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Abstrakt 
Bakalářská práce obsahuje návrh a stavební řešení rodinného 

domu s provozovnou v Bystřici nad Pernštejnem. Objekt má obdélníkový půdorysný 

tvar, jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží. Střecha je řešena jako sedlová. 

Stavba je založena na základových pasech. Svislé a vodorovné konstrukce jsou 

navrženy ze systému Porotherm. Dům má dva vstupy a garážový vjezd. K objektu je 

přivedena pěší a příjezdová komunikace. Pozemek je oplocen. Hlavní část objektu je 

určena pro bydlení, přízemí je věnováno provozovně s účelem advokátní kanceláře.  

 

Klíčová slova 
Rodinný dům, provozovna, obytná část, stavební systém Porotherm, studie 

  

  

Abstract 
Bachelor´s thesis includes the design and construction plan for a family house 

with a space for business in Bystrice nad Pernstejnem. The object has rectangular 

ground plan with one basement and tree groundfloors. The roof is designed as a saddle 

one. Building is based on strip foundations of concrete. Vertical and horizontal 

contructions are projected from building system Porotherm. The object has two regular 

entrances and one garage. To the building lead a walkway and driveway too.Whole 

estate is fenced. The main part of the building is intended for living, groundfloor can be 

used as a Legal office.  

 

Keywords 
Family house, business place, living part, building systém Porotherm, study project 
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1. ÚVOD 

 

 Jako téma mé bakalářské práce jsem zvolil zpracování projektové dokumentace 

stavební části za účelem provedení výstavby rodinného domu s provozovnou advokátní 

kanceláře.  

Původně byla vypracována studie s dispozičním a funkčním řešením 

jednotlivých místností. Další části práce je projektová dokumentace pro provedení 

stavby podle platné vyhlášky o dokumentaci staveb, ve které jsem provedl ve srovnání 

s původní studií několik změn. 

Rodinný dům je situován v rozvojovém území města Bystřice nad Pernštejnem, 

kde podle územního plánu města dochází k rozsáhlé výstavbě rodinných domů. Svým 

charakterem a vzhledem zapadne objekt do okolní zástavby. 

Hlavním cílem bylo vytvořit nízkoenergetický dům, který by byl vhodný 

pro bydlení čtyřčlenné rodiny, a zapracovat do celého objektu provozovnu, která 

by byla kvalitním zázemím pro advokátní kancelář. 

Práce je členěná na přípravnou a studijní část, dále pak na architektonicky-

stavební a stavebně-konstrukční řešení a v neposlední řadě jsem se zabýval také požárně 

bezpečnostním řešením a stavební fyzikou objektu. Součástí celé práce je samozřejmě 

také situační výkres a seminární práce, kterou jsem zpracoval na téma asfaltové šindele. 
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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 

(adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Za Rybníčkem, parc. č. 3052/21 

Bystřice nad Pernštejnem 593 01 

k.ú.: Bystřice nad Pernštejnem 

A.1.1 Údaje o stavebníkovi 

a) Informace o stavebníkovi 

Josef Jánský 

Rozsochy 132, Rozsochy 592 57 

Tel.: +420 736 789 789 

A.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Projektant 

Tomáš Padrtka 

Rozsochy 122, Rozsochy, 592 57 

Tel.: +420 736 662 789 

E-mail: Padrtka.T@study.fce.vutbr.cz. 

 

b) Vedoucí práce 

doc. Ing. Milan Vlček, CSc. 

E-mail: vlcek.m@fce.vutbr.cz 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o území 

Pozemek se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem. V roce 2008 byla 

parcela určena k výstavbě rodinného domu. Celá ulice bude v budoucnu zastavěna 

rodinnými domy. Výměra pozemku s p.č. 3052/21 je 1015 m
2
. Výměra je brána 

ze souřadnic S-JTSK. 
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b) Základní informace o dokumentaci pro provedení stavby 

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována na základě předchozí 

projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované projektantem Tomášem 

Padrtkou. Projektová dokumentace pro stavební povolení je součástí přílohy.  

c) Další podklady 

Vstupní podklady pro situační výkresy a katastrální mapy jsou dodány městem Bystřice 

nad Pernštejnem odbor stavební. 

A.4 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

(zastavěné / nezastavěné území) 

Stavba se nachází v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem na pozemku s parcelním číslem 

3052/21. Celková výměra pozemku je 1015 m
2
. Zastavěná plocha je 141 m

2
. Procento 

zastavěné plochy je tedy 13,9%. Pozemek je velmi svažitý a bude zarovnán dle potřeby. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území, apod.) 

Území nepodléhá zvláštní ochraně (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.). 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Veškerá dešťová voda dopadající na střechu bude svedena do dešťové kanalizace 

objektu a následně do retenční nádrže s přepadem do vsakovacího zařízení.  

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do stávající splaškové veřejné kanalizace. 

Předpokládané produkované množství dešťových a splaškových vod je uvedeno 

v příloze – B - Souhrnná zpráva – kapitola B3. a).  

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

(nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li 

vydán územní souhlas) 

Navrhované řešení pro využití území je v souladu s platným Územním plánem města 

Bystřice nad Pernštejnem. 

Dotčená plocha je v územním plánu vedena jako stavební parcela. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby je v souladu s projednanou dokumentací 

pro stavební povolení. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím  

(nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací) 

Pro území je zpracován územní plán. Stavba je umístěna a navržena v souladu s 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění č. 

431/2012 Sb. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení je v souladu s projednanou dokumentací 

pro územní rozhodnutí.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Pro území je zpracován územní plán. Stavba je umístěna a navržena v souladu s 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění č. 

431/2012 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato dokumentace je nyní vydána k vyjádření dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevy nejsou vyžadovány. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou vyžadovány žádné související nebo podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

(podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území Bystřice nad Pernštejnem dotčená parcela 3052/21 – výměra 1015 

m
2
. Majitelem pozemku je stavebník Josef Jánský. 

A.5 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je navržena jako jednogenerační rodinný dům s provozovnou.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

(kulturní památka apod.) 

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu podle jiných právních předpisů. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky stanovenými 

vyhláškou 268/2009 Sb.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Tato dokumentace je nyní vydána k vyjádření dotčených orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevy nejsou vyžadovány. 

h) Navrhované kapacity stavby 

(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků, apod.) 

