, se t�emi nadzemními, kde poslední je umíst�no v 

podkroví a jedním podzemním podlažím. Zast�ešen sedlovou st�echou se sklonem 30° s 

pultovým viký�em se sklonem 10° orientovaným na západní stranu. Orientace h�ebene 

st�echy je rovnob�žn� s p�íjezdovou komunikací. 

 Hlavní vstup do bytové �ásti, garáž i vstup do pivotéky je ze západní strany. 

Vedlejší vstup bytové �ásti je umíst�n na východní stran� ze zahradní terasy, kudy se 

vchází do suterénu objektu. Všechny místnosti jsou v objektu umíst�ny tak, aby bylo 

zajišt�no dostate�né proslun�ní obytných místností a využito tak co nejvíce slune�ního 

zá�ení. 

 Vnit�ní st�ny budou omítnuty vápenocementovou omítkou a podkroví je tvo�eno 

sádrokartonovými deskami. Vnit�ní barevné �ešení bude provedeno dle požadavk�

stavebníka. Fasáda objektu bude nat�ena bílou barvou a dopln�na béžovým kamenným 

obkladem. Oproti bílé fasád� bude st�ešní krytina TONDACH a velkoformátové 

ocelové desky BORGA ELEGANT lad�ny do �erné barvy. Podbití st�ešní konstrukce, 

d�ev�né zábradlí a d�ev�né rámy okenních a dve�ních otvor� budou barevn� slad�ny do 

sv�tlé barvy v odstínu mod�ínu a spole�n� s béžovým kamenným obkladem rozbijí 

kontrast bílé fasády a �erné st�ešní krytiny. 

B.2.3 Celkové Provozní �ešení, technologie výroby 

 Stavba bude sloužit k bydlení dvou rodin ve dvou bytových jednotkách 

nacházejících se ve 2NP a 3NP a  sou�asn� provozu pivotéky umíst�né v 1NP. Stavba 

ani provoz nevyžadují žádné speciální technologie výroby. 

 V suterénu jsou umíst�ny 2 odd�lené sklepy, rozvodna, do které budou 

p�ivedeny veškeré inženýrské sít� a odsud rozvedeny po celém objektu, místnost na 

skladování zahradní techniky, kde bude umíst�n i plynový kotel a menší komora pod 

výstupním ramenem schodišt�. 



��

�

 V�tší �ást 1NP je ur�ena pro provozování pivotéky, do které vede odd�lený 

vstup ze západu a parkovací plocha umíst�na v jihozápadním rohu pozemku. Ve zbylé 

�ásti 1NP se nachází dvojgaráž s kolárnou, odd�lený vstup do bytové �ásti se záv�t�ím a 

zádve�ím, za kterým je schodiš�ový prostor ze kterého lze jít do sušárny. 

 Ve 2NP je umíst�na v�tší bytová jednotka pro 4 - 5 �lennou rodinu. Všechny 

pokoje jsou umíst�ny vzhledem ke sv�tovým stranám. Ze schodiš�ového prostoru se 

dostáváme do p�edsín�. Odtud je p�ístup do odd�lné denní (rušné) �ásti, kde se nachází 

kuchy�, jídelní kout, obývací pokoj a WC, nebo do no�ní (klidové) �ásti, kde jsou 

umíst�ny ložnice, koupelna a WC. 

 Ve 3NP, které je umíst�no v podkroví se nachází menší bytová jednotka pro 2 - 

3 �lennou rodinu. Pokoje jsou umíst�ny podobn� jako ve 2NP a také orientovány ke 

sv�tovým stranám. 

�

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba Rodinného domu s pivotékou je v souladu s technickými požadavky na 

stavby a s obecnými technickými požadavky zabezpe�ujícími bezbariérové užívání 

staveb, dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. 

 Bezbariérové užívání se uvažuje v prostorách provozovny. V bytové �ásti není 

bezbariérové �ešení uvažováno. 

�

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 V oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i provozu se vychází z platných norem 

a bezpe�nostních p�edpis�, které budou v dob� užívání objektu dodržovány. 

 Prostorové �ešení stavby zaru�uje, že nejsou nutná žádná zvláštní opat�ení k 

zajišt�ní provozu stavby p�i jejím užívání. 

