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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a projektovou dokumentaci rodinného domu s 

kancelářemi v Prievidzi. Objekt je částečně podsklepen a má tři nadzemní podlaží. Dům je 

určen k bydlení 2 rodin, nachází se zde 2 bytové jednotky. Prostory kanceláří se nachází v 1. 

nadzemním podlaží a umožňuje bezbarierové užívaní.Střecha domu je jednoplášťová plochá 

střecha.  

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, kancelář, nadzemní podlaží, částečně podsklepený, plochá střecha, 

provoz, bytová jednotka, garáž, terasa  

  

  

  

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with a design and a project documentation of detached house with 

office in Prievidza. The object is partial besamet and it has got three above- ground floors. 

The house is designed for two family. There are two dwelling units. Office is placed in the 

first floor and it allows access for disabled person. The roof of the house is single flat roof.  

  

Keywords 

Detached house, office, above-ground floor, partial besement, flat roof,  

business, residentail unit, garage, terrace  
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1.1 Úvod 

Úvodem bych Vás ráda seznámila s tématem mé bakalářské práce, které je 

návrh rodinného domu s provozní části. Spravovala jsem projektovou dokumentaci 

pro novostavbu rodinného domu s kancelářemi. Objekt bude postaven na pozemku, 

který se nachází v obci Prievidza. Tento pozemek je zajímavý tým, že na něm již sú 

postavené budovy. Nachází se v bývalé průmyslné zóně, která byla posledním 

územním plánem obce zaražena do oblasti pro další rozvoj města a plánuje se tímto 

směrem výstavba nového sídliště, která již zčásti, byla započata. V stávajících 

budovách ležících na pozemku se nacházejí objekty určené k bydlení a také 

k provozu. Této objekty byli, přestaveny z průmyslných objektů a kanceláři.  

Na pozemku se nachází nevyužívaná část, kde jsem umístila mnou navržený 

objekt. Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepená samostatně stojící 

budova.  Je rozdělen na část bytovou a provozní. Bytová část je tvořena dvěma 

bytovými jednotkami a je určena k bydlení dvou 3-4 členných rodin. Nachází se 

v 2NP a 3NP. V 1NP je umístněná provozní část, spojovací prostory a dvougaráž, 

které patří k bytové části. V suterénu jsou umístněný sklepní kóje, kolárna, technická 

místnost a sklad. Účel provozu je účetní kancelář. Je navržena pro 3-5 pracovníků. 

Umožnuje přístup zákazníkům s omezenou schopností pohybu. Vstupy do 

jednotlivých částí jsou odděleny.  

Cílem práce je návrh rodinného domu s kancelářemi, který zaručuje pohodlné 

a ničím nerušené bydlení s výhodnou lokalitou pro podnikání. Je navržen v souladu 

s požadavky norem a vyhlášek.  

Projektová dokumentace je rozdělena na dvě částí – hlavní textová část a část 

přílohy. Přílohy jsou rozděleny do 6 složek dle druhu řešení projektu. 

Toto téma mě zaujalo, protože bych chtěla jednou splnit sen mé mamky, která 

by chtěla své podnikání přesunout do vlastních prostor, kde bude zároveň aj bydlet. 

Celý projekt sem teda řešila so zřetelem na její požadavky.  
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 

Rodinný dům s kancelářemi v Prievidzi 

 

b) místo stavby ( adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 

Prievidza, Ciglianska cesta 5, katastrální území Prievidza, parcelní čísla 

Pozemku 7817/2. 
 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 

Jméno Renáta 

Příjmení Bahnová 

Bydliště F. Madvu 8, 97101 Prievidza 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Jméno Eliška 

Příjmení Bahnová 

Bydliště F. Madvu 8, 97101 Prievidza 

 

 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

K vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného d

omu s 

kancelářemi v Prievidzi  bylo použito: 

• požadavků investora 

• mapový podklad z katastrální mapy města Prievidza 

• vrstevnicový plán 

• zastavovací plán lokality  + urbanistická studie 
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Tab.1 Stavební parcela 

•     mapa zbudovaných inženýrských sítí v lokalitě Prievidza 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním 

řádu, ve znění 

pozdějších předpisů

• vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů 

• vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

• další platné ČSN, EN, TP včetně  jejich změn a dodatků 

 

 

 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 
 

Stavba je umístěna na pozemku, parcelní číslo 7817/2 v okrajové části města 
Prievidza. Na parcele je již zástavba,  jedná se  o provoz a byty, taky je tady vybudována 

pozemní komunikace a pozemek je napojen na veškeré sítě. V okolí je již částečná 

zástavba bytovými domy a průmyslnými stavbami. Pozemek je oplocen a je 

částečně zatravněn, bez vzrostlejší zeleně.  
 

 

 

 

 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Parcela dříve využívána pro průmyslné účely jako i zbytek území. V územním 

plánu pozemek zapsán jako stavební pozemek. V současné době umysl rozšíření města 

tímhle směrem a vybudování nového sídliště. Pozemek je částečně zastavěn a to objektem 

AGAMA, který slouží k bydlení. Dále prodejnou AGAMA, prodejnou a skladem 

cukrárenských potřeb a v zadní části autoservisem. 
 

Parc. 

        č. 
Vlastník 

Výměra 
2 

[m ] 

Katastrální 

území 

Druh 

pozemku 

 

7817/2 
Eliška Bahnová, 

F. Madvu 8, 97101 Prievidza 

 

4318      Prievidza 
 

Stavební 

parcela 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. ) 
 

Dotčené území není žádným z výše uvedených území 
 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavba je odvodněna do městské kanalizace, která je vedena popři místní 

komunikaci nacházející se západně od pozemku. Na pozemku je již vybudována 

kanalizační přípojka.
 
 

e) Údaje o souladu s územní plánovací dokumentací 

Navržená stavba rodinného domu s kancelářemi je v souladu s územně 

plánovací 

dokumentací, parcela č. 7817/8 je určena k zástavbě. Stavba nijak nenarušuje 

svým architektonickým vzhledem okolní zástavbu. 

