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Abstrakt 
 Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro rodinný dům 

s provozovnou – cykloopravnou. Dům v půdorysu vytváří písmeno L s jedním zkoseným 

rohem. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je pouze 

pod částí domu. Objekt je tedy částečně podsklepen. Přiléhající provozovna má pouze 

jedno nadzemní podlaží. Nad obytnou částí domu i nad cykloopravnou je plochá střecha. 

Střechy jsou vzájemně ve dvou různých výškových úrovních. Dům je zděný. Rodinný dům 

slouží jako jedna bytová jednotka pro 5 osob. V cykloopravně se uvažují 2 až 3 pracovníci, 

přičemž se předpokládá, že pracovníci mohou být obyvateli rodinného domu. Proto je 

provozovna s rodinným domem vnitřně propojena. Objekt je umístěn na rovinatém 

pozemku ve stávající zástavbě v k. ú. Žamberk. 

 

 

Klíčová slova 
 Rodinný dům s provozovnou, cykloopravna, plochá střecha, rovinatý pozemek 

 

Abstract 
 The bachelor’s thesis deals project documentation of family house with an 

establishment – repair shop of bicycles. The house with its layout creates the letter L with 

one beveled corner. The building has one underground storey and two above ground 

storeys. The underground storey is only under section of house. So the object is partly a 

basement. The part of house with a establishment have only one above ground storey. Over 

the residential part of building and over establishment is flat roof. The roofs are in different 

height. The house is brick. The family house serve as one housing unit for 5 people. In 

repair shop there are two or three workers, it being understood that workers may be 

residents of a house. Therefore the establishment and a family house are internally 

connected. The building is located on flat land in existing buildings in cadastral Žamberk. 

 

Keywords 
 Family house with an establishment, repair shop of bicycles, flat roof, flat land 
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1 Úvod 
 Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh projektu pro stavbu rodinného domu 

s provozovnou v městě Žamberk. Stavba se bude nacházet na rovinatém pozemku 

v zastavěné části města. Jedná se o samostatně stojící objekt. Návrh domu svou velikostí a 

vybavením odpovídá požadavkům dnešní pětičlené rodiny. Součástí objektu je i 

provozovna – cykloopravna. Dům je navržen jako částečně podsklepený, se dvěma 

nadzemními podlažími. Objekt bude zastřešen plochými střechami nad částí obytnou i částí 

nad provozovnou. Již zmíněná provozovna bude umístěna v 1NP a bude vnitřně propojena 

s částí rodinného domu. V 1NP bude navržena denní část rodinného domu, tedy zejména 

kuchyň, jídelna a obývací pokoj. 2NP bude navržené jako klidová část s ložnicemi a 

dětskými pokoji. V 1PP se bude nacházet hlavně garáž pro osobní automobil, dále pak 

prádelna, sušárna a technická místnost. Většina konstrukcí v objektu je navržena ze 

systému Ytong. Součástí bakalářské práce bude i zpracování vybraných konstrukčních 

detailů. Součástí bude i seminární práce: posouzení železobetonového průvlaku nesoucí 

strop nad 1NP. 
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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Rodinný dům s provozovnou 

 

b) místo stavby 

 Žamberk 28. Října, katastrální území Žamberk, parcelní číslo pozemku 477/51 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a)Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Ing. Karel Sýkora, 28. Října 22, 564 01 Žamberk 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 Petr Pichner, Šedivec 26, 56401 Žamberk 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena. 

 Stavební úřad Žamberk, stavební povolení vydáno dne 15. 3. 2015 

 

b) Základní informace o dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace. 

 Žádná dokumentace 

 

c) Další podklady 

 Katastrální mapa 

 stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 268/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN 

Příslušná vyjádření dotčených orgánů 

 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

 Území se nachází v Žamberku, na pozemku číslo 477/51 

 

b)Údaje o ochraně území podle jiných správních předpisů 
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Na toto území se nevztahuje žádné zvláště chráněné území, památková rezervace 

ani památková zóna. Toto území se nenachází v záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Území se nachází na rovinném pozemku, kde nedochází k hromadění dešťové 

vody. 