�

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) Stavební �ešení 

 Popis stavebního �ešení je uveden v odstavci B.2.2  
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b) Konstruk�ní a materiálové 

 Objekt Rodinného domu s pivotékou je �ešen jako zd�ná stavba s podélným 

nosným systémem, který je tvo�en nosnými obvodovými st�nami a vnit�ní nosnou 

st�edovou st�nou. Objekt je ztužen pozedními v�nci v úrovních stropních konstrukcí a je 

krytý sedlovou st�echou s pultovým viký�em.  

c) Založení stavby 

Stavba je založena na betonových základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Základové pasy jsou provedeny do výkop� hloubky 600 mm. Pod obvodovou 

st�nou ší�ky 600 mm a pod vnit�ní nosnou ší�ky 750 mm. V nepodsklepené �ásti jsou 

pásy nadezd�ny z betonových tvárnic ztraceného bedn�ní BEST 40, vylité betonem 

C20/25, svisle a podéln� vložena armovací žebírková ocel �10 mm 

d) Nosné svislé konstrukce 

 Obvodové  konstrukce 1S jsou tvo�eny z betonových tvárnic ztraceného bedn�ní 

BEST 30, vylité betonem C20/25, svisle a podéln� vložena armovací žebírková ocel 

�10 mm, na styku se zeminou jsou tvárnice oplášt�ny tepelnou izolací STYRODUR 

4000 CS tl. 50 mm. Obvodové zdivo 1S na styku se vzduchem je oplášt�no tepelnou 

izolací STYRODUR 4000 CS tl. 150 mm. 

 Obvodové zdivo 1NP, 2NP a štíty 3NP jsou tvo�eny keramickými bloky 

POROTHERM 44 EKO+ PROFI tl. 440 mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM 

PROFI. 

 Vnit�ní nosné zdivo je provedeno z keramických blok� POROTHERM 24 

PROFI tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM PROFI. 

e) Nosné vodorovné konstrukce 

  Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM MIAKO tl. 250 mm. Zalití 

stropních vložek Miako betonem C20/25 a p�idáním ocelové výztuže. 
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f) D�lící p�í�ky 

V 1S, 1NP a 2NP jsou d�lící p�í�ky tvo�eny z keramických blok�

POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115 mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM PROFI. 

 V podkroví jsou d�lící p�í�ky tvo�eny sádrokartonovými p�í�kami tl. 125 mm. 

Oplášt�ní je tvo�eno sádrokartonovými deskami KNAUF. 

g) St�ešní konstrukce 

Sedlová st�ešní konstrukce sklonu 30° je tvo�ena pozednicí 180/140 kotvenou do 

pozedního v�nce. St�ední vaznicí 140/180 podporovanou štítovými st�nami a kleštinami 

50/180 uloženými na st�ední nosn� zdi. Vrcholovou vaznicí 160/200 uložené na 

sloupcích 160/160 ztuženými pásky 50/100. Krokvemi 90/200 podporované pozednicí, 

st�ední vaznicí a vrcholovou vaznicí. 

 Pultový viký� sklonu 10° je tvo�en krokvemi 90/160 na jedné stran�

p�ichycenými svorníkem ke krokvím sedlové konstrukce a na druhé stran� podporovány 

pozednicí 160/120 uložené nad �elní st�nou viký�e. 

h) Výpln� otvor�

Výpln� okenních otvor� i dve�ních vn�jších otvor� krom� garážových vrat jsou 

tvo�eny d�ev�ným rámem NATURA 78 od firmy VEKRA. 

 Všechny vnit�ní výpln� dve�ních otvor� jsou tvo�eny obložkovými zárubn�mi od 

firmy GERBRICH. 

 Garážová vrata jsou sek�ní od firmy LOMAX.  

�

i) Mechanická odolnost a stabilita 

 Navrhované materiály zaru�ují požadovanou mechanickou odolnost a stabilitu 

objektu. 

�

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za�ízení 

 Technická ani technologická za�ízení nejsou pro objekt navržena.  
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B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

�ešeno v samostatné p�íloze projektové dokumentace. Viz. složka �. 6 - Požárn�

bezpe�nostní �ešení stavby. 

�

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

�ešeno v samostatné p�íloze projektové dokumentace. Viz. složka �. 7 - 

Stavební fyzika. 

�

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prost�edí, zásady �ešení 
parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, 
zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady �ešení 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 Stavba spl�uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou �. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

• Místnosti jsou v�trány p�irozen� okny nebo dve�mi. Prostor nad varnou plochou 

v kuchyni bude odv�tráván digesto�í p�es ze	 do venkovního prostoru. Nucené 

v�trání n�kterých místností bude zajiš�ovat ventilátor. 

• Vytáp�ní zajiš�uje plynovým kotel o celkovém výkonu do 25 kW.  