 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Území je určeno k rozšíření města, zástavbou bytových domov,  rodinných 

domov a budov s občanskou vybaveností, což navrhovaná stavba splňuje. 
 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V této fázi nejsou známé žádné požadavky dotčených orgánů. 

 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Realizace stavby není podmíněna vydáním výjimek ani úlevových řešení. 

 
Tab.2 Dotčené susední parcely 

 

Parc. č. Vlastník Výměra 
2 

[m ] 

Katastrální 

území 
Druh pozemku 

7817/13 
BOZPO s.r.o. 

Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza 
480 

 

Prievidza 

Stavební pozemek 

7820 
Město Prievidza,  

Námestie slobody 97101 Prievidza 
  6581 Stavební pozemek 

 156 
Město Prievidza,  

Námestie slobody 97101 Prievidza 
10892 Ostatní plocha 

  7817/20 
Jozef Bajer,  

Na Karasíny 65, 97101 Prievidza 

 

  4560 Stavební pozemek 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Realizace stavby není podmíněna žádnými souvisejícími investice

mi ani 

podmiňujícími investicemi. 

 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 
 

Seznam pozemků 

a staveb dotčených umístěním stavby jsou uvedeny v 

přiložené tabulce č.2. 

 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit k bydlení dvou rodin ve dvou bytových jedn

otkách 

nacházejících se ve 2NP a 3NP a současně provozu kanceláří umístěných v 1NP. 

 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

 

 

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

apod.), 

Navrhovaná stavba není kulturní památkou ani jinak chráněnou stavbou

 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 rodinného domu s kancelářemi je v souladu s technickými požada

vky na 

stavby s obecnými technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové uží

vání 

staveb. Bezbariérové užívání se uvažuje v prostorách kanceláří  a taky v byte 

umístněném v 1NP. V byte v 2NP není bezbariérové řešení uvažováno.  

 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 
 

V této fázi nejsou známé žádné požadavky dotčených orgánů. 
 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba RD s kancelářemi není podmíněna vydáním výjimek ani úlevových 

řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 Zastavěná plocha 219,19 m
2
 

 Obestavěný prostor 2235,74 m
3
 

 Užitná plocha 628,70 m
2
 

 Počet funkčních jednotek 2 - bydlení, 3-7 osob 

1 - provoz, 3-5 osoba 

 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Stavba je odvodněna do kanalizace, která je vedena v místní přilehlé 

komunikaci nacházející se západně od stavebního pozemku. 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou odvezeny na řízenou 

skládku. Během výstavby se nepředpokládá žádný výskyt nebezpečných odpadů. 

Užíváním stavby bude domácnost i provoz produkovat standardní množstí 

komunálního odpadu. 
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Při výstavbě bude zvýšená prašnost, hlučnost a emise za spalovacích motorů, 

produkce NOx a CO. 

Za běžného užívání stavby a provozu kanceláří nebudou vznikat žádné emise. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot není nutné řešit. 

Energetická náročnost budovy je řešena v samostatné příloze.  

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 
 

Zahájení stavby červen 2016 

Dokončení stavby prosinec 2017 

Stavbu není třeba členit na etapy 

 

 

k) Orientačoní náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny ve výši 7 500 000 Kč bez DPH. 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
 

a) Stavba je dělena na objekty: 

SO 01 - Rodinný dům s kancelářemi 

SO 02 - Vodovodní přípojka 

SO 03 - Kanalizace 

SO 04 - Přípojka plynu 

SO 05 - Terénní úpravy 

 
Technická a technologická zařízení se zde nevyskytují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM S KANCELÁŘEMI V PRIEVIDZI 
DETACHED HOUSE WITH OFFICE IN PRIEVIDZA 

 

 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 

 

AUTOR PRÁCE ELIŠKA BAHNOVÁ 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. LADISLAV ŠTĚPÁNEK, 
CSc. 
SUPERVISOR 

 

 
 
 
 
 

BRNO 2016 



21 
 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek na p.č. 7817/2 v katastrálním území města Prievidza se 

nachází na rovinatém terénu o celkové výměře 4318,25m2. Na pozemku se nenacházejí 

žádne vzrostlé stromi, prevažuje upravený terén a částečne trávnatý porost. Parcela byla 

využívana k průmyselným účelům a nacházeli se na ni stavby, budova kanceláři, sklad 

nábytku, a prípravovna masa. Této stavby se v dnešní době využívají na jiné učely. Budova 

s kancelářemi byla prestavěna na objekt sloužíci k bydlení s prístavbou prodejny. Sklad 

nábytku dnes slouží jako sklad a prodejna cukrárenských potreb. Všetky stávajíci stavby 

mají plochou střechu a celý pozemek je oplocen. Okolí parcely tvoří zástavba 

průmyselních objektů, polyfunkčních domů, bytových domů a mnoho stavebních pozemků 

určených k výstavbě nového sídliště.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumůa rozborů 

 Založení stavby je navrženo na základě provedeného inženýrsko-geologického 

průzkumu. Na území pozemku se nachází únosná a málo stlačitelná půda. V rámci 

průzkumu nebyla zjištěna rizika spojená s podzemní vodou či pronikání radonu.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba svým umístněním nenarušuje oblast ochranných pásem inženýrských sítí 

vedoucích přes stavební parcelu. 

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

 

Parcela se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. 

 

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

poměry v území 

Stavba rodinného domu s kancelářemi niak negativně nenarušuje své okolí. Svým 

vzhledem, tvarem strechy i fasádou zapadá do prostředí. Stavba nebude mít negativní 

dopad na odtokové poměry. Požární odstupové vzdálenosti jsou dodržány a nezasahují na 
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susední parcely ani na veřejné prostranství.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenacházejí žádne stavby určené k demolici ani stromi určené ke 

kácení.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemk 

určených k plnění funkce lesa 

  Zábory půdy nejsou předmetem dokumentace. Pozemek není určen k 

plnění funkci lesa.  

 

h) Územně technické podmínky ( možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Na stavební parcele je již vybudována komunikace, která je napojena na místní 

komunikaci ležící západně od pozemku. Technická infrastruktura je zajištěna 

inženýrskými sítěmi kanalizace ( HBP a.s.), elektro vedení, vodovodní potrubí, vedení 

T-com. Stávající stavby byli napojeny na všechny sítě a na pozemku jsou vybudované 

přípojky. 