Přilehlou ulicí vede oddílná kanalizace s odvodem dešťových vod do nejbližší 

vodoteče. Dešťové vody ze střech budou vypouštěny do této vodoteče přes retenční 

nádrž. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím 

vydaným stavebním úřadem v Žamberku dne 15.3.2015 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stanovené požadavky na využití tohoto území byly dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování dokumentace nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení 

pro stavbu. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V době zpracování dokumentace nejsou známy žádné související a podmiňující 

investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

sousední pozemky:  p. č. 2025/1 vlastník: Jana Hájová, Sokolovská 1149, 

56401Žamberk 

p.č. 477/109 vlastník: Jana Hájová, Sokolovská 1149, 

56401Žamberk 

p.č. 477/104 vlastník: Knop Vlastimil, Pionýrů 1333, 56401 

Žamberk 

p.č. 477/95 vlastník: Fajfr František, 28. října 1297, 56401 

Žamberk 

    p.č. 3752/1 vlastník: Pardubický kraj 
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dotčené stavby: ul. 28. října č.p. 1297 vlastník: : Fajfr František, 28. října 

1297, 56401 Žamberk 

 

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

 Nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby 

 Rodinný dům s malou provozovnou 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba 

 

d) Údaje o ochraně stavby 

 Na řešené území se nevztahuje žádná ochrana pozemku 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s 

příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby. Objekt není řešen jako 

bezbariérový.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné výjimky ani úlevová řešení 

pro stavbu. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 zastavěná plocha: 206,7m2 

 obestavěný prostor: 1860m3 

užitná plocha: 410m2 

počet funkčních jednotek: 1+ jednotka provozovny 

počet uživatelů: rodinný dům 5, provozovna 2 
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i) Základní bilance stavby 

 -Odhad množství splaškových vod a odhad bilance potřeby vody: 

  Qd = 10l/den/os * 7 osob = 70l/den = 0,07m3/den 

  Qměs = 0,07m3/den * 30 dní = 2,1m3/měs 

  Qrok = 0,07m3/den * 365 dní = 25,55m3/rok 

Odpovídající průměrný denní průtok odpadních splaškových vod = 0,07m3/den, 

 tj. celkem  25,55m3/rok 

-Odhad množství dešťových vod 

Z plochy střechy a ploch zpevněných povrchů odhadem stanoveno množství: 6l/s. 

-Bilance vstupních energií 

Viz. energetický posudek 

-Nakládání s odpady 

Likvidace dešťových a splaškových vod do veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou 

nejprve zachytávány v retenční nádrži. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 7 měsíců po započetí stavby. Stavba 

není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.  Navržená stavba i 

ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

- hrubá stavba  

- příčky a podlahy 

- vnitřní kompletace  

- kompletace vnitřních rozvodů 

 - kompletace fasády   

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 

 

k) Orientační náklady stavby 

 Cena je stanovena hrubým odhadem na 4000000,- Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technické a technologická 

zařízení 
 SO1- Novostavba rodinného domu s provozovnou 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, na kterém bude stavební objekt je na parcele č. 477/51. Pozemek má 

plochu 2500m2. Je rovinný. Severovýchodní stranou orientován ke komunikaci.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Toto řešeno v příloze geologický a hydrogeologický průzkum. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu 

 

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

Objekt se nenachází v záplavovém území. V blízkosti objektu není poddolované 

území. 

 

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

v území. 

Objekt nijak negativně neovlivní okolní stavby a pozemky. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na daném pozemku se skácí jeden listnatý strom. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění  funkce lesa 

 Nebudou zabrány pozemky ze ZPF nebo pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky 

U daného objektu je možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

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

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 7 měsíců po započetí stavby.V době 

zpracování dokumentace nejsou známy žádné související a podmiňující investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem investora je výstavba rodinného domu s malou provozovnou- opravnou 

kol. V objektu je jedna funkční jednotka pro bydlení plus jedna funkční jednotka 

jako provozovna. 