• Osv�tlení je zajišt�no okny a um�lým osv�tlením.  

• D�m je napojen na pitnou vodu z ve�ejného vodovodu.  

• Odpady budou likvidovány pomocí svozové firmy.  

• Stavba Rodinného domu s pivotékou nebude mít negativní vliv na okolí stavby z 

hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. 

�

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

a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Na základ� provedeného pr�zkumu na výskyt radony v podloží byl zjišt�n nízký 

radonový index, není tedy nutné �ešit protiradonové opat�ení. 

�

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

 Nebyli zjišt�ny žádné bludné proudy, není tedy nutné �ešit. 
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c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 Nebyla zaznamenána v okolí stavby, není nutné navrhovat pro danou stavbu. 

�

d) Ochrana p�ed hlukem 

 Vzhledem k umíst�ní stavby a jejímu okolí není nutné navrhovat žádné opat�ení. 

�

e) Protipovod�ová opat�ení 

 Vzhledem k umíst�ní stavby a lokalit� není nutné navrhovat žádné opat�ení. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Nebyli zjišt�ny žádné ostatní negativní vlivy. 

�

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa  

 Napojovací místa technické infrastruktury jsou znázorn�ny ve výkresové �ásti 

projektové dokumentace, výkres C.2.01 Situace. 

�

b) P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

 vodovodní p�ípojka , délka 5,35 m 

 p�ípojka deš�ové kanalizace, délka 4,35 m 

 p�ípojka splaškové kanalizace, délka 3,45 m 

 p�ípojka plynu, délka 7,3 m 

 p�ípojka NN, délka 7,7 m 

�

B.4 Dopravní �ešení 
a) Popis dopravního �ešení 

 Pozemek s parcelními �ísly 3753/22 a 3753/2 je p�ístupný z místní komunikace 

ze západní strany. Komunikace je široká 5,5 m a slouží automobil�m i chodc�m. 

Navazuje v obci na komunikaci 3. t�ídy sm�r Velké Opatovice - Moravská T�ebová. 

�

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 P�íjezd ke garáži a parkovišti provozovny je z místní komunikace západn� od 

stavebního pozemku. Zpevn�né plochy p�ed garáží a na parkovišti jsou tvo�eny 

zámkovou dlažbou. 
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c) Doprava v klidu 

 V objektu je umíst�na dvojgaráž sloužící pro bytovou �ást. Nájezd p�ed garáží je 

vydlážd�n a taktéž umož�uje odstavení osobního automobilu. 

 Pro provozovnu jsou z�ízena v jihozápadním rohu parcely 3 nekrytá parkovací 

stání, z �ehož jedno je vyhrazeno k invalidnímu stání.  

�

d) P�ší a cyklistické stezky 

 Není nutné �ešit. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

 Kolem dokon�ené stavby dojde k urovnání terénu viz. výkres C.2.01 Situace. 

Terénní úpravy budou provedeny z vyt�žené p�vodní zeminy, zhutn�ny a zasypány 

d�íve sejmutou ornicí.  

�

b) Použité vegeta�ní prvky 

 Úprava vegetace na stavebním pozemku bude po dokon�ení výstavby �ešena 

samostatn� stavebníkem. 

�

c) Biotechnická opat�ení 

 Nejsou navrženy. 

�

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho 
ochrana 
a) Vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

 Nep�edpokládá se negativní vliv stavby na životní prost�edí. 

�

b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin�

 Navržená stavba nevyžaduje �ešit tuto problematiku. 

�

c) Vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

 Navržená stavba nevyžaduje �ešit tuto problematiku. 
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�

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

 Navržená stavba nevyžaduje �ešit tuto problematiku. 

�

e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

 Navržená stavba nevyžaduje �ešit tuto problematiku. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

 Navržená stavba nevyžaduje �ešit tuto problematiku. 

�

B.8 Zásady orientace výstavby 
a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

 Staveništní p�ípojka vody bude v pr�b�hu stavby zm�n�na na trvalou. Elektrická 

p�ípojka bude p�i výstavb� p�es staveništní rozvad��, posléze dojde k p�epojení a 

p�ihlášení p�ípojky na trvalý odb�r elektrické energie. 

�

b) odvodn�ní staveništ�

 Dané území nevyžaduje �ešit tuto problematiku. 

�

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pozemek s parcelními �ísly 3753/22 a 3753/2 je p�ístupný z místní komunikace 

ze západní strany. Komunikace je široká 5,5 m a slouží automobil�m i chodc�m. 