 

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

  Realizací stavby nevznikají žádné vazby ani podmiňující, vyvolané, 

související investice. 

   

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   

Stavba je určena k bydlení a podnikání. Na účely podnikání je vyhrazen prostor v 

1NP a k bydlení v 2NP a 3NP. 

Zastavěná plocha   219,19 m2 

Obestavěný prostor 2235,74 m3 
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Užitná plocha               628,70 m2 

Počet funkčních jednotek 2 - bydlení, 3-7 osob 

                                                   1 - provoz, 3-5 osoba 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Rodinný dům s kancelářemi je navržen tak aby splňoval charakter stávající 

zástavby, a řídí se požadavky stavebníka. Většina plochy stavební parcely je využívána, 

částečně je zastavěná objekty. Navrhovaná stavba je umístněná do nevyužívané části 

parcely. Objekt domu je rozdělený na obytnou část, kterou tvoří 2 byty a provozní část, 

kde se nacházejí účetní kanceláře. Stavba je s ohledem k světovým stranám orientována 

obytnou částí na jiho-západ aby bylo zajištěné prosvětlení. Spací část je orientována na 

východ. Na fasádách umístněných na jiho-západní stranu jsou navrženy terasy. Vstupuje 

se na ne s obývacích pokojů přes velká francouzská okna.   

 Hlavní vstup do kanceláří je umístnění na západní stranu a je oddělen od 

obytných částí budovy. Do kanceláří je možné se dostat i so schodišťového prostoru, 

kde je umístnění služební vchod pro ředitelku a účetní které budou bydlet v bytech 

v 1NP a 2NP. Vstup do obytné části budovy je z jiho-zápaní strany. Pro zákazníky i 

zaměstnance účetních kanceláří jsou navržena nekrytá parkovací místa. K bytům jsou 

navržena dvě garážová stání umístněná v 1NP hned vedle vchodu do obytné části. Oba 

vstupy do objektu jsou kryté. Na pozemku je vytvořena komunikace o šířce 4 metry. 

 

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

 Jedná se o novostavbu samostatně stojíciho rodinného domu s kancelářemi, ktorý 

je částečne podsklepený. Objekt můžeme rozdeliť na suterén a 3 nadzemní podlaží. Dům 

je nepravidelného půdorysu a je zastrešen plochou střechou. Konštrukčný systém objektu 

je stenový príčný. Nosné steny jsou murovány s tvarovek Phorotherm 40 EKO Profi 

DRYFIX, nenosné steny, príčky, překlady jsou taky murovány s phorothermu. Stropní 

konstrukce je montována, stropními nosníky phorotherm a keramickými vložkami miako. 

Čásť stropu je dobetónována. Fasáda objektu je vytvorěna silikátovou omítkou v 
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kombinaci troch odstínu, tmavě červená, tmavě šedá a svetle šedá.   

   

   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Na pozemek se vstupuje přes bránu umístněné na západní části parcely. Vlevo za 

bránou jsou umístněné nádoby na odpad, dále jsou umístněná parkovací stání pro 

zákazníky kanceláře. Pozemek je členitého nepravidelného tvaru. Objekt se nachází za 

rohem, s parkoviště je přímý pohled na vstup do kanceláří, který je rovněž umístnění na 

západní stranu. Vstup pre uživatelé bytů umístněný z jihozápadní strany, tak i garážová 

stání jsou oddělena od provozní částí členitostí objektu.  

 Podsklepená část 1S je umístněná pod hlavní čátí budovy. Slouží k uskladnení 

sezonných věcí a nabízí technické zázemí. Sklep je prístupný zo schodiště i výťahu. 

 V 1NP se nachází provozní část, spojovací prostory a dvougaráž. Garážové stání 

slouží uživatelům bytových jednotek. V provozní částí se nachází vstupní hala, tři 

kanceláře, sklad pro archivaci dokumentů, WC a kuchyňka. Spojovací prostory propojují 

vchod pro užívatele so schodištem, výťahem, garáží a taky s provozem. 

 Ve 2NP se nachádza samostatný byt, který je prístupný přes vstupní halu do denní a 

klidový zóny bytu. V denné zóne se dostaneme do obývacího pokoje spojeného s kuchyní 

a jídelním koutem chodbičkou pokračujeme do malé koupelny pro hosty. V klidové zóne 

bytu se nachází dvě ložnice, koupelna a šatna. 

 V 3NP se nachází samostatný byt, který je trochu menší jako byt v 2NP, ale 

dispozične je velmi podobne řešen.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba rodinného domu s kancelářemi je v souladu s technickými požadavky na 

stavby s obecnými technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání 

staveb, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Bezbariérové užívání se uvažuje v prostorách provozovny, garážových stání a v byte 

umístněném 2NP . V byte v 3NP není bezbariérové užívání nutné uvažovat. Okrem 
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schodiště je v objektu umístnen aj výtah, a všetky prostory jsou navrhnuty pro 

bezbariérove užívaní.  

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Celá stavba je navržena tak aby splnovala všechny požadavky týkajíci se 

bezpečnosti při užívání, odpovída příslušným ustanovením a vyhlášce č. 269/2009 Sb. O 

obecných požadavcích na výstavbu. Zábradlí je umístneno na schodišti i terasách ve výšce 

1,1 m a je provedeno v souladu a ČSN 743305 ochranná zábradlí. Objekt bude taky opatŕen 

uzemnénou elektroinstalací. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení  

 Stavba je zděná, s keramických tvarovek phorotherm. Konstrukční systém je 

příčný. Dispoziční řešení bylo navrženo na základe požadavků investora. Zásadní bylo 

eliminovat rušení klidu domácích provozem.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt rodinného domu s kancelářemi je zdený s príčným nosným systémem. 

Svislé konstrukce jsou zdeny s keramických tvarovek phorotherm, vodorovné konstrukce 

byli navrženy s keramického systému phorotherm.   

Stavba je založena na betonových základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Základové pásy jsou rozšírený oproti nosným svyslím konstrukcím o 200mm. 