Plocha pozemku: 1015 m² 

Zastavěná plocha: 141 m² 13,9 % 

Zpevněné plochy: 119 m² 11,7 % 

Plochy zeleně: 755 m² 74,4 % 

Počet uživatelů: 4 

i) Základní bilance stavby 

RD bude napojen na veřejnou kanalizaci, elektrickou energii a vodovodní řad. Přípojky 

jsou vyřešeny ve výkresu situace 1:200. Odvod dešťové vody je vyřešen ve výkrese 

situace.  

Bilance potřeby vody 

4 osoby: 110 l/os/den = 440 l/den 

Maximální denní potřeba vody: Qmax = 440×1,35 = 0,594 m
3
/den 

Maximální hodinová potřeba vody: Q = 440×1,8/24 = 33 l/hod = 0,0115 l/sec 

Roční potřeba vody: Qrok = 216,81 m
3 

Bilance potřeby TUV 

4 osoby: 65 l/os/den = 260 l/den 

Potřeba tepla pro přípravu TUV: 4×4,9 kWh/os/den = 19,6 kWh/den 

 

Bilance splaškových odpadních vod 

Denní: 440 l/den 

Roční: 160,60 m
3
/rok 

j) Základní předpoklady výstavby 

(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Jedná se o stavbu rodinného domu, která bude prováděna oprávněnou firmou. Stavební 

firma bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa 

stavební firmy, která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude 

vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému 

stavebnímu úřadu (odboru výstavby) 3 týdny před započetím prací. Výstavba rodinného 
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domu nebude členěna na etapy a bude tedy probíhat v jednom časovém úseku bez 

přerušení. 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 3/2017 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2018 

k) Orientační náklady stavby 

Celkové předpokládané náklady budou určeny v rozpočtu stavby. 

A.6 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Přípojka NN 

SO 03 Kanalizační přípojka 

SO 04 Vodovodní přípojka 

SO 05 Dešťová kanalizace 

SO 06 Zpevněná plocha pro uložení komunálního odpadu 

SO 07 Oplocení pozemku 

SO 08 Retenční nádrž na dešťovou vodu a vsakovací zařízení 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je situována na pozemku s parcelním číslem 3052/21. Pozemek patří investorovi 

stavby a nachází se v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem. Objekt je 

podsklepen a zapuštěn do svahu. Výškový rozdíl upravené zeminy na západní 

a východní straně objektu je 1,5 m. Na parcele jsou zřízeny inženýrské sítě a pozemek 

je nyní bez stromů a keřů. Zařízení staveniště nebude zasahovat mimo parcelu 

investora. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.) 

V místě stavby bylo provedeno měření radonu, hydrogeologický průzkum a přesné 

geodetické zaměření. Na základě výsledků budou zhotovena případná opatření, 

která budou popsána ve skladbách konstrukcí. Pro umístění stavby bylo vydáno kladné 

stanovisko správců sítí. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Daný objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.  

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

Řešená plocha se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak problematickém 

území. 

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

odtokové poměry v území 

Stavba jako taková nijak neovlivní stávající stav okolních objektů. Pokud dojde 

k poškození příjezdové cesty nebo jiných přilehlých konstrukcí, prováděcí firma napraví 

a uhradí veškeré škody způsobené při výstavbě. Voda z pozemku bude odváděna mimo 

stavební objekt do veřejné kanalizace. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby dojde k odstranění drobných křovin. Demolice a asanace 

nejsou nutné. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

(dočasné / trvalé) 

Není nutné provádět zábory. 

h) Územně technické podmínky  

(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Pozemek je situován na ulici Za Rybníčkem. Pod komunikaci vedoucí kolem tohoto 

pozemku je vedena kanalizační síť. Ostatní přípojky jsou vedeny v zatravněném pásu 

mezi silniční komunikací a chodníkem. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané či související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek B.2.1

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Objekt je podsklepen s jedním 

podzemním a třemi nadzemními podlažími, včetně obyvatelného podkroví. 1NP je 

určeno právě pro provozovnu advokátní kanceláře. Další dvě nadzemní patra jsou 

určena k bydlení v podobě mezonetového bytu. V 1S je garáž pro dvě auta, úložné 

prostory a relaxační místnost s finskou saunou. Byt je učen pro 4 osoby. 

Výměry jsou popsány v příloze – A - Průvodní zpráva – kapitola A.4 h). 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení B.2.2

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je zasazen do svažitého terénu v ulici Za Rybníčkem. Urbanistický plán pro tuto 

oblast není zpracován. Objekt zásadně nenarušuje vzhled okolí a zapadá tak do přilehlé 

přírody. Stavba je stejného charakteru jako okolní zástavba. Odstupové vzdálenosti jsou 

dodrženy (viz výkres situace).  

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

řešení 

Řešení je patrné z výkresů půdorysů, pohledů a řezů. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Provozovnou v tomto případě 

myslíme advokátní kancelář. Objekt má tři nadzemní podlaží a zároveň je objekt také 

podsklepen. 

 

Provozovna (1NP) 

V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovna advokátní kanceláře. 

Do objektu lze vstoupit dvěma vstupy. Jeden je na jižní a druhý na východní straně 

domu. Vstup na jižní straně je určený pro veřejnost. Tímto vstupem vejdete do první 

kanceláře. Jedná se spíše o recepci, kde v našem případě sedí koncipientka 

nebo sekretářka přijímající hosty a zákazníky. 

Z této místnosti lze projít do schodišťového prostoru, do kterého vede také výše 

zmíněný východní vchod. Tyto schody vedou jak do suterénu, tak do druhého 

nadzemního podlaží, kde také končí. Z hlavní podesty v 1NP lze také vejít 

do tzv. kočárkárny, což je místnost pro uložení kočárku nebo např. jízdního kola.  

V provozovně se dále nacházejí dvě advokátní kanceláře, které jsou umístěny 

na západní straně, a odděluje je společný archiv, do něhož lze vstoupit jak z kanceláří, 

tak z chodby která tvoří provozní vazbu celého podlaží. Severní část prvního 

nadzemního podlaží tvoří WC s umývátkem. Poslední dveře z chodby vedou k východní 

stěně. Za těmito dveřmi se nachází malá kuchyňka s jídelním koutem pro dvě osoby 

a také se zde nachází oddělená technická místnost.  
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Všechny kancelářské prostory jsou vhodně umístěny ke světovým stranám, 

a proto jsou také velice dobře přirozeně osvětleny díky vhodně umístěným a dostatečně 

velkým oknům. Nejhůře osvětlená místnost je tak společná kuchyňka, která bude 

vhodně doplněna umělým osvětlením. 