Základní kapacity: zastavěná plocha: 206,7m2 

    obestavěný prostor: 1860m3 

 užitná plocha: 410m2 

 počet uživatelů: rodinný dům 5, provozovna 2 

Součástí rodinného domu je garáž. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V daném území je regulace na maximální podlažnost a výšku objektu. Obě regulace 

jsou u objektu dodrženy. Objekt je osazen zhruba ve středu parcely. Od 

komunikace je objekt vzdálen 26,5m 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Rodinný dům se skládá z 1 podzemního podlaží a 2 nadzemních podlaží. 

Dispozičně je řešen jako 5+kk. Dále se v objektu nachází provozovna – opravna 

kol, která v přízemí zabírá 4 místnosti + sociální zařízení. Objekt rodinného domu o 

půdorysném rozměru 17,7 x 14,1m je zastřešen plochou střechou ve sklonu 3% bez 

atiky. Nad částí objektu (provozovnou) je nad 1NP plochá střecha ve sklonu 3%. 

Výška objektu od úrovně terénu je 7,48m a úroveň podlahy je nad úrovní 

upraveného terénu 0,15m. Materiálové řešení je specifikováno dále v technické 

zprávě. Barevné řešení není součástí projektu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení technologie výroby 

Jedná se o projekt rodinného domu s provozovnou. Provozní řešení a technologie 

výroby není součástí projektové dokumentace. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu s provozovnou není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 

§2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně 

technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Rodinný dům je řešen jako zděný objekt v nadzemní části z jednovrstvého zdiva 

YTONG tl. 450 mm a v podzemní části z betonových tvárnic jako ztracené 

bednění. Stropy jsou skládané YTONG tl. 250 mm. Objekt je zastřešen nad 2NP 

plochou střechou z dřevěných příhradových vazníků jako krytina jsou použity 

asfaltové pásy. Nad 1NP (provozovnou) je objekt zastřešen plochou střechou 

s nosnou konstrukcí tvořenou stropem YTONG. Jako krytina použity asfaltové 

pásy. Stavba je částečně podsklepená, založená na základových pasech z prostého 

betonu. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 -Základové konstrukce 

Objekt je částečně podsklepen. Základy pod podsklepenou i nepodsklepenou částí 

jako základové pasy z prostého betonu. Výpočet výšky a šířky základových pasů 

viz. příloha. Minimální nezámrzná hloubka založení stanovena na 1,0m. Základy 

budou procházet postupy pro inženýrské sítě. Mezi základovými pasy bude 

proveden podkladní beton tl. 150mm z C 20/25 

 

-Svislé nosné konstrukce 

Obvodové svislé nosné konstrukce v podzemní části z betonových tvárnic pro 

ztracené bednění KM BETA tl. 400mm. Vylité betonem C 20/25 a vložena svislá a 

vodorovná výztuž. Na vnější straně zateplení polystyrenem xps tl. 100mm. 

Obvodové svislé nosné konstrukce v nadzemní části z tvárnic YTONG +P2-450 tl. 

450mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Vnitřní nosné zdivo z tvárnic 

YTONG P2-400 tl. 300mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 

 

-Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy jsou řešeny jako skládané ze systému YTONG klasik tl. 250mm podle 

výkresu skladby stropu v příloze. Jako nadokenní a naddveřní překlady jsou použity 

překlady YTONG a U profily YTONG dle označení a výpisu překladů v příloze. 

V 1NP pod stropem jsou použity na dvou místech železobetonové průvlaky na 

vnější straně zatepleny polystyrenem XPS. V úrovni stropů je po obvodu 

železobetonový věnec, který je na venkovní straně kryt věncovou tvárnicí s izolací 

YTONG. Stropní konstrukce nad 2NP je zavěšený podhled na dřevěných vaznících 

z ocelových profilů a sádrokartonových desek RIGIPS. Na podhledu leží tepelná 

izolace z minerální vaty tl.180mm. 
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-Schodiště 

Schodiště z 1PP i z 1NP je monolitické železobetonové dvouramenné. Podesta 

pnuta do schodišťových nosných stěn a schodišťová ramena do podesty a stropu. 

