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ABSTRAKT 
 

Cílem této bakalá�ské práce je zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby objektu rodinného �adového domu s projek�ní kancelá�í 
v katastrálním území obce Vacenovice. Objekt je umíst�n ve stávajícím 
zastav�ném území ur�eném pro bydlení, na mírn� svažitém pozemku investora �. 
788/1. Jedná se o dostavbu proluky mezi stávajícími stavbami. Rodinný d�m 
kopíruje uli�ní �áru a nijak svým objemem ani architektonicky nenaruší p�vodní 
charakter zástavby. Návrh respektuje všechny regulativy dané územním plánem 
obce Vacenovice.  
 Jedná se o �áste�n� podsklepenou novostavbu rodinného domu s 2 
nadzemními podlažími, ve kterých se rozprostírá  bytová jednotka pro 4 �lennou 
rodinu a projek�ní kancelá� pro 3 pracovníky.   
 Konstruk�ní systém objektu je st�nový, zd�ný z keramických tvárnic. 
St�echa je �ešena jako sedlová se st�ešními okny a viký�i. 
 
 
KLÍ�OVÁ SLOVA 
 
Rodinný d�m, Projek�ní kancelá�, Zd�ná konstrukce, Systém Porotherm, Sedlová 
st�echa, Viký�, Podkroví 

 
 
ABSTRACT 
 

The aim of this bachelor's thesis is to develop design documents for a 
building construction of a terraced house with a design office in a cadastral 
territory of a village Vacenovice. The house is situated in an existing built-up 
area intended for housing, on an investor´s slightly sloping plot, number 788/1. 
It is a completion of the gap between existing houses. The family house copies 
the street line and its volume and architectural design don´t disturb the original 
character of the area. The proposition and the design of the building respect a 
commune plan of Vacenovice.  

The project designs the two floor building with a partial basement. In the 
house are situated a housing unit for 4 residents and a design office for 3 
designers.  

Structural system of the building is designed as wall and brick structural 
system from ceramic brickworks. The roof is designed as saddle roof with 
sunroofs and skylights.  
 
 
 

KEYWORDS 
�
Family house, Design office, Brick construction, Structural system Porotherm, 
Saddle roof, Skylight, Attic 
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1. ÚVOD 
 
Jako obsah mé bakalá�ské práce jsem si vybrala stavbu �adového rodinného domu 
s projek�ní kancelá�í, který se nachází v zastav�ném území obce Vacenovice 
v proluce mezi stávajícími rodinnými domy. Cílem bakalá�ské práce je zpracování 
dokumentace pro provedení stavby.  
Objekt se d�lí na 2 provozní jednotky − bytovou jednotku pro 4 �lennou rodinu a 
projek�ní kancelá� pro 3 pracovníky, je �áste�n� podsklepený a má 2 nadzemní 
podlaží, poslední nadzemní podlaží se nachází v podkrovním prostoru.  
Konstruk�ní systém objektu je st�nový, zd�ný, p�evážn� navržen z prvk� 
Porotherm. Pouze suterénní zdivo je z tvárnic ztraceného bedn�ní prolitých 
betonem a p�í�ky v 2. nadzemním podlaží jsou sádrokartonové.  
Práce je provedena v souladu s p�edpisy a normami platnými v �eské republice. 
Práce je d�lena na: 

• P�ípravné a studijní práce 
Zde se zabývám provozním a dispozi�ním �ešením objektu, jeho 
umíst�ním a orientací ke sv�tovým stranám, architektonickým výrazem a 
p�edb�žným návrhem n�kterých �ástí stavby. 

• Architektonicko-stavební �ešení 
Popisuji konkrétn� aplikované �ešení objektu ve form� výkres� a výpis� 
konstrukcí �i prvk�.  

• Stavebn� konstruk�ní �ešení 
�eší použité konstrukce aplikované v projektu rodinného domu v�etn� 
kritických míst konstrukcí, které jsou podrobn� �ešeny v detailech. 

• Požárn� bezpe�nostní �ešení  
Zabývá se požadavky na konstrukce �i prostory a jejich pln�ním 
v navrhovaném objektu z hlediska požární bezpe�nosti. 