 

 

 

Rodinný dům – mezonetový (2NP a 3NP) 

Jediný vstup do druhého nadzemního podlaží je přes schodišťový prostor, 

který se nachází na východní straně objektu. Toto schodiště ve druhém podlaží končí. 

Po otevření hlavních dveří do bytu nachází prostorná a prosvícená předsíň 

s dostatečným úložným prostorem pro rodinu i hosty. Tato předsíň spojuje severní 

a východní stěnu domu. Dále pokračujeme chodbou, ze které v první části vedou dveře 

do místnosti pro společné WC s koupelnou. Další dveře jsou opět na pravé straně 

chodby a je za nimi technická místnost s pračkou a sušičkou. Otevírá se před námi 

velký prostor, který spojuje kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Kuchyň je v rohu 

mezi severní a západní stěnou a je z ní přístup do spížky. Jídelna se stolem pro šest lidí 

tvoří prostor mezi kuchyní a obývacím pokojem, který se nachází v druhém rohu 

západní stěny. Volně pak lze přejít do pracovny, na jejíž vnitřní straně se nachází 

schodiště do třetího nadzemního podlaží, do kterého je to jediný přístup. 

Po výstupu schodiště se nacházíme na chodbě, která je spojujícím prvkem tohoto 

podlaží. Jsou zde dveře do dvou dětských pokojů, které leží na západní straně objektu. 

Oba pokoje jsou dispozičně podobně řešeny. Nachází se zde postel, psací stůl 

s počítačem a několik úložných skříní. Na opačné straně se nachází ložnice pro rodiče, 

kde je také prostor pro uložení dětské postýlky. Severovýchodní část podkroví tvoří 

koupelna s vanou, dvojumyvadlem, WC a bidetem. 

 

Suterén (1S) 

V suterénu se nachází garáž, která je navržena pro parkování dvou osobních 

automobilů. Dále zde jsou dva sklepy pro uskladnění například potravin. Garáž a sklepy 

jsou situovány na západní straně domu. Na východní straně je pak prostor 

pro uskladnění jízdních kol nebo jiných sportovních zařízení. Z této místnosti se vchází 

do schodišťového prostoru. Severovýchodní část objektu tvoří místnost, ve které je 

umístěna sauna s vířivkou. Součástí této místnosti je také plynový kotel pro vytápění 

celého objektu. 

 

Stavba bude založena na základových pasech (viz výkres základových pasů). Veškeré 

svislé konstrukce budou zhotoveny ze systému Porotherm. Obvodové zdivo bude tl. 

440mm - PTH 44 T PROFI (cihly vyplněny minerální vatou). Nosné vnitřní zdivo bude 

zhotoveno z tvárnice tl. 250mm - PTH 25 AKU Z PROFI. Akustické příčky jsou tl. 

125mm – PTH 11,5 AKU PROFI. Všechny cihly jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu 

PTH PROFI. 

 Celkové provozní řešení, technologie výroby B.2.3

Jedná se o projekt rodinného domu. Provozní řešení a technologie výroby není součástí 

projektové dokumentace. 
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 Bezbariérové užívání stavby B.2.4

Bezbariérový přístup je řešen pouze do provozovny. Byt není bezbariérově přístupný.  

 Bezpečnost při užívání stavby B.2.5

Stavební objekt bude proveden z materiálu odpovídající kvality a certifikací. Při užívání 

stavby je potřeba provádět pravidelné kontroly hasících přístrojů a revize komínů 

příslušnými a k tomu oprávněnými osobami. Budova nebude sloužit k nebezpečným 

provozům. Stavební konstrukce a vybavení objektu jsou navrženy, anebo opatřeny 

ochrannými prvky tak, aby nebyly při běžném provozu poškozeny ani nebylo ohroženo 

zdraví osob v objektech. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zpracuje 

uživatel provozní řády a manuály. 

 Základní technický popis staveb B.2.6

SO 01 – Rodinný dům 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25, na nichž bude 

uložena základová deska z betonu C20/25 a KARI síť. Násypy okolo základů 

provádíme zeminou z výkopů. Hutníme postupně po vrstvách 200mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Celý objekt je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm.. Obvodové zdivo bude tl. 

440mm - PTH 44 T PROFI (cihly vyplněny minerální vatou). Obvodová konstrukce 

se tak nijak dodatečně nezatepuje. Nosné vnitřní zdivo bude zhotoveno z tvárnice tl. 

250mm - PTH 25 AKU Z PROFI. Akustické příčky jsou tl. 125mm – PTH 11,5 AKU 

PROFI. Všechny cihly jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu PTH PROFI 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena opět ze systému Porotherm. Jedná se o stropní nosníky 

POT a keramické vložky MIAKO. Stropní konstrukce s dobetonávkou bude mít 

tloušťku 250 mm (více viz výkres stropu). 

Překlady jsou ze systému Porotherm (viz výpis překladů). 

Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy je vazníková soustava. Vaznice jsou ocelové I-nosníky kvůli 

velkým rozponům. Zateplení je zde uloženo mezi a pod krokvemi. Strop v podkroví je 

zateplen mezi a nad kleštinami. Pozednice jsou uloženy na železobetonovém věnci 

a kotveny závitovou tyčí. Ve střeše se také nacházejí střešní okna. Více viz výkres 

krovu. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo dle normy ČSN 73 4130 Schodiště a rampy – základní požadavky 

(3.2010). Hlavní schodiště je železobetonové uloženo na vnitřní nosné a obvodové zdi. 

Schodiště v rámci mezonetového bytu tvoří dvě ocelové schodnice s dřevěnými 

stupnicemi. 
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Komín 

Stavba komínového tělesa se řídí dle ČSN 73 4201. Jsou navržena dvě komínová tělesa, 

SCHIEDEL UNI ADVANCED. Jeden komín je pro odvod spalin z krbu a druhý pro 

odvod spalin od plynového kotle. Před vnitřním krbem je provedena nespalná podlaha 

o rozměrech 900×1200mm. Dodavatel komínového tělesa vypracuje dodavatelskou 

dokumentaci a prověří účinnou výšku komína. 

Dělící konstrukce 

Příčky jsou navrženy z tvárnic tl. 115mm - PTH 11,5 AKU PROFI. Při zdění je nutno 

dodržet technologické postupy doporučené výrobcem.  

 Základní charakteristika technických a technologických B.2.7

zařízení 

a) Technické řešení 

Větrání je zajištěno přirozeně okny. Tam, kde nejsou okna, jsou navrženy větrací 

otvory.  