V jednom rameni je 8 stupňů 187,5 x 260mm. 

 

-Střecha 

Nad 2NP je plochá střecha z dřevěných příhradových vazníků spojovaných 

trnovými spojkami GANG NAIL. Součástí je příčné i podélné ztužidlo. Na horních 

pásech vazníků jsou přibity OSB desky jako bednění. Krytina asfaltové pásy. Nad 

1NP nad provozovnou plochá střecha tvořená stropem YTONG, spádovou a 

zároveň tepelně izolační vrstvou z desek ISOVER S. Jako krytina asfaltové pásy. 

 

-Komín 

Pro odvod kouře od kotle v technické místnosti v suterénu je navrhnutý systémový 

komín YTONG T 400 N1 D3 G (50) Vnější rozměr tvárnic je 410 x 410 mm. 

 

-Dělící konstrukce 

Příčky jsou z příčkových tvárnic YTONG P2-500 tl. 125mm na tenkovrstvou zdící 

maltu YTONG. 

V koupelnách a wc jsou použity sádrokartonové předstěny RIGIPS tl.120mm 

 

c)Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy 

je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové 

dokumentace. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové 

dokumentace. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz. samostatná příloha: Požárně bezpečnostní řešení 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. 

Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby 

obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 

požadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt splňuje třídu energetické náročnosti C. Energetický štítek obálky budovy je 

v kategorii C. 

 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

Zdrojem vytápění v rodinném domě je plynový kondenzační kotel splňující emisní 

třídu NOX 5 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro 

vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Větrání prostor v objektu 

je zajištěno přirozené otevíratelnými okny. Objekt je vytápěn pomocí otopných 

těles. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami 

výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 

stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován 

žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové 

poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele 

byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a 

pracoviště. 

   

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační asfaltový pás. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Není součástí dokumentace. Viz. elektroinstalace. 

 



 
 
 
Ústav pozemního stavitelství  Rodinný dům s provozovnou 

   
Bakalářská práce 23 Petr Pichner 
2015 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba není navržena pro lokality s technickou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 Posouzení neprůzvučnosti konstrukcí není součástí projektové dokumentace. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 Nejsou navržena 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu je z ulice 28. Října. Tato napojení budou 

vedena v úrovni podzemního podlaží objektu. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Není součástí projektové dokumentace 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Objekt bude příjezdovou cestou napojen na komunikaci v ulici 28. Října.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Objekt bude příjezdovou cestou napojen na komunikaci v ulici 28. Října. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku bude zřízeno parkoviště pro 3 osobní automobily pro zákazníky 

cykloopravny. 

 Rodinný dům obsahuje garážové stání pro 1 osobní automobil. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Žádné pěší ani cyklistické stezky nebudou danou stavbou narušeny. 

 

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

Terénní úpravy budou provedeny v souvislosti s vybudováním výjezdové rampy 

z garáže v suterénu a venkovního bazénu. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku budou kromě stávajících stromů osazeny nové stromy a drobné keře. 

c) Biotechnická opatření 

 Použité vegetační prvky nepotřebují žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a) Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.  

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V okolí stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 

 

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

V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů 

zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace 

neřeší. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

 Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

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

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření 

odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 Není předmětem dokumentace 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro odběr elektřiny během stavby bude využita stavební přípojka. Odběr vody 

přípojkou přes staveništní vodoměr. Zásobování stavby bude zajištěno po místní 

komunikaci. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední 

pozemky a komunikace. Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na 

okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 

 

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

Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8m. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné 

stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují akustické požadavky a 

pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle předpisu, budou 

požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle 

příslušného předpisu splněny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou 

likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-

li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 

během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 

nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sítě.   