Navazuje v obci na komunikaci 3. t�ídy sm�r Velké Opatovice - Moravská T�ebová. 

�

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky není rozhodující. 

�

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

 Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d�evin není nutná. 
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f) Maximální zábory pro staveništ� ( do�asné / trvalé ) 

 Staveništ� bude ohrani�eno parcelami �. 3753/22 a 3753/2.  Není nutné 

z�izování dalších záborových ploch. 

�

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

 Likvidaci zajistí provád�cí firma p�ípadn� stavebník pro provád�ní svépomocí. 

Jedná se p�evážn� o stavební su� - zbytky a od�ezky použitých materiál�, které budou 

t�íd�ny a následn� recyklovány  nebo odvezeny na ur�enou skládku. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

 Vykopaná zemina bude uložena na pozemku a následn� použita k drobným 

terénním úpravám. Kone�né terénní úpravy se provedou sejmutou ornicí. 

Bilance zemních prací:  Vykopaná zeminy  cca  260 m3 

    Sejmutá ornice  cca  114 m3

�

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

 Není nutné �ešit ochranu životního prost�edí p�i výstavb�. 

�

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�

 P�i stavebních pracích musí být dodrženy p�edpisy a zásady bezpe�nosti práce 

vyplývající z Vyhlášky �ÚBP �. 48/1982 Sb. a �BU �.324/1990 Sb. v platném zn�ní. 

Dále pak na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Po dobu realizace stavby bude zamezen vstup na staveništ� nepovolaným 

osobám provizorním oplocením stavebního pozemku plotem vysokým 1,8 m. 

Pracovníci jsou povinni užívat ochranné pom�cky a budou o jednotlivých rizicích úraz�

�ádn� proškoleni. 

�

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených osob 

 Nejsou nutné. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

 Nejsou nutné. 

�

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb�) 

 Provád�ní výstavby Rodinného domu s pivotékou bude probíhat ve známých 

podmínkách, b�žnými stavebními a technologickými postupy. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Postup výstavby:  

• zemní práce 

• základy 

• svislé konstrukce 

• vodorovné konstrukce 

• tesa�ské práce 

• pokrýva�ské práce 

• klempí�ské práce 

• výpln� otvor�

• hydroizolace 

• podlahy 

• úpravy vnit�ních povrch�

• tepelné izolace 

• podhledy 

• úpravy vn�jších povrch�

• malby, nát�ry 

• terénní úpravy 

�

 Rozhodující díl�í termíny nejsou stanoveny. 

V Brn� 28.5.2015 

        Vypracoval: Jan Dostál 
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1. Ú�el objektu 
 Objekt Rodinného domu s pivotékou ve Velkých Opatovicích, umíst�n na 

pozemku o parcelních �íslech 3753/22 a 3753/2, bude sloužit k bydlení dvou rodin ve 

dvou bytových jednotkách, nacházejících se ve 2NP a 3NP a  sou�asn� provozu 

pivotéky umíst�né v 1NP. 

2. Zásady architektonického, funk�ního a dispozi�ního 
�ešení 

a) Architektonické �ešení 

 Stavba je navržena jako samostatn� stojící objekt obdélníkového p�dorysného 

tvaru o rozm�rech 12,65 m x 19,65 m, se t�emi nadzemními, kde poslední je umíst�no v 

podkroví a jedním podzemním podlažím. Zast�ešen sedlovou st�echou se sklonem 30° s 

pultovým viký�em se sklonem 10° orientovaným na západní stranu. Orientace h�ebene 

st�echy je rovnob�žn� s p�íjezdovou komunikací. 

 Hlavní vstup do bytové �ásti, garáž i vstup do pivotéky je ze západní strany. 

Vedlejší vstup bytové �ásti je umíst�n na východní stran� ze zahradní terasy, kudy se 

vchází do suterénu objektu. Všechny místnosti jsou v objektu umíst�ny tak, aby bylo 

zajišt�no dostate�né proslun�ní obytných místností a využito tak co nejvíce slune�ního 

zá�ení. 

b) Funk�ní a dispozi�ní �ešení 

 Stavba bude sloužit k bydlení dvou rodin ve dvou bytových jednotkách 

nacházejících se ve 2NP a 3NP a  sou�asn� provozu pivotéky umíst�né v 1NP. Stavba 

ani provoz nevyžadují žádné speciální technologie výroby. 