Vytápění je navrženo plynovým kotlem. Jako sekundární zdroj tepla je krb 

v obývacím pokoji.  

Vnitřní kanalizace bude provedena z plastového potrubí HT s hrdlovými spoji. 

Potrubí bude vyvedeno nad střechou a ukončeno větrací hlavicí.  

Vnitřní vodovod bude proveden ze systému plastových trubek Wavin PP-RCT. 

Elektroinstalace bude dodávána místní firmou. Rozvody 230/400 v PEN budou 

provedeny dle platných norem. Před uvedením do provozu bude provedena revize. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nachází kombinovaný bojler s objemem 200l. Dále plynový kotel 

s výkonem 24kW. 

 Požárně bezpečnostní řešení B.2.8

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru.  

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 

a venkovních odběrných míst.  

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty).  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení).  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními.  

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.  

Všechny výše uvedené body jsou popsány v samostatné příloze – D1.3 - Požárně 

bezpečnostní řešení.  

 Zásady hospodaření s energiemi B.2.9
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a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova bude postavena z materiálů, které budou splňovat požadavky vyhlášek a norem, 

především pak ČSN 730540 Tepelná ochrana budov a vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby. Dokumentace je dále zpracována v souladu 

s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky 

dle normy ČSN 73 0540 – 2 na požadovaný případně doporučený součinitel prostupu 

tepla. 

Záměr bude rovněž respektovat a plnit požadavky zákona č. 406/2006 Sb. 

o hospodaření energií. 

b) Energetická náročnost stavby 

Energetický štítek obálky budovy spadá do kategorie B. Průkaz je součástí přílohy – 

Stavební fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Zdrojem tepla pro vytápění je plynový kotel a krb. 

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

komunální prostředí 

 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy, normami ČSN 

a vyhláškou č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. Dále je v souladu 

s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou upravuje vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. Projektová dokumentace splňuje příslušné předpisy 

a požadavky na vnitřní prostředí, dále pak na vliv stavby na životní prostředí. 

Oslunění a osvětlení 

Rodinný dům je samostatně stojící a splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. 

Požadavky na oslunění obytných místnosti jsou splněny. Místnosti, kde není přirozené 

světlo, budou osvětleny pomocí svítidel. 

Mikroklima, větrání, chlazení 

Místnosti budou převážně odvětrávány přirozeně okny. V kuchyni bude umístěna 

digestoř pro odtah par a pachů vznikajících při vaření. Digestoř bude vyústěna ven 

přes severní zeď. Zastínění oken je zajištěno vnitřními žaluziemi. 

Vytápění  

Vytápění RD bude zajištěno plynovým kotlem o výkonu 24kW. Vytápění je zajištěno 

především sálavým vytápěním přes radiátory. Mezonetový byt je dále sekundárně 

vytápěn krbem, který je umístěn v obývacím pokoji. 

Elektrická energie 

Elektrické rozvody jsou navrženy v souladu s normami. Návrh provede specializovaná 

firma. Tento dokument se jimi nezabývá. 

Zásobování vodou 

Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť. Ohřívání vody je navrženo pomocí 

kombinovaného bojleru s objemem 200 l. 
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Bilance potřeby vody 

4 osoby: 110 l/os/den = 440 l/den 

Maximální denní potřeba vody: Qmax = 440×1,35 = 0,594 m
3
/den 

Maximální hodinová potřeba vody: Q = 440×1,8/24 = 33 l/hod = 0,0115 l/sec 

Roční potřeba vody: Qrok = 216,81 m
3
 

Splaškové vody 

Objekt je napojen na městskou kanalizaci pomocí plastových trub PVC KG. Přípojka 

vede přes revizní šachtu. 

Dešťové vody 

Veškeré dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s přepadem. Dále je dešťová 

voda svedena do vsakovacího zařízení. 

Odpady 

Nádoba na komunální odpad bude umístěna na zpevněné ploše na okraji pozemku vedle 

vstupu na pozemek. Svoz odpadu je řešen místními technickými službami. Kontejnery 

na tříděný odpad jsou umístěny na konci ulice asi 250 m od objektu. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího B.2.11

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z radonového průzkumu v dostupných podkladech vyplývá, že objekt se nachází 

v oblasti se zanedbatelným radonovým rizikem. Nemusí zde tedy být provedena izolace 

proti radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Na pozemku se nenachází území s bludnými proudy, ochrana stavby před bludnými 

proudy se nemusí řešit. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Řešené území se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, ochrana stavby před seizmicitou 

se nemusí řešit. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou hladinou hluku - ochrana stavby proti hluku 

z okolí se nemusí řešit. 

e) Protipovodňová opatření 

Řešené území se nenachází v území ohroženém záplavami, protipovodňová opatření 

se nemusí řešit. 



 

 

 

 

19 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Objekt je napojen na městskou infrastrukturu. Vše je vyřešeno ve výkresu situace. 

Veškeré přípojky budou nově provedeny. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Toto není předmětem projektové dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt je napojen na silniční komunikaci ulice Za Rybníčkem. Vjezd do garáže 

je přímo z této ulice a to ve sklonu10 %. Silnice je obousměrná, ale slepá. V budoucnu 

by měla pokračovat dále a nakonec propojena s ulicí Kotelní. 

b) Doprava v klidu 

V dané lokalitě nedochází k velkému dopravnímu zatížení, protože ulice Za Rybníčkem 

je slepá. 

c) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí objektu se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Objekt bude osazen do svažitého terénu, který bude nutné lehce upravit. Před započetím 

zemních prací bude provedena skrývka ornice v záběru 300mm. Ornice bude uložena 

pro pozdní terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na vedlejší pozemek, 

jehož majitel s tím souhlasí. 

b) Použité vegetační prvky 

Osazení nových zahradních rostlin bude v budoucnu řešit zahradní architekt. 

c) Biotechnická opatření 

Pro daný pozemek nejsou žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Užívání objektu a stavba jako taková nebude mít negativní vliv na její okolí a na životní 

prostředí. Při výstavbě bude přísně dodržováno nakládání s odpady. Je potřeba zajistit, 

aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti a proto budeme v době výkopů kropit zeminu. 

Práce s hlučnými stroji bude omezena na dobu nezbytně nutnou. 

Ovzduší  

Zplodiny ze spalování dřeva v krbu a zplodiny z plynového kotle budou odváděny 

komínem do ovzduší. 
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Voda 

Objekt je napojen na veřejný vodovod. Toto odběrové místo nemá negativní vliv 

na životní prostředí. 