 

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

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Část zeminy, která se nevyužije k násypu kolem stavby bude 

uložena na deponii. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění 

staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V 

průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy 

na řízené skládky k tomu určené. Pracovníci na stavbě budou používat mobilní WC. 

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb.  O odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 

Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 

příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené 
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skládky k tomu určené. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt  a při 

manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou aby bylo zamezeno nadměrné 

prašnosti. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Zejména 

vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. 

Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 

materiálů a provádění stavebních prací. Montážní práce budou provedeny dle 

technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny pouze po náležitém 

převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací 

a odpovědnou za jejich provádění. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 

montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 

ohrožení fyzických osob a konstrukcí. Pro rodinný dům není nutno zpracovávat 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Při stavbě nebudou vznikat žádné zvláštní dopravně inženýrská opatření. Při 

zásobování staveniště bude respektován provoz automobilové dopravy i chodců na 

stávající komunikaci. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců po započetí stavby. Stavba 

 není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.   

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

    

-Příprava území – zařízení staveniště 

 -výkopy 

 -základy 

 -hrubá stavba 

 -instalace a rozvody 

 -dokončovací práce-kompletace 
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 -sadové úpravy, oplocení 

 -likvidace zařízení staveniště 

 -dokončovací práce-revize 

 -kolaudace 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Jedná se o třípodlažní stavbu rodinného domu s provozovnou – cykloopravnou. 

 Rodinný dům je navržen jako jedna bytová jednotka pro 5 osob. V cykloopravně se 

 předpokládají 2 až 3 pracovníci. 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 

provozní řešení 
 Rodinný dům je navržen na rovinatém terénu, jeho půdorysný tvar je do písmene L 

 s jedním zkoseným rohem. Maximální půdorysné rozměry stavby jsou 17,7 m2 x 

 14,1 m2. V obytné části je objekt třípodlažní, tzn. jedno podzemní podlaží a dvě 

 nadzemní podlaží. Nad 2NP je plochá střecha se sklonem 3% z dřevěných 

 příhradových vazníků. V části provozu je jedno nadzemní podlaží s plochou 

 střechou se sklonem 3% s nosnou částí tvořenou ze stropu Ytong. Stavba je 

 navržena v souladu schváleného územního plánu, proto by neměla svým vzhledem 

 narušovat okolní zástavbu. V podzemním podlaží se nachází garáž pro jedno 

 automobilové stání, sklad zahradní techniky a nábytku, technická místnost, 

 prádelna a sušárna. V prvním nadzemním podlaží rodinného domu jsou vstupní 

 místnosti, komunikační prostory, hygienické prostory a prostory pro denní režim 

 jako kuchyň, jídelna a obývací pokoj, ze kterého je možný vstup na venkovní 

 terasu. V druhém nadzemním podlaží se pak nachází klidová část, hlavně pokoje a 

 ložnice a hygienické prostory. Provozovna a rodinný dům mají vlastní vstup. 

 Provozovna má navíc dva oddělené vstupy do kanceláře a dveře pro vjezd kol do 

 cykloopravny. Průchod z cykloopravny do rodinného domu je možný přes šatnu. 

 Celková plocha pozemku je 2500m2 a zastavěná plocha pozemku je 206,7m2. 

 Kolem objektu je okapový chodníček z betonových tvárnic. Ke vchodu do 

 rodinného domu a do provozovny vedou dva oddělené dlážděné chodníky. Pro 

 zákazníky cykloopravny je u hranice pozemku vybudováno dlážděné parkovací 

 stání. Výjezd z garáže je přes rampu se sklonem 12%. Na pozemku se dále bude 

 nacházet bazén a kolem něj dlážděný chodníček. Pozemek bude celý oplocen. 

 

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

 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavební technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

D.1.1.a.4.1 Zemní práce 

 Na stavební parcele byla dle průzkumu zjištěna zemina třídy F4 – jíl písčitý, 
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 Rdt = 250kPa. Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice v tloušťce 

 150mm. Ornice a část zeminy z výkopových prací bude uložena na deponii na 

 pozemku. Dále bude provedeno hloubení stavebních jam a rýh dle projektové 

 dokumentace. 