 V suterénu jsou umíst�ny 2 odd�lené sklepy, rozvodna, do které budou 

p�ivedeny veškeré inženýrské sít� a odsud rozvedeny po celém objektu, místnost na 

skladování zahradní techniky, kde bude umíst�n i plynový kotel a menší komora pod 

výstupním ramenem schodišt�. 

 V�tší �ást 1NP je ur�ena pro provozování pivotéky, do které vede odd�lený 

vstup ze západu a parkovací plocha umíst�na v jihozápadním rohu pozemku. Ve zbylé 

�ásti 1NP se nachází dvojgaráž s kolárnou, odd�lený vstup do bytové �ásti se záv�t�ím a 

zádve�ím, za kterým je schodiš�ový prostor ze kterého lze jít do sušárny. 
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 Ve 2NP je umíst�na v�tší bytová jednotka pro 4 - 5 �lennou rodinu. Všechny 

pokoje jsou umíst�ny vzhledem ke sv�tovým stranám. Ze schodiš�ového prostoru se 

dostáváme do p�edsín�. Odtud je p�ístup do odd�lné denní (rušné) �ásti, kde se nachází 

kuchy�, jídelní kout, obývací pokoj a WC, nebo do no�ní (klidové) �ásti, kde jsou 

umíst�ny ložnice, koupelna a WC. 

 Ve 3NP, které je umíst�no v podkroví se nachází menší bytová jednotka pro 2 - 

3 �lennou rodinu. Pokoje jsou umíst�ny podobn� jako ve 2NP a také orientovány ke 

sv�tovým stranám. 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestav�ný prostor, 
zastav�né plochy 

Zastav�ná plocha   252,32 m2 

Obestav�ný prostor   2536,50 m3 

Užitná plocha    662,73m2 

Po�et funk�ních jednotek  2 - bydlení, 6-8 osob ( 556,78 m2 ) 

     1 - provoz, 1 osoba ( 105,95 m2 ) 

4. Technické a konstruk�ní �ešení objektu 

4.1 Konstruk�ní systém a statické �ešení 

 Objekt Rodinného domu s pivotékou je �ešen jako zd�ná stavba s podélným 

nosným systémem, který je tvo�en nosnými obvodovými st�nami a vnit�ní nosnou 

st�edovou st�nou z keramických tvarovek POROTHERM. Objekt je ztužen pozedními 

v�nci v úrovních skládaných stropních konstrukcí s POT nosník� a MIAKO vložek. 

 Zast�ešení sedlovou st�echou, kde tvo�í krycí vrstvu pálená st�ešní taška 

TONDACH a s pultovým viký�em kde tvo�í krycí vrstvu velkoformátové ocelové desky 

BORGA Elegant. 

4.2 Bourací a podchycovací práce 

 Objekt Rodinného domu s pivotékou nevyžaduje �ešení bouracích ani 

podchycovacích prací. 

�
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4.3 Zemní práce 

 P�ed zahájením stavebních prací bude na ploše budoucího objektu sejmuta 

ornice do hloubky 20 - 30 cm dle p�edpokládané mocnosti. Celkové množství sejmuté 

ornice se p�edpokládá na 114 m2 a bude uložena ve východní �ásti pozemku a následn�

použita na dokon�ovací terénní úpravy. 

 Následné hlavní výkopové práce budou provád�ny za pomocí st�edn� t�žké 

techniky. Zemina odt�žená z výkop� bude taktéž  uložena ve východní �ásti pozemku a 

použita pro hrubé terénní úpravy. Po vyhloubení rýh pro základové pasy a 

vyhloubení rýh pro uložení inženýrských sítí musí být jejich provedení v co nejbližší 

dob�, aby nedošlo ke znehodnocení výkop� pov�trnostními vlivy. 

4.4 Základové konstrukce 

 Stavba bude založena na betonových základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Základové pasy budou provedeny do výkop� hloubky 600 mm. Pod obvodovou 

st�nou ší�ky 600 mm a pod vnit�ní nosnou ší�ky 750 mm. V nepodsklepené �ásti budou 

pásy nadezd�ny z betonových tvárnic ztraceného bedn�ní BEST 40, vylité betonem 

C20/25, svisle a podéln� vložena armovací žebírková ocel �10 mm. 

4.5 Svislé konstrukce 

 Obvodové  konstrukce 1S jsou navrženy z betonových tvárnic ztraceného 

bedn�ní BEST 30, vylité betonem C20/25, svisle a podéln� vložena armovací žebírková 

ocel �10 mm, na styku se zeminou jsou tvárnice oplášt�ny tepelnou izolací 

STYRODUR 4000 CS tl. 50 mm. Obvodové zdivo 1S na styku se vzduchem je 

oplášt�no tepelnou izolací STYRODUR 4000 CS tl. 150 mm. 