Odpady 

RD bude mít vlastní nádobu na komunální odpad. Svoz je zajištěn místními 

technickými službami na základě smlouvy s majitelem objektu. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Objekt nemá vliv na přírodu a krajinu v okolí z pohledu ochrany přírody. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Objekt nemá vliv na přírodu z pohledu ochrany přírody ani 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. Projekt tento návrh neřeší. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje do žádných ochranných bezpečnostních pásem. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba podle svého charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní 

ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. Riziko je pouze únik ropných látek 

z automobilů zaparkovaných v garáži. V případě úniku těchto látek dojde k použití 

vhodných sorbetů k jejich likvidaci. S jinými riziky není uvažováno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro výstavbu bude požadován přívod vody a elektrické energie.  

Pro účely stavby bude použito odběrových míst, které jsou zhotoveny na parcele. 

Pro měření odběrů energii bude zřízen provizorní elektroměr. Na vodovodní přípojce 

bude osazen vodoměr. Materiály budou skladovány přímo na pozemku popřípadě 

na sousedním pozemku. Majitel vedlejší parcely souhlasil s dočasným využitím 

pro skladování. Materiál bude na stavbu dopravován po příjezdové komunikaci a složen 

buď na pozemek investora, nebo na sousední pozemek. 

b) Odvodnění staveniště 

Splaškové vody ze zařízení staveniště budou odváděny do stávající splaškové 

kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající příjezdovou komunikaci ulice Za Rybníčkem. 

Pozemek bude provizorně oplocen a bude zde zřízena brána pro vjezd vozidel 

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

Vlivem stavební činnosti bude zvýšená dopravní průtočnost na ulici Za Rybníčkem. 

Komunikace zůstane vždy průjezdná alespoň v jednom směru. Provádění stavby 

by nemělo mít jiný vliv na okolní stavby a pozemky. 

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

kácení dřevin 

Okolí staveniště bude čištěno během celé výstavby plánovaného záměru, hlavně pak 

příjezdová komunikace, která se bude udržovat v čistotě. 

V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení 

staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením 

případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale 

průjezdné. 

V průběhu výstavby budou používány stroje a mechanismy tak, aby nedošlo 

k překročení přípustných hlukových limitů v chráněných venkovních prostorech stavby. 

Zařízení staveniště a ani vlastní stavba nevyžaduje asanace ani demolice budov. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není požadováno. 

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

jejich likvidace 

V oblasti nakládání s odpady lze při realizaci stavby počítat se vznikem níže uvedených 

druhů odpadů. Členění je provedeno dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 

381/2001 Sb.). 

 

Přehled očekávaných druhů odpadů 

Materiál kód odpadu předpokl.způsob nakládání 

betonové konstrukce 170101 recyklace, skládka 

betonové panely 170101 zpětné využití, recyklace, skládka 

betonové obrubníky 170101 zpětné použití na stavbě  

betonové tvárnice a skruže 170101 recyklace, skládka 

betonové patky stožárů 170101 recyklace, skládka 

beton 170101 recyklace, skládka 

dřevo 170201 skládka 

sklo 170202 skládka 

plasty 170203 recyklace, skládka 

asfaltové směsi s obsahem dehtu 170301* skládka 

živičná vozovka 170302 recyklace, skládka 

hliník 170402 kovošrot 

zinek 170404 kovošrot 

ocelová konstrukce 170405  kovošrot 

potrubí 170405 kovošrot 

železo a ocel 170405 kovošrot 
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kabely NN a VN 170410*, 170411 kovošrot, skládka 

sdělovací kabely 170411 kovošrot, skládka 

nadbytečná výkopová zemina a kamenivo 170504 skládka 

štěrk a kamenivo z podkladních vrstev vozovek 170504 zpětné použití 

na stavbě nebo na jiných stavbách, skládka 

* - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 

Veškerý odpad bude vhodným způsobem skladován, tříděn a průběžně odvážen na 

skládky. 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy pak mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami 

a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 3765/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). Bude zajištěna likvidace odpadu 

dle výše uvedených předpisů, tzn. přednostní využití (výkup, recyklace) nebo jejich 

odstranění na příslušné skládce odpadů. Skutečné množství vzniklých odpadů bude 

stanoveno v průběhu provádění jednotlivých prací a předávání jednotlivých odpadů 

k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu 

odpadů. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtěžené asfaltové vrstvy) je 

nutné zajistit souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, který na základě písemné 

žádosti vydá příslušný orgán veřejné správy. Tento souhlas musí být vyřízen 

před vznikem nebezpečného odpadu. Zhotovitel musí archivovat doklady o způsobu 

odstranění. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice bude uložena na pozemku a po provedení stavby využita pro realizaci terénních 

úprav. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku do Bukova. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nemá větší vliv na životní prostředí a nebude řešena zvláštní ochrana životního 

prostředí. Veškerý odpad bude vhodným způsobem skladován, tříděn a průběžně 

odvážen na skládky. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů5) 

Pro rodinný dům není nutné zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Veškeré montážní práce budou provedeny v souladu s technologickými 

předpisy. O předání všech montážních prací bude vyhotoven záznam do stavebního 

deníku. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem projektové dokumentace. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení 

staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením 

případných změn v dopravě. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby a další opatření nejsou pro tuto stavbu 

stanoveny. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Práce nejsou rozděleny do etap. Veškeré stavební práce budou provedeny v jednom 

zátahu. Dílčí termíny se stanoví na základě podpisu smlouvy s dodavatelskou firmou. 

Orientační termíny: zahájení stavby: 3/2017 

   ukončení stavby: 10/2018 
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D Dokumentace objektů 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonické – stavební řešení 

a) Účel objektu 

Rodinný dům je určen pro bydlení. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností orientace a pohybu 

Funkční náplň 

Objekt je určen k trvalému pobytu osob. 

Kapacita objektu 

Užívání objektu osobami: 4 osobami 

Počet parkovacích míst: 2 parkovací místa v garáži 

Architektonické řešení 

SO 01 Rodinný dům 

Objekt je navržen s ohledem na urbanistické a architektonické řešení okolní zástavby. 

RD má půdorys obdélníkového tvaru. Celý objekt je podsklepen. Dům je třípodlažní 

s obyvatelným podkrovím a podsklepen. 1NP tvoří provozovna, suterén je využíván 

především jako garáž a také pro relaxaci ve finské sauně. 2NP a 3NP tvoří mezonetový 

byt. Dispoziční a architektonické řešení bude provedeno v souladu s požadavky 

stavebníka. Bližší informace o architektonickém provedení viz Souhrnná technická 

zpráva B. 