Podkladní ŽB doska je provedena z betonu třídy C20/25 a ocelové betonářske výztuže 

třídy B550B.  

Obvodové zdivo je zdené keramickými tvařnicemi 

POROTHERM 40 EKO PROFI DRYFIX tl. 400 mm na zdíci pěnu POROTHERM 

DRYFIX. 

Vnitřní nosné zdivo je zdené z keramických tvárnic POROTHERM 30 
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PROFI DRYFIX tl. 300 mm na zdíci pěnu POROTHERM DRYFIX. 

Na stropní konstrukce je navržen systém POROTHERM strop, který se skláda 

s keramobetónových stropních nosníků tl. 290 mm a stropních vložek miako. Zalití 

stropních vložek Miako betonem C20/25 a přidáním ocelové výztuže. 

V 1S, 1NP, 2NP a 3NP jsou delící příčky tvořeny  z keramických tvaŕovek 

POROTHERM 14 PROFI DRYFIX tl. 140 mm na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. 

 Plochá střecha objektu je vytvoŕená klasickou skladbou, spádová betónvá vrstva, 

parozábrana vytvořena asfaltovým pásem, tepelná izolace tvořena deskami s kamenné 

vaty ISOVER a hlavní hydroizolační vrstva s asfaltových pásů. 

Výplně okenných a dveřných otvorů jsou navrženy produktami od firmy Slovaktual. 

Garážové vrata jsou sekční od firmy LOMAX. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bola navržena s materiálů které splnují požadavky na mechanicku odolnosť 

i stabilitu takéhoto druhu objektu. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických  

a technologických zařízení 

Technická ani technologická zařízení nejsou pro objekt navržena. 

 

 

B.2.8 Požárne bezpečnostní řešení 

Viz. Složka č. 6 - Požárně bezpečnostní řešení 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Viz. Složka č. 7 – Stavební fyzika 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí  

 

Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Místnosti jsou větrány okny nebo 

dveřmi. Prostor nad varnou plochou v kuchyni bude odvetráván digestorem. Nucené 

větrání některých místností bude zajišteno ventilátorem. Osvětlení je zajišteno prirozene 

okny a umelým osvetlením. Dům je napojen na pitnou vodu z verejného vodovodu, 

kanalizaci, a el. Energii. 

 Vytápění zajiuje plynovým kotel o celkovém výkonu do 25 kW. Odpady budou 

likvidovány pomocí svozové firmy. 

 Stavba rodinného domu  nebude mít negativní vliv na okolí stavby z hlediska 

vibrací, hluku, prašnosti apod. 

 

               

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku bylo provedeno radonove měření. Pronikání radonu nebylo zjišteno. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyli zjištěny žádné bludné proudy, není tedy nutné řešit.

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k umístění objektu se namáhaní technickou seizmicitou nepředpokládá.  

 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění objektu se neuvažuje nadmerné zatížení stavby hlukem. 

Základní ochranu splňují obvodové konstrukce objektu.  

 

e) Protipovodňová opatření 
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Stavba se nenachází v zaplavované oblasti, protipovodňová opatrení nejsou potřebná. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou řešena ve výkresové části 

projektové dokumentace, výkres č.1 Situace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka 

Elektro přípojka 

Přípojka kanalizace 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Je řešeno ve výkresu situace. Príjezd k objektu je řešen po komunikaci šířky 4m, táto 

komunikace je napojená na místní komunikaci umístěnou západně od pozemku. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Všetky potřebné komunikace už jsou postaveny. Na stávajíci komunikaci bude napojen 

příjezd ku garážím a nekryté parkovací stání 

 

c) Doprava v klidu 

V objektu je umístěna dvojgaráž sloužící pro bytovou část. Nájezd před garáží umožnuje 

odstavení automobilů. Taky jsou u objektu umístěna nekrytá parkovací stání. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není nutné řešit. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

Budou provedeny jenom nezbytné teréní upravy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Úprava vegetace na stavebním pozemku bude po dokončení výstavby řešena 

samotným stavebníkem. 

 

c) Biotechnická opatrření 

Nejsou navrženy. 

 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí  

Stavba nebude negatívne ovlivňovat životní přrstředí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu  

Navržená stavba nevyžaduje řešit tuto problematiku. 

 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navržená stavba  se nenachází na tomto území 

 

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

Navržená stavba nepožaduje stanovisko EIA ani zjištovací řízení. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nenachází se zde žádna ochranná bezpečnostní pásma.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Objekt rodinného domu není určen pro ochranu obyvatelstva. V případě ohrožení, 

obyvatelé budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady orientace výstavby 

 

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

 Všetky médiá jsou na parcele zajišteny již stávajíci zástavbou. Stavebné hmoty budou 

odebírané od dodavatelů postupne, případně budou skladovány na pozemku v existujícich 

skladech. 

b) odvodnění staveniště 

Umístnění objektu nevyžaduje řešit problematiku odvodnění.   

 

c) Napojení staveništěna stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Je řešeno ve výkresu situace. Príjezd k objektu je řešen po komunikaci šířky 4m, táto 

komunikace je napojená na místní komunikaci umístěnou západně od pozemku. 

 

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

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

 

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

dřevin 

Na pozemku se nenacházejí žádne stavby určené k demolici ani stromi určené ke kácení. 

Celý pozemek je oplocen a zajišten. Na pozemku bude vybudován dočasný plot výšky 1,8 m 

s trapézového plechu ktorý bude místo stavby oddelovať od již stávajíci zástavby na pozemku. 

Jedná se o jednoduchou stavbu, při řealizací které budou použity bežné stavební elektrické stroje 

a ruční nářadí, které splnují akustické požadavky.  Prašný materiál se bude skladovať zakrytý a 

při manipulaci se bude dbať na omezení nadmerné prašnosti.  
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f) Maximální zábory pro staveniště ( dočasné / trvalé ) 

 Vzniknou dočasné zábory, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou 

co nejměnšího rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou předem domluveny s dotčenými 

osobami. 

 

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

likvidace 

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

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

odvozem na skládku k tomu určenou. 