 

D.1.1.a.4.2 Základové konstrukce 

 Objekt je částečně podsklepen. Základy pod podsklepenou i nepodsklepenou částí 

 jako základové pasy z prostého betonu C16/20. Výpočet výšky a šířky základových 

 pasů viz. příloha. Minimální nezámrzná hloubka založení stanovena na 1,0m. 

 Základy budou procházet postupy pro inženýrské sítě. Mezi základovými pasy bude 

 provedena základová deska tl. 150mm z C 16/20 vyztužena kari sítí 150/150 mm, Ø 

 6mm. Na obvodu základových pasů je provedena tepelná izolace deskami 

 z polystyrenu XPS tl. 50mm 

 

D.1.1.a.4.3 Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové svislé nosné konstrukce v podzemní části z betonových tvárnic pro 

 ztracené bednění tl. 400mm. Vylité betonem C 20/25 a vložena svislá a vodorovná 

 výztuž. Na vnější straně zateplení polystyrenem xps tl. 100mm. Obvodové svislé 

 nosné konstrukce v nadzemní části z tvárnic YTONG +P2-450 tl. 450mm na 

 tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Vnitřní nosné zdivo z tvárnic YTONG P2-400 

 tl. 300mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 

 

D.1.1.a.4.4 Svislé nenosné konstrukce 

 Nenosné stěny z příčkovek YTONG P2-500 tl. 125mm na tenkovrstvou zdící maltu 

 YTONG. 

 

D.1.1.a.4.5 Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropy jsou řešeny jako skládané ze systému YTONG klasik tl. 250mm podle 

 výkresu skladby stropu v příloze. Jako nadokenní a naddveřní překlady jsou použity 

 překlady YTONG a U profily YTONG dle označení a výpisu překladů v příloze. 

 V 1NP pod stropem jsou použity na dvou místech železobetonové průvlaky, jeden 

 z nich je řešen v příloze: seminární práce. Průvlak nad venkovní terasou je na vnější 

 straně obalen polystyrenem EPS tl. 120mm. V úrovni stropů je po obvodu 

 železobetonový věnec, který je na venkovní straně kryt věncovou tvárnicí s izolací 

 YTONG. Stropní konstrukce nad 2NP je zavěšený podhled na dřevěných vaznících 

 z ocelových profilů a sádrokartonových desek RIGIPS. Na podhledu leží tepelná 

 izolace z minerální vaty tl.180mm. 

 

D.1.1.a.4.6 Zastřešení 

 Nad 2NP je plochá střecha z dřevěných příhradových vazníků spojovaných 

 trnovými spojkami GANG NAIL. Vazníky jsou uloženy na pozednice, které jsou 
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 kotveny pomocí závitových tyčí do železobetonového věnce. Součástí střešní 

 konstrukce je příčné i podélné ztužidlo. Na horních pásech vazníků jsou přibity 

 OSB desky jako bednění. Krytina asfaltové pásy. Nad 1NP nad provozovnou 

 plochá střecha tvořená stropem YTONG, spádovou a zároveň tepelně izolační 

 vrstvou z desek polystyrenu EPS. Jako krytina asfaltové pásy. 

 

D.1.1.a.4.7 Izolace proti vodě 

 Hydroizolace spodní stavby je provedena pomocí dvou vrstev natavitelného 

 asfaltového modifikovaného pásu ELASTEK 50 SPECIAL s vložkou z 

 polyesterové rohože. Izolace je provedena v celé ploše základové desky a je 

 vytažena 250 mm nad úroveň upraveného terénu. Na betonovou podkladní desku se 

 nanese penetrační asfaltový nátěr DEKPRIMER a následně se celoplošně nataví 

 asfaltový hydroizolační pás. Odizolování proti tlakové vodě se neprovádí. 