Provozní řešení 

Vstup na pozemek je zřízen z příjezdové komunikace (ulice Za Rybníčkem). Dále je 

pozemek navázán na vybudovaný chodník pro pěší. Vjezd do garáže bude ve sklonu 

10%. Pojízdnou vrstvu bude tvořit betonová dlažba. Nad vstupem do objektu jsou 

zhotovené stříšky. Objekt má dva vstupy. Jeden je pro zákazníky provozovny, tím 

druhým se dostaneme do společného schodišťového prostoru. Tohle schodiště propojuje 

1S a 2NP. Z tohoto schodiště je také možné vejít do provozovny, což je vstup určený 

pro zaměstnance. Podkroví už je pak přístupné pouze po schodišti situovaném přímo 

v bytě 

Výtvarné řešení 

Není řešeno. 

Bezbariérové užívání stavby 

Byt není s bezbariérovým přístupem. Provozovna je bezbariérově přístupná. Z ulice 

není třeba překonat žádné výškové rozdíly. V provozovně je také navrženo WC 

pro invalidy. 
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Typologie výroby 

Během stavební výroby musí být dodržené veškeré technologické postupy, 

které doporučují výrobci. 

Stavební fyzika 

Viz. Příloha 

Tepelná technika 

Navržené skladby konstrukcí jsou vyhovující v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. 

 

c) Osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 

Veškeré obytné místnosti jsou osluněné přirozeně pomocí oken. Díky výhodné orientaci 

vzhledem ke světovým stranám je dosaženo dobrého oslunění ve všech místnostech. 

Pro maximální osvětlení vnitřního prostoru využíváme francouzských oken, díky 

kterým využíváme velkou plochu fasády. 

Akustika 

Stavební konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky akustiky ČSN 73 0532 – 

Ochrana proti hluku v budovách a souvisejících akustických vlastnostech stavebních 

výrobků. Veškeré rozvody je nutno řádně odizolovat, aby nedocházelo k přenášení 

hluku přes konstrukce. 

 

d) Konstrukčně a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Svislé konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, které jsou zakončeny 

základovou betonovou deskou vyztuženou KARI sítí. Veškeré svislé konstrukce jsou 

provedeny ze systému Porotherm. Celý objekt je vyzděn z keramických tvárnic 

Porotherm.. Obvodové zdivo bude tl. 440mm - PTH 44 T PROFI (cihly vyplněny 

minerální vatou). Obvodová konstrukce se tak nijak dodatečně nezatepluje. Nosné 

vnitřní zdivo bude zhotoveno z tvárnice tl. 250mm - PTH 25 AKU Z PROFI. Akustické 

příčky jsou tl. 125mm – PTH 11,5 AKU PROFI. Všechny cihly jsou vyzděny na 

tenkovrstvou maltu PTH PROFI. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena opět ze systému Porotherm. Jedná se o stropní nosníky 

POT a keramické vložky MIAKO. Stropní konstrukce s dobetonávkou bude mít 

tloušťku 250 mm (více viz výkres stropu). Věnce budou provedeny z betonu C25/30. 

Výztuž bude použita S235 průměru hlavní výztuže 12mm s třmínky průměru 6mm. 

Věnec doplňuje tepelná izolace EPS a věncovka Pth 8. Překlady jsou opět ze systému 

Porotherm (více viz Výpis překladů). 

 

Zastřešení 

Konstrukce krovu je vazníková soustava. Vaznice jsou ocelové I-nosníky kvůli velkým 

rozponům. Zateplení je zde uloženo mezi a pod krokvemi. Strop v podkroví je zateplen 

mezi a nad kleštinami. Pozednice jsou uloženy na železobetonovém věnci a kotveny 

závitovou tyčí. Ve střeše se také nacházejí střešní okna. Jako střešní krytina budou 

použity asfaltové šindele.  
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Výplně vnějších otvorů 

Okenní rámy a křídla jsou navržena jako plastová s imitací dřeva. Okna jsou 

jednoduchá s izolačním trojsklem. Dveře mají dřevěný rám a opět jsou vyplněny 

izolačním trojsklem. Detailněji v příloze výpisy oken a dveří. 

 

Komín 

Stavba komínového tělesa se řídí dle ČSN 73 4201. Jsou navržena dvě komínová tělesa, 

SCHIEDEL UNI ADVANCED. Jeden komín je pro odvod spalin z krbu a druhý 

pro odvod spalin od plynového kotle. Před vnitřním krbem je provedena nespalná 

podlaha o rozměrech 900×1200mm. Dodavatel komínového tělesa vypracuje 

dodavatelskou dokumentaci a prověří účinnou výšku komína. 

Bezpečnost při užívání staveb 

RD je navržen a bude proveden v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu. 

Osoby obývající tento objekt budou seznámeny se zásadami užívání konstrukcí 

a spotřebičů. Dle platných norem a nařízení musí být dům opatřen detektorem kouře 

opticko-kouřovým.  

 

e) Stavební fyzika – Tepelná technika 

Viz příloha D.1.4 Stavební fyzika 

 

f) Zpracování 

Stavba musí být realizována v souladu se všemi doposud platnými legislativními 

předpisy týkající se vybraných činností ve výstavbě, zejména s: 

- Stavební zákon (č.183/2006 Sb.) 

- Vyhláška o autorizovaných inspektorech (č.498/2006 Sb.) 

- Vyhláška o dokumentaci staveb (č.499/2006 Sb.) 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením konstrukčních prvků, 

technologie a navržených materiálů. 

Bourací práce 

Bourací práce nebudou realizovány. 

Vytyčení stavby 

Osazení stavby je zřejmé z výkresu situace, který je součástí přílohy C. Pro vytyčení 

stavby jsou závazné dva pevné body PB1 a PB2. PB2 je zvolen na rohu sousedního 

objektu. PB1 je umístěn na víku splaškové kanalizace. Vytyčení je provedeno pomocí 

laviček a vápna. Vytyčení provede geodetická firma. 

Terénní úpravy, výkopy 

Před započetím výkopových prací je nutné provést skrývku ornice do hloubky 300mm. 

Ornici uskladníme na pozemku pro pozdější využití. Výkopové práce budou prováděny 
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strojně. Zemina z výkopu, která nebude dále využita, bude přesunuta na protější 

pozemek dle dohody s majitelem.  