 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihla 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

17 04 05 železo/ocel 

17 05 01 zemina/kameny 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad     

 

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

Zemní výkopové práce budou provádení v potřebném rozsahu na zhotovení základových 

konstrukcí. Předpokláda se, že časť vykopané zeminy bude použita na násypy kolem stavby a 

zbytek bude odvezen a uložen na nejbližší skládce. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stávající zeleň nebude odstraňována, budou dodrženy všechny právní předpisy a 

vyhlášky týkající se ochrany životního prostředí. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při stavebních a montážních prací je nutno dodržet nařízení vlády 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při 
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návštěvě staveniště musí být všichni pracovníci ale i hosté opatřeny ochrannými pracovními 

pomůckami. Vstup na staveniště musí být opatřen bezpečnostními tabulkami a musí být 

uzamykatelný.    

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 

Nejsou nutné. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou nutné. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Stavba je provádená v známich podmínkach a bude budována klasickými postupy. Budou 

dodržány technologické postupy dodávatelů. Práce budou přerušeny pŕi bource, silném dešti, 

tvorbě námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě nižší než -10 
°
C a větru o rychlosti nad 8 

m/s. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se předpokláda v třvání približne 18 mesíců po zahájení stavby. Stavba 

není členena na etapy, práce budou na sebe navazovať a budou se dodržovať technologické 

prestávky. Navržená stavba i okolité úpravy na pozemku předpokladají běžný postup výstavby: 

- Zemní práce    7-8/2016 

- Hrubá stavba    8/2016-4/2017 

- Montáž výplní   4/2017 

- Vnitřní kompletace   5-6/2017 

- Kompletace vnitřních rozvodů 7-8/2017 

- Dokončovací stavební práce  8-10/2017 

- Okolní zpevněné plochy  11-12/2017  

Předpokládané termíny výstavby: 

Zahájení stavby 7/2016 

Ukončení stavby 12/2017  
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D.1 Účel objektu, identifikační údaje 

Jedná se o novostavbu samostatné stojícího rodinného domu s kancelářemi, 

který bude sloužit k bydlení dvou rodin v 2NP a3NP a současně zde bude provoz 

účetních v 1NP.  

Identifikační údaje:  

 Název stavby: Rodinný dům s kancelářemi v Prievidzi 

 Místo stavby: Ciglianska cesta 5, Prievidza 

 Okres: Prieidza 

 Katastrální území: Prievidza  

 Parcelní číslo: 7817/2 

 Charakter stavby: Novostavba rodinného domu s kancelářemi 

 Účel stavby: Bydlení a podnikání- poskytování účetnictví 

 

D.2 Zásady architektonického, funkčního a 

dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívaní 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

a) Architektonické řešení 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt nepravidelného půdorysného 

tvaru, který je částečně podsklepený. Objekt možno rozdělit na suterén a tři nadzemní 

podlaží. Provozní část objektů je situována do 1NP což umožnuje pohodlný přístup 

zákazníkům ale také zachovává soukromí uživatelů bytů.  Dům nepravidelného 
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půdorysného tvaru je zastřešen plochou střechou s klasickým souvrstvím. Dále jsou zde 

terasy s nášlapnou vrstvou s betónové dlažby s vymývaným kamenem. Vnější fasáda je 

tvořena silikátovou omítkou v troch odstínech, šedá, tmavé šedá a červená. Výplně 

otvorů jsou zabezpečena firmou Slovaktual, okna i dveře jsou plastová zbarveny do 

šedomodra, imitace kovu. Garážové vrata jsou sekční navrženy od firmy LOMAX také 

zbarveny do šedomodra.  

 

b) Dispoziční řešení 

 Stavba bude sloužit k bydlení dvou rodin ve dvou bytových jednotkách 

umístněných v 2NP a 3NP a současně provozu účetních kanceláří v 1NP. Stavba ani 

provoz nevyžadují žádné speciální technologie výroby. Objekt je částečně podsklepen. 

 Podsklepená část se nachází pod hlavní budovou a je určena ke skladování. 

Nachází se zde hlavní sklad pro archivaci déle než jednoho roku pro provoz kanceláři, 

také dvé sklepní kóje pro skladování sezonních věcí pro byty, technická místnost 

zabezpečující provoz budovy, kolárna a menší prostor pod schodištěm. Suterén je 

přístupný z hlavního schodiště a také z výtahu. 

 V 1NP se s vetší částí nachází provoz kanceláří, co zahrnuje vstupní halu, tři 

kanceláře, sklad k uskladnění dokumentů do jednoho roka, malou kuchyňku, WC pro 

zákazníky a personál. Vchod do provozu je ze západní strany. Dále se zde nachází 

komunikační prostory, tj. schodiště, výtah, chodba, vstup do bytu z jihozápadní strany. 

A v neposlední radě je v 1NP umístněná dvougaráž která svou velikostí splňuje 

podmínky bezbariérového řešení. 

 Ve 2NP je umístněná vetší bytová jednotka pro 3-4 člennou rodinu, všechny 

pokoje byli navrženy s ohledem k světovým stranám. Ze schodiště se dostáváme 

vstupné předsíně. Byt je rozdělen na denní, rušnou část, která je umístněná vpravo 

s předsíně a nachází se zde obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, koupelna pro hosty a 

prostranná terasa. Vlevo s předsíně se dostaneme do noční, klidové zóny kde se 

nacházejí dva pokoje, koupelna a šatna. Z jednoho pokoje je také umožněn vstup na 



36 
 

terasu, tento pokoj je navrhován jako ložnice rodičů. Byt bol navrhnutý tak aby umožnil 

bezbariérové užívaní.  

 V 3NP je umístnění o něco menší byt, ale také je navržen k užívaní 3-4 členné 

rodiny. Pokoje jsou umístněný podobně jako v 2NP s tým rozdílem že zde není 

navržena šatna ale pracovna a terasa je přístupna jen s obývacího pokoje. Byt není 

navržený k bezbariérovému užívaní i kde některé prvky byli ponechány.  

 

c) Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20cm, 

tato ornice bude po dobu trvání realizace stavby skladována ve východní části pozemku, 

a bude použita k dokončovacím pracím a k úpravě terénu po dokončení stavby. Deponie 

bude uložena maximálně do výšky 2 metrů a její svahy budou ve sklonu zamezujícím 

její shrnutí. 