• Stavebn� fyzikální posouzení  
Obsahuje kontrolu spln�ní požadavk� na úsporu energie a p�sobení zvuku 
v�etn� ochrany proti nep�íznivému p�sobení hluku a vibrací.  
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A PR�VODNÍ ZPRÁVA 
 

 
A.1 Identifika�ní údaje 
 

A.1.1  Údaje o stavb� 
 

a) název stavby:  
Rodinný d�m s projek�ní kancelá�í 
  

b) místo stavby:  
Vacenovice 220, katastrální území: Vacenovice u Kyjova, parcelní 
�íslo: 788/1 

 
c) p�edm�t projektové dokumentace:  

 Novostavba �adového rodinného domu s provozovnou – projek�ní 
kancelá�í. Dokumentace je vypracována pro stavební povolení. 

 
 

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
Ludmila Vaculovi�ová 
Vacenovice 539, 69606 

  
A.1.3  Údaje o zpracovateli spole�né dokumentace   

a) projektant:  
Ludmila Šimkovi�ová 

      Vacenovice 519, 69606  
 
b) hlavní projektant: 

Ing. arch. Ivana Utíkalová 
�íslo autorizace: 3165  
 

A.2 Seznam vstupních podklad� 
 

• informace a podklady od investora 
• katastrální mapa 
• územní plán obce Vacenovice 
• polohopis objekt�, výškopis a uli�ní �ára 
• geologická a radonová mapa �R 
• informace od správc� inženýrských sítí a technické infrastruktury 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah �ešeného území:  
Plocha pozemku: 470m2 
Plocha zastav�ná: 162,8m2  
Plocha zpevn�ná: 61,2m2 
Plocha zelen�: 246m2 
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Objekt rodinného domu je situován na stavební parcele �. 
788/1 v katastrálním území obce Vacenovice o celkové vým��e 470m2 
a rozm�rech  25,2m  x 18,3m. Pozemek se nachází v mírn� svažitém 
terénu s celkovým p�evýšením mezi jihozápadním a severovýchodním 
okrajem parcely je p�ibližn� 1m. Dle územního plánu je pozemek 
ur�en ke stavb� RD v proluce mezi stávajícími rodinnými domy. 
Pozemek je majetkem stavebníka. 

  
b) dosavadní využití a zastav�nost území: 

 Pozemek je v sou�asnosti veden jako zastav�ná plocha 
s nádvo�ím, ale v nejbližší dob� je plánována demolice stávajícího 
objektu rodinného domu a kácení stávajících strom�. Ob� �innosti 
jsou �ádn� povoleny p�íslušným stavebním ú�adem. 

 
c) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1) 
(památková rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, 
záplavové území apod.), 

 Pozemek není památkové ani jinak chrán�n a neleží 
v záplavovém území. 
 

d) údaje o odtokových pom�rech 
Pozemek je svažitý, plocha je p�evážn� zatravn�ná. Plocha 

bude p�irozen� odvodn�na vsakem. Odvodn�ní st�ech je realizováno 
žlaby a svody a odvád�no do nádrže na deš�ovou vodu s p�epadem do 
kanaliza�ní p�ípojky, která ústí do jednotné kanaliza�ní sít�. 
  

e) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 

Dle územního plánu obce Vacenovice parcela leží ve stávající 
zastav�né ploše ur�ené pro bydlení.  
  

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky. Jedná se 

o �adový rodinný d�m s projek�ní kancelá�í, uli�ní �ára je zachována.   
  

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 
Napojení na inženýrské sít� a provedení p�íjezdové cesty 

k objektu budou provedeny v souladu s požadavky dot�ených orgán�. 
  

h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 
Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová �ešení. 
  

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
Podmi�ující investice se týkají napojení objektu na inženýrské 

sít� – vodovodní �ad a jednotnou kanalizaci. 
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j) seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním a provád�ním 
stavby (podle katastru nemovitostí). 
 

�. parcely Vlastník Druh pozemku 
541/2 Obec Vacenovice Ostatní plocha-komunikace 
782/1 Koutný Martin Zastav�ná plocha a nádvo�í 
782/2 Koutný Antonín Ostatní plocha 
783 Koutný Martin Zahrada  
788/2 Ludmila Vaculovi�ová Ostatní plocha 
789 Ludmila Vaculovi�ová Zahrada  
790/1 SJM Lu	ka a Bronislavy Mírovských Zastav�ná plocha a nádvo�í 
791 SJM Lu	ka a Bronislavy Mírovských Zahrada  

 
A.4 Údaje o stavb� 
 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
Jedná se o novostavbu �adového rodinného domu.  
  

b) ú�el užívání stavby 
Objekt je ur�en pro bydlení a nebytový prostor projek�ní 

kancelá�e. 
  

c) trvalá nebo do�asná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
  

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�
1
) (kulturní 

památka apod.) 
Objekt není kulturní památkou a není ani jinak chrán�n podle 

jiných právních p�edpis�. 
  