 Obvodové zdivo 1NP, 2NP a štíty 3NP jsou navrženy z  keramických blok�

POROTHERM 44 EKO+ PROFI tl. 440 mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM 

PROFI. 

 Vnit�ní nosné zdivo bude provedeno z keramických blok� POROTHERM 24 

PROFI tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM PROFI. 

�
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4.6 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navrženo ze systému POROTHERM MIAKO tl. 250 mm. 

Zalití stropních vložek Miako betonem C20/25 a p�idáním ocelové výztuže. Po obvod�

ztuženy železobetonovým v�ncem ( C20/25, hlavní výztuž 4 � 12, t�mínky � 6 á 200 

mm). Ztužující v�nec zateplen tepelnou izolací Isover EPS 70F, tl. 100 mm. 

 Konstrukce balkonu vynesena pomocí ISO nosník� SCHÖCK Isokorb typ K v 

tlouš�ce desky 220 mm. 

4.7 St�ešní konstrukce 

 Sedlová st�ešní konstrukce sklonu 30° bude tvo�ena pozednicí 180/140 kotvenou 

do pozedního v�nce. St�ední vaznicí 140/180 podporovanou štítovými st�nami a 

kleštinami 50/180 uloženými na st�ední nosn� zdi. Vrcholovou vaznicí 160/200 uložené 

na sloupcích 160/160 ztuženými pásky 50/100. Krokvemi 90/200 podporované 

pozednicí, st�ední vaznicí a vrcholovou vaznicí. Jako krytina použita pálená st�ešní 

taška TONDACH románská v �erné barv�. 

 Pultový viký� sklonu 10° je tvo�en krokvemi 90/160 na jedné stran�

p�ichycenými svorníkem ke krokvím sedlové konstrukce a na druhé stran� podporovány 

pozednicí 160/120 uložené nad �elní st�nou viký�e. Jako krytina použity 

velkoformátové ocelové desky BORGA Elegant v �erné barv�.  

�

4.8 Komíny 

 V objektu je navržen jednopr�duchový komínový systém HELUZ Klasik s 

vnit�ním pr�m�rem vložky 180 mm. Vn�jší rozm�r komínu je 400 x 400 mm. Horní 

hrana komínového systému bude p�e�nívat minimáln� o 650 mm nad h�ebenem st�echy. 

Provedení komínu bude odpovídat �SN 73 4201 Komíny a kou�ovody a �SN EN 

1443 Komíny – Všeobecné požadavky 

 Komín bude po celé výšce oddilatován od obvodové a vnit�ní nosné st�ny 

minerální vatou tl. 30 mm. 

�
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4.9 Schodišt�, rampy a žeb�íky 

 Schodiš�ový prostor, kde  je navrženo schodišt�  za�íná v 1S a vede až do 3NP. 

Schodišt� bude provedeno jako monolitické  levoto�ivé. Výšky stup�� z 1S do 1NP se 

liší od výšek stup�� z 1NP do 3NP a to z d�vodu nižší sv�tlé výšky v suterénu objektu. 

 Rampy ani žeb�íky není v objektu nutné �ešit. 

4.10 Izolace 

a) Hydroizolace 

 Izolace proti zemní vlhkosti je pod konstrukci podlahy v 1S a 1NP v prostoru 

pivotéky a také na obvodových st�nách suterénu na styku se zeminou navržena 

hydroizolace z asfaltových pás� Elastek 50 special mineral tl. 5 mm. Asfaltové pásy 

budou nataveny na p�edem p�ipravený podklad. 

b) Tepelné izolace 

 Objekt bude tvo�en keramickými tvarovkami POROTHERM EKO+ Profi, které 

dostate�n� zabezpe�í tepelný komfort v interiéru. Proto není nutné objekt dodate�n�

zateplovat. 

 Zateplení  bude použito pouze v 1S, kde jsou obvodové st�ny navrženy z 

betonových tvárnic BEST 30. Viz bod c) Svislé konstrukce. 

 St�ešní konstrukce bude zateplena ve dvou vrstvách a to izolantem Isover Unirol 

profi tl. 200 mm umíst�ným mezi krokvemi a izolantem Isover Orsik tl. 60 mm 

umíst�ným do d�ev�ného roštu pod krokvemi. 

c) Protihluková izolace 

 Vzduchová nepr�zvu�nost obvodového zdiva bude dosta�ující. Viz. složka �. 7 - 

Stavební fyzika. 

d) Protiradonová izolace 

 V podloží stavebního pozemku se nevyskytuje nebezpe�né množství radonu, 

proto není nutné protiradonovou izolaci navrhovat. 