 

d) Řešení přístupu a užívaní objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace  

 Na navrhovaný objekt se s části vztahují požadavky na bezbariérové užívaní, dle 

§1 odst.1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.  

 Bezbariérové užívaní je zabezpečeno v 1NP a 2NP. Do objektu jsou navrženy 

dveře v dostačujících šířkách, také vstupy jsou opatřeny rampami s vyhovujícím 

sklonem, chodby v provoze jsou široké tak aby bylo umožněno otáčení na vozíčku a 

WC je opatřeno samostatným WC pro vozíčkáře. Taky schodiště i výtah byli navrženi 

tak aby umožnovali bezbariérový přístup. V celém objekte byly dveře navrženy jako 

bezprahové. A také garážové stání bylo navrženo v dostačující velikosti aby umožnilo 

nastupování a vystupování vozíčkáře. Pro zákazníky bylo zřízeno jedno bezbariérové 

stání, které je umístněné v blízkosti vstupu do provozu . 
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D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, 

zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Počet obyvatelů bytů: 6-8 osob 

Zastavená plocha: 1440,79 m
2
  

S toho stávající objekty: 1221,6 m
2
 

Nový objekt:219,19 m
2
 

Obestavený prostor: 2235,74m
3
 

Plocha nezastaveného pozemku: 1937,01m
2
 

Počet bytů: 2 

Plocha bytu: 354,5 m
2 

Plocha provozních prostor: 97,3 m
2
 

Plocha nebytových prostorů: 179,9 m
2
 

Plocha celkem: 631,7 m
2
 

 Orientace místností ke světovým stranám je patrná z výkresové dokumentace 

jednotlivých podlaží. Stavba je s ohledem na prosvětlení orientována obytnou částí na 

jihozápad terasy na jih. Místnosti určené k k odpočinku jako ložnice jsou orientovány 

na východ až jihovýchod, technické zázemí a komunikační prostory na sever až 

severovýchod. Všechny obytné místnosti mají zabezpečené dostatečné osvětlení 

přirozeným světlem okny. Ostatní místnosti v suterénu nebo sklad v 1NP, bez oken je 

zajištěno umělým osvětlením. Osvětlení v místnostech splňuje požadavky ČSN 730580 

Denní osvětlení budov.  
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D.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

 

D.4.1 Konstrukční systém a statické řešení 

Objekt rodinného domu s kancelářemi je řešen jako zděná stavba s příčným 

nosným systémem, který je tvořen nosnými obvodovými stěnami a vnitřními nosnými 

stěnami z keramických tvarovek POROTHERM. Objekt je ztužen věncem vždy 

v úrovni stopu. Strop je skládaný so stropních nosníkov porotherm a stropních vložek 

miako. Celá budova je zděná systémem porotherm. Zastřešení je plochou 

jednoplášťovou střechou s klasickou strukturou vrstev.  

 

 

D.4.2 Práce HSV 

 

D.4.2.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20cm, 

tato ornice bude po dobu trvání realizace stavby skladována ve východní části pozemku, 

a bude použita k dokončovacím pracím a k úpravě terénu po dokončení stavby. Deponie 

bude uložena maximálně do výšky 2 metrů a její svahy budou ve sklonu zamezujícím 

její shrnutí.  

Po sejmutí ornice se provede výkop hlavní stavební jámy. Jáma bude zapažena 

proti možnému sesuvu půdy. Dále se budou realizovat výkopy rýh pro základové pásy. 

Výkopy budou prováděny strojově přičemž dočistění bude provedeno ručně.  
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D.4.2.2 Základové konstrukce 

 Základy stavby byly navrženy plošné základové pásy, které jsou vzhledem 

k částečnému podsklepení budovy provedeny ve více úrovních. Základové pásy budou 

provedeny s prostého betonu C20/25, jsou uloženy do nezamrzne hloubky (pro 

klimatické podmínky dané oblasti je uvažováno 0,8m). Přesnou hloubku základových 

pásu určuje stavební výkres základů. Na základové pásy navazuje deska tloušťky 

150mm, která je zhotovena z železobetonu (beton C20/25, ocel B550B). Krytí 

betonářské výztuže od spodního líce desky bude 40mm. Deska je opatřena asfaltovým 

penetračním nátěrem, na kterém je uložena hydroizolační vrstva. Ta se skládá s dvou 

asfaltových pásů, každý tloušťky 5mm. Do základových pásu bude uložena pásovina 

pro uzemnění hromosvodu.  

 

D.4.2.3 Svislé konstrukce 

Obvodové konstrukce jsou navrženy keramickými tvarovkami POROTHERM 

40 EKO+ PROFI DRYFIX na zdící pěnu DRYFIX. Vnitřní nosné zdivo je zhotoveno 

s keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX na zdící pěnu DRYFIX. 

Nenosné dělící příčky jsou navrženy s keramických tvarovek POROTHERM 14 PROFI 

DRYFIX a POROTHERM 8 PROFI DRYFIX na zdící pěnu DRYFIX.  

 

D.4.2.4 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navrženo ze systému POROTHERM MIAKO tl. 290 mm 

a v některých místech tl. 210mm připadne dobetonováním ŽB desky. Zalití stropních 

vložek MIAKO 23/50 PHT a 15/50 PTH betonem C20/25 a přidáním betonářské 

výztuže B550B. Po obvodě ztuženy železobetonovým věncem ( C20/25, hlavní výztuž 

4 T 12, třmínky T 6 á 200mm). Ztužující věnec zateplen tepelnou izolací ISOVER EPS 

70F tl.70mm ,a věncovka VT8  tl.80 mm. Přesné uložení viz výkresová dokumentace. 

Konstrukce terasy v 2NP je tvořena ŽB monolitickou deskou tl.210mm, vyztuženou 

v oboch směrech. Která je převázaná s výztuží stropu a věnce. Nosné průvlaky jsou 
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prováděny z betonu C20/25 a betonářské výztuže B550B do bednění. Překlady jsou 

navrženy s 4ks POROTHERM překlad 7 doplněné tepelnou izolací ISOVER EPS 

120mm. Překlady v interiéru jsou taky navrženy s překladu POROTHERM, podla 

tloušťky konstrukce poskládaný s různých počtu viz výkresová dokumentace. 