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

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 
�.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavby. Není 
p�edpokládán pohyb osob s omezenou schopností pohybu, a tedy není 
vyžadováno bezbariérové �ešení stavby dle vyhlášky �.398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb.  

  
f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� 

vyplývajících z jiných právních p�edpis�
2
) 

Navržený rodinný d�m spl�uje požadavky dot�ených orgán� a 
požadavky vyplývající z jiných právních p�edpis�. 
 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 
Nejsou známy výjimky ani úlevová �ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný 
prostor, užitná plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, 
po�et uživatel� / pracovník� apod.) 

Zastav�ná plocha: 162,8m2 
Obestav�ný prostor: 1301,45m3 
Užitná plocha: 412,5m2 
Po�et funk�ních jednotek: 1 bytová jednotka (4+kk)  
+ 1 provozovna 
Velikost bytové jednotky: 388,5m2 
Velikost provozovny: 24m2  
Po�et uživatel� bytové jednotky: 4 osoby 
Po�et uživatel� (zam�stnanc�) provozovny: 3 

 
i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, 

hospoda�ení s deš	ovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpad� a emisí, t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 
 
Pot�eba vody: 
P�edpoklad:   4 osoby (rodinný d�m – bydlení 125l/osobu) 
Pr�m�rná denní spot�eba: 4x125l = 500l/den 
Maximální denní spot�eba: 500l/den x 1,5 = 750l/den 
Maximální hodinová spot�eba: 750l/den/24hodin x 2,1 = 66l/h 
Ro�ní pot�eba vody: 500l/den x 365dn� = 283m3 

  
 T�ída energetické náro�nosti budovy: 

Hodnocená budova spadá do t�ídy B – úsporná. Viz p�ílohu E - 
Tepeln� technické posouzení objektu – E.3 Energetický štítek obálky 
budovy.  

 
 Hospoda�ení s deš	ovou vodou: 

Pr�m�rný ro�ní nátok deš�ové vody ze st�echy do kanalizace 
p�i využití sb�rné nádrže pro zavlažování zahrady s p�epadem do 
kanalizace bude proveden odborným výpo�tem ov��eným 
provozovatelem vodovod� a kanalizací (dle zákona 274/2001 Sb.) 

Pr�m�rný ro�ní nátok deš�ové vody ze zpevn�ných ploch: 
12,25m3  

 
 

Likvidace odpadu  
P�i užívání dokon�eného a zkolaudovaného RD bude probíhat 

v souladu s místním systémem komunálního odpadového 
hospodá�ství. P�ípadné nebezpe�né odpady musím likvidovat osoba, 
která je k tomu oprávn�ná. 

 
j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, 
�len�ní na etapy) 
P�edpokládané zahájení stavby: srpen 2017 
P�edpokládané dokon�ení stavby: duben 2019  
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P�edpokládaná doba výstavby: 20 m�síc�  
 

Fáze výstavby:  
1. vyty�ení stavby v�etn� stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice, zemní práce 
3. položení podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. provedení st�echy  
7. osazení výplní otvor� 
8. provedení vnit�ních instalací 
9. vnit�ní povrchové úpravy 
10. provedení fasády objektu 
11. osazení za�izovacích p�edm�t� 
12. terénní úpravy 
13. revize a zkoušky instalací a za�ízení 
14. kolaudace stavby 
 

  
k) orienta�ní náklady stavby 

• Rodinný d�m 1301,45m3 * 5291K�/m3 = 6 885 972 K� 
• Zpevn�ná plocha 61,2m2 * 3000K�/m2 = 183 600 K� 
• Oplocení – drát�ný plot 13,4m * 1000K� = 13 400 K� 
• P�ípojky 19,2m * 2000K�/m = 38 400K� 

 
P�edpokládané celkové náklady na stavbu:  
7 121 372 K� 

 
P�edpokládané náklady na hrubou stavbu: 
 0,45 * 7 121 372K� = 3 204 617K� 
P�edpokládané náklady na dokon�ení stavby:  
0,65 * 7 121 372K� = 3 916 755K� 

 
 

 