�
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4.11 D�lící konstrukce 

 V 1S, 1NP a 2NP budou d�lící konstrukce tvo�eny z keramických blok�

POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115 mm na tenkovrstvou maltu POROTHERM PROFI. 

 V podkroví budou d�lící konstrukce tvo�eny sádrokartonovými p�í�kami tl. 125 

mm. Oplášt�ní bude tvo�eno sádrokartonovými deskami KNAUF. 

4.12 Podlahy 

 Podlahy v objektu budou provedeny jako plovoucí (pružn� oddilatované od 

okolních konstrukcí). Roznášecí vrstva bude provedena z lité anhydridové sm�si v 

minimální tlouš�ce 40 mm. Nášlapné vrstvy budou tvo�ena keramickou dlažbou firmy 

RAKO, laminátovou vrstvou nebo teracovou dlažbou. Viz. Skladby podlahových 

konstrukcí. 

4.13 Výpln� otvor�

a) Okna a venkovní dve�e, vrata 

 Výpln� okenních otvor� i dve�ních vn�jších otvor� krom� garážových vrat jsou 

tvo�eny d�ev�ným rámem NATURA 78 od firmy VEKRA. St�ešní okna jsou navržena 

jako kyvná od firmy VELUX. Garážová vrata jsou sek�ní od firmy LOMAX. Viz. 

Výpis výrobk� 1NP. 

b) vnit�ní dve�e 

 Vnit�ní dve�e mají výpl� bu� zcela plnou, nebo �áste�n� se zasklením nebo 

celosklen�né. Všechny budou na p�ání investora osazeny do obložkových zárubní. 

Všechny dodává firma Gerbrich. Viz. Výpis výrobk� 1NP. 

4.14 Úpravy povrch�

a) vnit�ní omítky 

 Omítky budou tvo�eny z pytlovaných sm�sí dodávaných firmou Baumit celkové 

tlouš�ky 15 mm. Baumit p�ednást�ik tl. 2 mm, Baumit jádrová omítka MPI 25 L tl. 10 

mm, Baumit štuková omítka tl. 3 mm. 

�
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b) vn�jší omítky 

 Omítky budou tvo�eny z pytlovaných sm�sí dodávaných firmou Baumit celkové 

tlouš�ky 25 mm. Baumit p�ednást�ik tl. 2 mm, Baumit jádrová omítka MPA 35 L tl. 20 

mm, Baumit silikátová omítka tl. 3 mm. 

c) Obklady 

 Vnit�ní obklady budou tvo�eny keramickými obklada�kami od firmy RAKO. 

Rohy a ukon�ení obložených st�n budou opat�eny rohovými a ukon�ujícími lištami. 

Barevné slad�ní dle výb�ru investora. 

 Vn�jší obklady budou provedeny z betonového obkladu Rustika v imitaci 

kamene. 

d) Podhledy 

 Podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek KNAUF tl. 12,5 mm. 

Mezi parozábranou a sádrokartonovou deskou bude ponechána instala�ní mezera. 

�

e) Nát�ry 

� ��������������������

�

4.15 Konstrukce klempí�ské 

 Viz. Výpis prvk� 1NP 

�

4.16 Konstrukce záme�nické 

 Viz. Výpis prvk� 1NP 

4.17 Terénní úpravy 

 Na hrubé terénní úpravy bude použito d�íve vyt�žené zeminy, která bude 

nasypána na požadované místo a �ádn� zhutn�na. Na dokon�ovací terénní úpravy bude 

použita sejmutá ornice. 

 Pokud nebude využita všechna vyt�žená zemina na hrubé terénní úpravy, odveze 

se na nejbližší ur�enou skládku. 
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5. Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvor�
	ešeno v samostatné p�íloze projektové dokumentace. Viz. složka �. 7- Stavební 

fyzika. 

6. Technologická a technická za�ízení 
� ������� ������������!��� �"�#$"�$��%����&�����%�������'����

V Brn� 28.5.2015 

        Vypracoval: Jan Dostál 



Záv�r 
 Tato bakalá�ská práce byla zpracována jako projekt pro provád�ní stavby 

Rodinného domu s pivotékou ve Velkých Opatovicích. Jedná se o �áste�n� podsklepený 

objekt se t�emi nadzemními podlažími, p�i�emž poslední nadzemní podlaží je podkrovní 

prostor sedlové st�echy. 