 

D.4.2.5 Střešní konstrukce 

 Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickou skladbou vrstev. Na 

stropním systéme je provedena spádová betónová vrstva která je dilatována každé 4m, 

tl.20-200mm. Táto vrstva je opatřena asfaltovým penetračním nátěrem, na který je 

natavený asfaltový pás s posypem tl.4mm sloužící jako parozábrana. Tepelná izolace je 

provedena s desek kamenné vaty ISOVER ve dvou vrstvách tak aby vlákna byly na 

sebe kolmé, každá vrstva 100mm. Tepelná izolace Isover umožnuje natavení 

hydroizolace která je tvořena s modifikovaných asfaltových pásů. Celá strašná 

konstrukce je zatížená proti zdvižení nebo poškození násypem s taženého kameniva 

frakce 16-32 mm.  

 

D.4.2.6 Komíny 

 V objektu nejsou navrženy komíny.  

 

D.4.2.7 Schodiště, rampy a žebříky 

V objektu je navrženo schodiště, které vede s 1S do 3NP.  Schodiště bude 

provedeno jako monolitické levotočivé tvaru U. Výšky stupňů z 1S do 1NP se liší od 

výšky stupňů z 1NP do 3NP a to z důvodu nižší světlé výšky v suterénu objektu. Z 1S 

do 1NP je navrženo 19x150x310 a z 1NP do 2NP a pak i z 2NP do 3NP 20x160x310. 

Rampy ani žebříky není v objektu nutné řešit. 
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D.4.2.8 Instalační šachty  

 V objektu se nenacházejí instalační šachty. 

 

D.4.3 Práce PSV 

D.4.3.1 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je provedena pomocí asfaltových pásu Elastek 50 

special mineral tl.5mm v dvou vrstvách. Izolace je vytažena nad úroveň terénu aspoň 

30cm. Asfaltové pásy budou nataveny na předem připravený podklad který bude 

opatřen penetračním nátěrem.  

 

D.4.3.2 Tepelné izolace 

Objekt bude tvořen keramickými tvarovkami POROTHERM 40 EKO+ PROFI 

DRYFIX na zdící pěnu DRYFIX. Tento zdící systém má dostatečné tepelně-izolační 

vlastnosti a splní požadavky na doporučený součinitel prostupu tepla, proto není nutné 

objekt dodatečně zateplovat.  

Střešní konstrukce bude zateplena ve dvou vrstvách izolačními deskami 

s kamenné vaty ISOVER  tl.200mm. Terasa v 3NP která leží na strope 2NP bude 

zateplena deskami ISOVER 95-165mm a touto izolací bude zároveň vytvořená spádová 

vrstva.  

 

D.4.3.3 Podlahy 

 Podlahy v objektu budou provedeny jako plovoucí (pružně od dilatované od 

okolních konstrukcí). Roznášecí vrstva bude provedena s cementové mazaniny v min. 

tl.50mm. Nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickou dlažbou od firmy RAKO nebo 
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laminátovou podlahou SUPREME VARIO.  Přesné skladby viz. Složka další 

specifikace.  

 

D.4.3.4 Plastové výrobky 

 Plastové okna a dveře budou dodávaný firmou Slovaktual. Okna byla navržena 

jako šestikomorový systém PASIV HL v provedení imitace kovu v šedomodré barvě. 

Firma Slovaktual před zahájením výroby provede přesné doměření otvoru. Výplně 

otvorů budou splnovat požadavky normy ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla a 

na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). 

 

D.4.3.5 Truhlářské výrobky 

 Interiérové dveře jsou osázeny do dřevěných obložkových zárubní, posuvné i 

otvíravé dveře budou dodávaný firmou SAPELI dizajn ELEGANT PRAKTIK.  

 

D.4.3.6 Klempířské výrobky 

 Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného ocelového plechu a 

exteriérové parapety budou provedeny z plechu z eloxovaného hliníku. Podrobný popis 

klempířských výrobků viz. Výpis stavebních prvků.  

 

 D.4.3.7 Zámečnické výrobky 

 Kování plastových oken a dveří je součástí dodávky od firmy slovaktual. 

Vstupní dveře budou opatřeny bezpečnostním zámkem a kováním od výrobce FAB. 

Kování interiérových dveří je součástí dodávky od firmy SAPELI, dveře budou 

opatřeny klasickou klikou.  
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D.4.3.8 Obklady 

 Obklady pro celou budovu budou dodávaný firmou RAKO. Obklady do 

koupelny a na WC jsou navrženy s ohledem na eliminaci možnosti uklouznout. Výšky 

obkladů jsou patrné z půdorysu jednotlivých podlaží, přičemž jsou navrženy do výšky 

1850mm s výjimkou obkladu za kuchyňskými linkami. Při realizaci budou použity 

rohové a přechodové lišty.  

 

D.4.3.9 Podhledy 

V celé budově jsou použity podhledy s omítky POROTHERM universal 

tl.10mm. 

 

D.4.3.10 Omítky, malby, nátěry 

 Vnější fasáda je tvořena silikátovou omítkou v troch odstínech, šedá, tmavé šedá 

a červená. V interiéru jsou použity omítky POROTHERM UNIVERSALtl.10mm. 

Vnitřní malby sten a stropu 2x Primalex Plus. 

 

D.4.3.11 Terénní úpravy 

Na hrubé terénní úpravy bude použito dříve vytěžené zeminy, která bude 

nasypána na požadované místo a zhutněna. Na dokončovací terénní úpravy bude 

použita sejmutá ornice. Do celé plochy bude zasátá tráva.  

Nevyužita vytěžená zemina bude odvezena na nejbližší určenou skládku. 

 

 D.4.3.12 Kontroly 

 Během výstavby objektu budou prováděny minimálně tyto kontroly: 
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 - kontrola základové spáry 

 - kontrola hydroizolace 

 - kontrola tepelné izolace 

 - rovinnost a svislost konstrukcí  

 - kontrola správných technologických postupů 

 - kontrola betonářské výztuže u monolitických prvku 

 - kontrola odstínu barev 

 - kontrola odchylek a nahlášených nejasností 

 

 

D.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

a výplní otvor 

Řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace. Viz. složka č. 7- Stavební 

fyzika. 