 

D.1.1.a.4.8 Tepelné izolace 
 

D.1.1.a.4.8.1 Tepelná izolace zdiva  

 Po obvodě základů je navržena tepelná izolace z polystyrenu ISOVER SYNTHOS 

 XPS tl. 50 mm. Stěny suterénu jsou zatepleny deskami ISOVER SYNTHOS XPS 

 tl. 100mm. Železobetonový průvlak nad terasou je zateplen deskami z fasádního 

 polystyrenu ISOVER EPS 100 F 120mm. 

 

D.1.1.a.4.8.2 Tepelná izolace podlah 

 Podlahy na terénu jsou zatepleny polystyrenem ISOVER EPS 150 S tl. 100 mm. 

 Podlahy nad vytápěným prostorem zatepleny polystyrenem ISOVER EPS 150 S tl. 

 40mm.  

 

D.1.1.a.4.8.3 Tepelná izolace střechy 

 Na zavěšeném podhledu nad 2NP je položena izolace z minerální vaty ISOVER 

 UNIROL PROFI tl. 180 mm. Ve skladbě střechy nad provozovnou je izolace 

 ISOVER S + spádové klíny ISOVER SD tl. 200-290mm. 

 

D.1.1.a.4.9 Povrchové úpravy vnitřní 

 Na svislých a vodorovných konstrukcích bude provedena vápenocementová 

 štuková omítka SALITH MHF P3 v tloušťce 15 mm. První vrstva zaplní spáry, 

 nerovnosti a sjednotí podklad, po zaschnutí konečná omítková vrstva. 

 V místnostech kde dochází ke zvýšené vlhkosti: wc, koupelny, kuchyň a prádelna 

 jsou na svislých konstrukcích použity keramické obklady RAKO tloušťky 8,0 mm. 

 Na svislé konstrukce jsou celoplošně lepeny lepidlem RAKO AD 501(C1). 

 

D.1.1.a.4.10 Povrchové úpravy vnější 
 Na svislých a vodorovných vnějších konstrukcích bude provedena 

 vápenocementová štuková omítka SALITH MHF P3 v tloušťce 15 mm. První 
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 vrstva zaplní spáry, nerovnosti a sjednotí podklad, po zaschnutí konečná omítková 

 vrstva. Sokl kolem objektu je pohledově upraven keramickým zdrsněným 

 obkladem Klinker tl. 10mm. K obvodové stěně je obklad celoplošně nalepen 

 spojovacím lepidlem SOPRO 400, naneseným stěrkou. 

 

D.1.1.a.4.11 Výplně otvorů 
 Všechna okna a dveře v objektu kromě garážových vrat jsou navržena jako dřevěná 

 od výrobce VEKRA. Výpis oken a dveří viz. samostatná příloha. 

 

D.1.1.a.4.12 Parapety 

 Venkovní parapety budou hliníkové. Vnitřní parapety budou z dřevovláknitých 

 desek vysoce odolných proti vlhku. Přední hrana bude dvakrát zaoblena. Vnitřní 

 parapety budou bílé. Případné mezery mezi parapetem a ostěním oken budou 

 zatmeleny akrylovým tmelem. 

 

D.1.1.a.4.13 Nášlapné vrstvy podlah 

 Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy v návaznosti na účel místnosti a prostředí, ve 

 kterém budou prováděny. Jsou navrženy tři typy nášlapné vrstvy a to keramická 

 dlažba, dřevěné palubky a betonová mazanina. 

 

D.1.1.a.4.14 Schodiště 

 Schodiště z 1PP do 1NP i z 1NP do 2NP je monolitické železobetonové 

 dvouramenné. Podesta pnuta do schodišťových nosných stěn a schodišťová ramena 

 do podesty a stropu. V jednom rameni je 8 stupňů 187,5 x 260mm. Šířka 

 schodišťových ramen i podesty je 900mm. 

 

D.1.1.a.4.15 Podhledy 

 Nad 2NP je zavěšený podhled na dřevěných vaznících z ocelových profilů CW 

 sádrokartonových desek RIGIPS. Na podhledu leží tepelná izolace z minerální vaty 

 tl.180mm. 