 

Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25, na nichž bude 

uložena základová deska z betonu C20/25 a KARI síť (150x150 mm). Násypy 

okolo základů provádíme zeminou z výkopů. Hutníme postupně po vrstvách 200mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás tloušťky 4mm ve dvou vrstvách. Pás je 

natavovaný. 

 

Nosný systém svislý 

Celý objekt je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm.. Obvodové zdivo bude tl. 

440mm - PTH 44 T PROFI (cihly vyplněny minerální vatou). Obvodová konstrukce 

se tak nijak dodatečně nezatepluje. Nosné vnitřní zdivo bude zhotoveno z tvárnice tl. 

250mm - PTH 25 AKU Z PROFI. Akustické příčky jsou tl. 125mm – PTH 11,5 AKU 

PROFI. Všechny cihly jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu PTH PROFI 

Nosný vodorovný systém 

Stropní konstrukce je navržena opět ze systému Porotherm. Jedná se o stropní nosníky 

POT a keramické vložky MIAKO. Stropní konstrukce s dobetonávkou bude mít 

tloušťku 250 mm (více viz výkres stropu). Věnce budou provedeny z betonu C25/30. 

Výztuž bude použita S235 o průměru hlavní výztuže 12mm s třmínky průměru 6mm. 

 

Překlady řešíme jako systémové Porotherm (viz Výpis překladů). 

 

Střecha 

Konstrukce krovu je vazníková soustava. Vaznice jsou ocelové I-nosníky kvůli velkým 

rozponům. Zateplení je zde uloženo mezi a pod krokvemi. Strop v podkroví je zateplen 

mezi a nad kleštinami. Pozednice jsou uloženy na železobetonovém věnci a kotveny 

závitovou tyčí. Ve střeše se také nacházejí střešní okna. Jako střešní krytina budou 

použity asfaltové šindele. Více viz Výkres krovu. 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo dle normy ČSN 73 4130 Schodiště a rampy – základní požadavky 

(3.2010). Hlavní schodiště je železobetonové uloženo na vnitřní nosné a obvodové zdi. 

Schodiště v rámci mezonetového bytu tvoří dvě ocelové schodnice s dřevěnými 

stupnicemi. 

 

Komín 

Stavba komínového tělesa se řídí dle ČSN 73 4201. Jsou navržena dvě komínová tělesa, 

SCHIEDEL UNI ADVANCED. Jeden komín je pro odvod spalin z krbu a druhý 

pro odvod spalin od plynového kotle. Před vnitřním krbem je provedena nespalná 

podlaha o rozměrech 900×1200mm. Dodavatel komínového tělesa vypracuje 

dodavatelskou dokumentaci a prověří účinnou výšku komína. 

Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací 

Není řešeno pro daný objekt. 
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Pro vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby byly 

využity platné normy 

Projekt navržen dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. Stavebního zákonu 

a prováděcích vyhlášek. Pro vypracování projektové dokumentace byly použity 

následující programy: Archicad 19, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 

Specifické požadavky na rozsah dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace se zabývá podrobně všemi konstrukcemi. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Hlavní konstrukční prvky 

Hlavní konstrukční prvky navrženy ze systému Porotherm, jak již bylo ve zprávě 

několikrát zmíněno. 

 

Skladby stěn, podhledů, podlah, střešní krytiny 

Skladby viz příloha Výpis skladeb, kde jsou uvedeny podstatné údaje o jednotlivých 

vrstvách každé skladby. 

 

Tepelné izolanty 

Jako tepelný izolant bude nejčastěji použita izolační deska EPS v různých tloušťkách. 

Hlavní izolant v konstrukci střechy je naopak minerální vata. Konkrétní případy použití 

tepelné izolace viz Výpis skladeb. 

Střešní plášť 

Střešní plášť bude proveden z asfaltových šindelů obdélníkového tvaru s přírodní 

barvou břidlice. Pojistnou izolaci bude tvořit podkladní asfaltový pás, který bude přibitý 

na OSB desky jako podkladní vrstvu krytiny. Odvětrávanou část střešního pláště budou 

tvořit latě 50x50mm ze smrkového dřeva. Tyto latě budou přichyceny hřebíky 

k jednotlivým krokvím a budou tvořit konstrukci pro upevnění již zmiňovaných OSB 

desek. Střešní plášť bude odvětráván hřebenovým odvětrávacím prvkem (Detail 5). 

 

Výplně otvorů 

Okenní rámy a křídla jsou navržena jako plastová s imitací dřeva. Okna jsou 

jednoduchá s izolačním trojsklem. Dveře mají dřevěný rám a opět jsou vyplněny 

izolačním trojsklem. Detailněji v příloze výpisy oken a dveří. 

Výplně otvorů v interiéru 

Dveře uvnitř objektu jsou navrženy dřevěné dýhované v barvě třešeň. V dětských 

pokojích je provedeno částečné prosklení z pískovaného skla. Zárubně jsou dřevěné 

obložkové. 

 

Podlahy 

Nejčastější nášlapnou vrstvou je PVC v imitaci dřeva. V koupelnách, technických 

místnostech a WC je navržena keramická dlažba. Podlahy jsou navržené dle požadavků 

výrobce nášlapné vrstvy, dále pak dle platných norem. Více viz Výpis skladeb – 

Podlahy. 
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Vnitřní povrchové úpravy 

Budou použity dva typy vnitřních povrchových úprav. Jedná se o hlazenou sádrovou 

omítku v tloušťce 10mm a v některých místnostech bude povrchovou úpravou 

keramický obklad. 

Vnější povrchové úpravy 

Fasáda bude provedena ze tří složek. Na zdivo bude nanesena v tloušťce 30mm Termo 

omítka Baumit. Na ní pak vrstva lepící hmoty a dále pastovitá fasádní omítka. Celková 

tloušťka fasády bude 35mm a budou dodrženy pracovní postupy tak, jak je udává 

výrobce. 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky viz Výpis klempířských prvků 

 

 

c) Hodnota užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035 nebo podle ENV 

1991. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Jedná se o novostavbu RD s provozovnou s požadavky na bezbariérový přístup 

do provozovny a od toho se odvíjí rozměry některých místností (např. WC). Všechny 

konstrukční detaily systému PTH budou realizovány v souladu s prováděcími předpisy 

konstrukčního systému dle manuálu konstrukčního systému „Porotherm". 