 

D.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu 

 Základy stavby byly navrženy plošné základové pásy, které jsou vzhledem 

k částečnému podsklepení budovy provedeny ve více úrovních. Základové pásy budou 

provedeny s prostého betonu C20/25, jsou uloženy do nezamrzne hloubky (pro 

klimatické podmínky dané oblasti je uvažováno 0,8m). Přesnou hloubku základových 

pásu určuje stavební výkres základů. Během inženýrsko-geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody, která by ovlivňovala správnou funkci konstrukce.  
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D.7 Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí a 

řešení případných negativních účinků 

 Na stavbu působí běžné vlivy okolního prostředí. Není nutné navrhovat žádná 

speciální opatření. Obvodový plášť, výplně otvoru a střešní plášť odpovídají 

požadavkům na ochranu před klimatickými vlivy. Při likvidaci a třídění odpadu se bude 

postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny dle druhu do 

jednotlivých kontejneru přistavených přímo na parcele. Odpady budou vyváženy na 

skládku dle zákona. Při výstavbě budou dodržovány povolené limity hluku 

stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č . 146/2004 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění tj. 55 dB. Při realizaci stavby 

nesmí docházet k znečisťování místní komunikace, ak bude táto komunikace znečistěná 

je nutno ji okamžitě očistit.  

 

 

D.8 Dopravní řešení 

 Dopravní řešení viz. Výkresy situace. Príjezd k objektu je řešen po komunikaci 

šířky 4m, táto komunikace je napojená na místní komunikaci umístěnou západně od 

pozemku.Všetky potřebné komunikace už jsou postaveny. Na stávajíci komunikaci 

bude napojen příjezd ku garážím a nekryté parkovací stání. 

V objektu je umístěna dvojgaráž sloužící pro bytovou část. Nájezd před garáží 

umožnuje odstavení automobilů. Taky jsou u objektu umístěna nekrytá parkovací stání. 
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D.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala příslušným ustanovením, vyhlášce 

č. 269/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba nebude mít 

zásadní vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba bude prováděna tak, aby 

nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemku. Při výstavbě muže dojít ke 

krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během výstavby budou dbány opatření 

proti znečištěné komunikace a ostatních travnatých ploch, tj. bude třeba čistit kola 

dopravních prostředků. Požární nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední 

pozemky. (viz zpráva požární bezpečnostního řešení stavby). Během provádění 

stavebních prací musí být přesné dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Závěr 

 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s kancelářemi v Prievidzi. Při zpracování 

dokumentace jsem využila dosavadní znalosti získané po čas studia na střední a vysoké 

škole. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškami a zákony, a splňuje 

požadavky norem.  

Rodinný dům je navržen tak aby umožnil klidné a pohodlné bydlení a 

nevyžadoval vysoké náklady na provoz. Použitý materiál je certifikovaný, moderní a 

dostupní na dnešním trhu.  

Od prvotního návrhu se ten konečný moc neliší, byly provedeny menší změny 

dispozice kvůli oddělení denní a klidové zóny.  

Objekt svým vzhledem, tvarem i barevností zapadá do okolí, které je tvořeno 

poměrně novými nebo rekonstruovanými budovami. Je navržen v souladu s územním 

plánem obce a tak, aby nijak nenarušoval životní prostředí.  

Pro zpracování projektové dokumentace, jsem použila program Allplan 2015. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

m n.m.  Metrů nad mořem 

B.p.v   Balt po vyrovnán 

NP   Nadzemní podlaží 

S   Suterén 

U.T.   Upravený terén 

P.T.   Původní terén 

Tab.   Tabulka 

Obr.   Obrázek 

Odst.   Odstavec 

k.ú.   Katasrální území 

par. č.   Parcela číslo 

EPS   Expandovaný polystyren 

XPS   Extrudovaný polystyren 

SDK   Sádrokarton 

NN   Nízké napětí 

VZT   Vzduchotechnika 

PVC   Polyvinylchlorid 

PP   Polypropylen 

DN   Jmenovitý vnitřní průměr 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

tl.   Tloušťka 

ŽB   Železobeton 

ϕ   Průměr 

h   Výška 

PÚ   Požární úsek 

SPB   Stupeň požární bezpečnosti 

pv   Výpočtové požární zatížení 

Kce   Konstrukce 

Č. m.   Číslo místnosti 

S   Plocha místnosti 

pn   Nahodilé požární zatížení 
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ps   Stálé požární zatížení 

an   Součinitel pro nahodilé požární zatížení 

as   Součinitel pro stálé požární zatížení 

p   Požární zatížení 

ho   Výška otvorů 

hs   Světlá výška 

So   Plocha otvorů 

a   Součinitel odvětrávání z hlediska charakteru hořlavých látek 

b   Součinitel odvětrávání z hlediska stavebních podmínek 

c   Součinitel ovlivněný požárně bezpečnostním opatřením 

%   Procento 

Q   Množství tepla 

M   Hmotnost 

H   Výhřevnost 

Ai   Plocha dané části objektu 

Ht   Měrná ztráta prostupem tepla 

d   Tloušťka vrstvy 

λ   Součinitel tepelné vodivosti 

RT   Tepelný odpor při přestupu tepla celou konstrukcí 

R   Tepelný odpor 

Rsi   Odpor při přestupu tepla na straně interiéru 

Rse   Odpor při přestupu tepla na straně exteriéru 

UN,20   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20  Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

bi   Činitel teplotní redukce 

V   Objem 

θsimin  Nejnižší vnitřní povrchová teplota 

θai   Teplota vnitřního vzduchu 

θe   Teplota vnějšího vzduchu 

fRsi   Teplotní faktor 

fRsi,N   Požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 



53 
 

φi,u   Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

ρ   Objemová hmotnost 

ξRsi,k   Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 

c   Měrná tepelná kapacita 

Bmat   Tepelná jímavost 

Δθ10   Pokles dotykové teploty 

R´w   Vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 

Rw   Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 
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