 

D.1.1.a.4.16 Komín 

 Odvod kouře od kotle v technické místnosti v suterénu je navrhnutý systémový 

 komín YTONG T 400 N1 D3 G (50) Vnější rozměr tvárnic je 410 x 410 mm. 

 

D.1.1.a.4.17 Klempířské výrobky 

 Všechny klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu. Odvodnění 

 střechy je pomocí žlabů a svodů. Dále vnější okenní parapety, oplechování komína, 

 okapní plechy a oplechování atiky. Podrobněji viz výpis klempířských prvků. 
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D.1.1.a.4.14 Nátěry a malby 

 Řešení budou určeny až po dokončení stavby po domluvě s investorem. 

 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika 
 Stavební objekt je navržen v souladu s platnými normami. Tyto skutečnosti jsou 

doloženy v samostatné příloze – Stavební fyzika. 
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3 Závěr 
 Ve své bakalářské práci jsem se zabýval zpracováním projektové dokumentace pro 

 provedení stavby rodinného domu s provozovnou - cykloopravnou. Podkladem pro 

 projektovou  dokumentaci mi posloužila mnou zpracovaná studie, která 

 procházela v průběhu práce značnými dispozičními změnami až do nynější podoby 

 projektové dokumentace. Navržená stavba je samostatně stojící objekt na rovinatém 

 pozemku v Žamberku. Rodinný dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

 Přilehlá provozovna má jedno nadzemní podlaží. Rodinný dům je s cykloopravnou 

 vnitřně dispozičně propojen. Objekt je zastřešen plochou střechou nad obytnou 

 částí domu a níže položenou plochou střechou nad provozovnou. 

 Během zpracování této dokumentace jsem získal větší přehled o některých 

 materiálech a konstrukčních řešeních a získal cenné rady, které mi mohou být 

 přínosné v budoucnu. Projektovou dokumentaci jsem vypracoval v rozsahu 

 určeném v zadání bakalářské práce.  
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4 Seznam použitých zdrojů 
Zákony a vyhlášky: 

 - Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 - Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

 - Vyhl.a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území  

 - Vyhl. č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov  

 - Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

 - Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

ČSN: 

 -ČSN 73 4301 Obytné budovy 

 -ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

 -ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

 -ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

 -ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

 -ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  

 -ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Terminologie  

 -ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Požadavky  

 -ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin  

 -ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody  

 

Webové stránky: 

 www.ytong.cz 

 www.isover.cz 

 www.kmbeta.cz 

 www.rigips.cz 

 www.rako.cz 

 www.fischer-cz.cz 

 www.cuzk.cz 

 www.tzb-info.cz 

 www.google.cz/maps 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 RD – rodinný dům  

 PD – projektová dokumentace  

 Kce - konstrukce  

 NP – nadzemní podlaží  

 k.ú. – katastrální území  

 p.č. – parcelní číslo  

 PO – požární ochrana  

 PÚ – požární úsek  

 P.B.Ř. – požárně bezpečnostní řešení  

 PT – původní terén  

 UT – upravený terén  

 ŽB – železobeton  

 TI – tepelná izolace 

 HI – hydroizolace  

 EPS – expandovaný polystyren  

 Vyhl. – vyhláška  

 °C – stupně Celsia  

 Ɵsi,min – povrchová teplota  

 fRsi – faktor povrchové teploty 

  U – součinitel prostupu tepla  

 Rw – zvuková neprůzvučnost 
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6 Seznam příloh 
 -složka č.1  Studie 

 -složka č.2  C Situační výkresy 

 -složka č.3  D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 -složka č.4  D1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 -složka č.5  D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 -složka č.6  Stavební fyzika 

 

7 Přílohy 
 Viz samostatné složky bakalářské práce 

  složka č. 1  

  složka č. 2  

  složka č. 3  

  složka č. 4  

  složka č. 5  

  složka č. 6 
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