 

e) Technologické podmínky postupů prací, které ovlivňují stabilitu vlastní 

konstrukce 

Jednotlivé technologické postupy musí být vypracovány v souladu se zásadami 

organizace výstavby a zpracují je příslušní odborníci na realizace staveb. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

Jedná se o stavbu novou, provedenou na místě, kde se nenacházel žádný původní 

stavební objekt, tudíž nebude docházet k žádným bouracím pracím. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před provedením prací, které zamezí další následné kontrole díla (překrytí izolace, 

betonové konstrukce, které zakryjí kovové výztuže armovací, jakož i všechny ostatní 

konstrukce, které budou překryty a zabudovány a které nebude již následně možno 

kontrolovat), musí být s předstihem hlášeny zhotovitelem stavby tak, aby bylo možno je 

bezezbytku průběžně kontrolovat. 

 

h) Zpracování 

Stavba musí být realizována v souladu se všemi doposud platnými legislativními 

předpisy týkající se vybraných činností ve výstavbě, zejména s: 

- Stavební zákon (č.183/2006 Sb.) 

- Vyhláška o autorizovaných inspektorech (č.498/2006 Sb.) 

- Vyhláška o dokumentaci staveb (č.499/2006 Sb. 



3. ZÁVĚR 

 
Bakalářskou práci jsem se snažil vypracovat co nejsvědomitěji v souladu 

se zadáním. Původní návrh nebyl řešen do takové hloubky a je proto logické, že došlo 

k několika změnám. Ve chvíli, kdy jsem začal brát v úvahu i jiné a podstatnější věci než 

dispoziční řešení, jsem zjistil, že můj původní návrh byl jasným obrazem mé 

nezkušenosti. Ukázalo se, že některé mé návrhy a myšlenky jsou v praxi prakticky 

neproveditelné a bylo nutné přizpůsobit je nejen zákonům, ale i možnostem výstavby. 

Tato práce pro mě byla, a věřím, že především bude, obrovským přínosem 

a ziskem mnoha zkušeností. Sám jsem nejlépe zpozoroval změny, které jsem učinil 

ve srovnání s původní studií. Ovšem ta největší změna se neprojevila na papíře, 

ale v mém přístupu a vnímání práce jako možného budoucího projektanta. 

Věřím, že jsem splnil zadání a vytvořil jsem rodinný dům, který by byl pohodlný 

pro čtyřčlennou rodinu i přesto, že součástí objektu je provozovna, pro kterou jsem 

dle mého názoru vytvořil kvalitní zázemí s příjemnými pracovními prostorami. 

Rád bych na úplný závěr ještě jednou poděkoval doc. Ing. Milan Vlčkovi, CSc., 

ovšem tentokrát především za moje nově nabyté zkušenosti, které jsem díky jeho vedení 

a znalostem sám získal. 
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ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0540-3/2011 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532/2000 – Akustika, hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

 
Internetové zdroje 

www.wienerberger.cz 

www.inoutic.cz 

www.rockwool.cz 

www.iko.be/cs 

www.schiedel.cz 

www.tzb-info.cz 

 

Katalogy 

Porotherm – Podklad pro navrhování 

  



5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

č. Číslo 
Sb. Sbírky 
p.č Parcelní číslo 
parc.č. Parcelní číslo 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
ČSN  Česká technická norma 
DPS  Dokumentace pro provedení stavby 
EPS  Expandovaný polystyren 
tl. Tloušťka 
KCE  Konstrukce 

UN [W/m
2

K] Normový součinitel prostupu tepla  

U [W/m
2

K] Vypočtený součinitel prostupu tepla 

FRsi [-] Vypočtený teplotní faktor vnitřního povrchu FRsinorm [-]  

d [m] Tloušťka vrstvy konstrukce 

λ [W/mK]  Součinitel tepelné vodivosti vrstvy 

R [m
2
K/W]  Tepelný odpor vícevrstvé konstrukce 

RT [m
2
K/W]  Tepelný odpor celé konstrukce 

θi Teplota vnitřního vzduchu 

θe Návrhová teplota venkovního vzduchu 

∆ θa,i Přirážka dle typu objektu 

θsi.min Nejnižší povrchová teplota 

Rsi Přestup tepla na vnitřní straně stěny 

Rse Přestup tepla na vnější straně stěny 

RW Vážená laboratorní neprůzvučnost 

R´W Vážená stavební neprůzvučnost 

SO01 Stavební objekt 01 

k.ú. Katastrální území 

NN Nízké napětí 

ŽB Železobeton 

PVC  polyvinylchlorid 

Pth Porotherm 

Pv Výpočtové požární zatížení 

ps Stálé požární zatížení 

pn Nahodilé požární zatížení 

R Nosnost konstrukce 

E Celistvost konstrukce 

I Teplota na neohořívané straně, tepelná izolace konstrukce 

DP1 Konstrukční části druhu DP1 

PÚ Požární úsek 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

NP Nadzemní podlaží 

Qmax Maximální denní spotřeba vody 

Q Maximální hodinová spotřeba 

Qrok Roční spotřeba vody 



PBŘ  Požárně bezpečnostní řešení 

TUV Teplá voda 

C25/30  Pevnostní třída betonu 

m n.m.  Metrů nad mořem 
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002 - SITUACE      M 1:250 
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014 - ŘEZY KROVEM     M 1:100 
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SEMINÁRNÍ PRÁCE – ASFALTOVÉ ŠINDELE 
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SLOŽKA Č. 2:  C - SITUAČNÍ VÝKRESY 
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SLOŽKA Č. 3:  D.1.1 - ARCHITEKTONICKY-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
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SLOŽKA Č. 4:  D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2 - 001 STROP NAD 1NP    M 1:50 

D.1.2 - 002 PŮDORYS KROVU   M 1:50 

D.1.2 - 003 KROV - PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1´  M 1:50 



D.1.2 - 004 DETAIL 1    M 1:50 

D.1.2 - 005 DETAIL 2    M 1:50 

D.1.2 - 006 DETAIL 3    M 1:50 

D.1.2 - 007 DETAIL 4    M 1:50 
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D.1.2 - 012 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 
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D.1.2 - 015 VÝPIS SKLADEB - SVISLÉ KCE  

D.1.2 - 016 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ   

  

 

SLOŽKA Č. 5:  D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

P1 – PBŘ – SITUACE    M 1:200 

 

SLOŽKA Č. 6: STAVEBNÍ FYZIKA 

001 – VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH PASŮ 

002 – TEPELNÉ POSOUZENÍ OBJEKTU 

003 – PŘÍLOHA P1 – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 
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