 Práce �eší umíst�ní objektu na skute�né parcele s odpovídajícím mírn� svažitým 

terénem a napojením na stávající inženýrské sít�. Dispozi�ní umíst�ní objektu na 

pozemku a rozmíst�ní místností uvnit� je p�izp�sobeno uli�ní �á�e tvo�enou okolní 

zástavbou a orientací pozemku ke sv�tovým stranám. Architektonický vzhled je navržen 

dle regulativ� daného území obce Velké Opatovice. 

 Zadáním bakalá�ské práce bylo navrhnout �áste�n� podsklepený, 2 - 3 podlažní 

objekt pro bydlení dvou rodin a provozovnou, tak aby se vzájemn� nek�ížily jejich 

užitné prostory. Bakalá�skou práci jsem vypracoval tak, aby spl�ovala všechna zadaná 

kritéria a byla v souladu s p�íslušnými platnými normami a právními p�edpisy. 

�
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Seznam použitých zkratek 
RD  rodinný d�m 

SO   stavební objekt 

p. �.   parcelní �íslo 

k.ú.   katastrální území 

PT  p�vodní terén 

UT  upravený terén 

ZP  zpevn�ná plocha 

TP  zatravn�ná plocha 

DN  diameter nominal (jmenovitý pr�m�r) 

VŠ  vodom�rná šachta 

RŠ  revizní šachta 

HUP   hlavní uzáv�r plynu 

NN  nízké nap�tí 

STL  st�edotlaký (plyn) 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

�SN  �eská státní norma 

EN  evropská norma 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyrén 

TI  tepelná izolace 

ETICS  vn�jší zateplovací systém 

S   suterén 

NP   nadzemní podlaží 

SV  sv�tlá výška 

KV  konstruk�ní výška 

Rdt   únosnost zeminy 

dl.   délka 

tl.   tlouš�ka 

PD   projektová dokumentace 

OB   obytné budovy 

PHP   požární hasící p�ístroj 

PB�S   požární bezpe�nostní �ešení stavby 



SPB   stupe� požární bezpe�nosti 

NÚC   nechrán�ná úniková cesta 

PÚ   požární úsek 

R   únosnost a stabilita 

E   celistvost 

I   teplota na neoh�ívané stran�

W   hustota tepelného toku 

P   podzemní podlaží (z hlediska požární bezpe�nosti staveb) 

N   nadzemní podlaží (z hlediska požární bezpe�nosti staveb) 

BOZP   bezpe�nost a ochrana zdraví 

pv   výpo�tové požární zatížení [kg/m2] 

p   požární zatížení vyjad�ující množství ho�lavých látek [kg/m2] 

a   sou�initel vyjad�ující rychlost oho�ívání z hlediska charakteru ho�lavých  

  látek 

b   sou�initel vyjad�ující rychlost oho�ívání z hlediska stavebních podmínek 

c   sou�initel vyjad�ující vliv požárn� bezpe�nostních opat�ení  

pn  nahodilé požární zatížení [kg/m2] 

ps   stálé požární zatížení [kg/m2] 

Si   plocha místnosti [m2] 

S   celková p�dorysná plocha požárního úseku [m2] 

E   po�et evakuovaných osob v posuzovaném míst�

Spo   celková požárn� otev�ená plocha [m2] 

lu  délka obvodové st�ny posuzovaného požárního úseku [m] 

hu   výška obvodové st�ny posuzovaného požárního úseku [m] 

po   procento požárn� otev�ených ploch [%] 

d   odstupová vzdálenost [m] 

U   sou�initel prostupu tepla [W/m2K] 

Uw  sou�initel prostupu tepla výplní v obvodové konstrukci [W/m2K] 

Ug  sou�initel prostupu tepla zasklením [W/m2K] 

Ig  viditelný obvod zasklení [m] 

Uf  sou�initel prostupu tepla rámem [W/m2K] 

Ag   celková plocha zasklení [m2] 

Af   celková plocha rámu [m2] 



UN,20   požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla [W/m2K] 

Urec,20   doporu�ená hodnota sou�initele prostupu tepla [W/m2K] 

di   tlouš�ka vrstvy v konstrukci [m] 

Rsi   tepelný odpor na vnit�ní stran� povrchu konstrukce [m2 K/W] 

Rse   tepelný odpor na vn�jší stran� povrchu konstrukce [m2 K/W] 
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