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

Stavební objekty:  
SO.01 Rodinný d�m s projek�ní kancelá�í 
SO.02 Op�rná ze	 
SO.03 Pergola 
SO.04 Oplocení 
SO.05 Zpevn�né plochy 
 
 
Inženýrské objekty: 
IO.01 P�ípojka vodovodní 
IO.02 P�ípojka kanaliza�ní 
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Pr�vodní zpráva byla vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb ve zn�ní pozd�jšího p�edpisu 62/2013Sb., v rozsahu pro 
provád�ní stavby ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   
 
 
 
                 
                 
                                                                …………………………………………. 
Ve Vacenovicích dne 26.5. 2017                  vypracovala: Ludmila Šimkovi�ová 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Pozemek, kat. �íslo 788/1, na kterém má být realizován 
rodinný d�m s projek�ní kancelá�í se nachází v katastrálním území 
obce Vacenovice. Rozm�ry pozemku jsou 25,2m x 18,3m a jedná se o 
proluku mezi stávajícími objekty. Dle územního plánu obce 
Vacenovice parcela leží ve stávající zastav�né ploše ur�ené pro 
bydlení. Terén na pozemku je mírn� svažitý sm�rem od jihozápadního 
okraje k severovýchodnímu a celkové p�evýšení je p�ibližn� 1m. 
Pozemek je majetkem stavebníka. 
   

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický 
pr�zkum, hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický 
pr�zkum apod.) 
 
Geologické a hydrogeologické pom�ry: 

Dle geologické mapy byla zemina na pozemku stanovena 
jako S1 – st�edn� zrnný písek.  

Dle hydrogeologických pr�zkum� okolních staveb leží 
hladina podzemní vody v dostate�né hloubce (4,2m) a tudíž neovlivní 
�ešení základových konstrukcí a konstrukcí 1. podzemního podlaží. 
 
Radonové riziko: 

Dle radonové mapy je pozemek za�azen do kategorie 
s nízkým radonovým indexem, a tudíž není t�eba provád�t opat�ení 
proti úniku radonu z podloží.  

  
c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Stavební pozemek se nenachází v ochranném ani 
bezpe�nostním pásmu. 
  

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

Parcela neleží v žádném záplavovém ani poddolovaném 
území. 

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

na odtokové pom�ry v území 
Stavba je založena ve v�tší hloubce než okolní stavby a 

založení nebude mít žádný vliv na základové pom�ry okolních 
staveb. Ani jinak nebude mít stavba vliv na okolní stavby a 
pozemky. Vlivem stavby se výrazn� nezm�ní odtokové pom�ry 
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v oblasti, nebude brán�no p�irozenému vsakování a nebude narušený 
p�irozený odvod srážkové vody. 

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

Na stavebním pozemku se nachází stávající rodinný d�m 
ur�ený k demolici a 2 stromy s pr�m�rem kmenu do 20cm, které brání 
výstavb� a tak budou vykáceny. P�ed zapo�etím stavebních prací bude 
realizována demolice a kácení d�evin. Ob� akce budou provedeny 
v souladu s p�íslušnými p�edpisy a vyhláškami a jsou �ádn� povoleny 
p�íslušným stavebním ú�adem.  
  

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

Zábory p�dy nejsou p�edm�tem dokumentace. 
  

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

Nový objekt bude nov� napojen na vodovodní �ád a na 
jednotnou kanalizaci. P�ípojka STL plynu, nízkého nap�tí a 
sd�lovacího vedení z�stává stávající.  

V projektové dokumentaci je �ešena p�íjezdová cesta 
k objektu ústící do místní komunikace.  

Napojení sítí a vjezd budou provedeny v souladu 
s požadavky dot�ených orgán�. 

Podrobn�jší �ešení viz p�íloha C. 3 Koordina�ní situa�ní 
výkres.  
 

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

Stavba nemá žádné v�cné ani �asové vazby ani související 
investice.  
 

    
B.2 Celkový popis stavby 
 
 
B.2.1  Ú�el užívání stavby 

Stavba je primárn� ur�ena k bydlení. Je zde umíst�na 1 bytová jednotka 
pro 4 �lennou rodinu a dále provozovna uzp�sobená pro provozování projek�ní 
�innosti. Projek�ní kancelá� je ur�ena pro 3 pracovníky. V pr�jezdu do dvora 
rodinného domu jsou vytvo�ena 2 krytá parkovací stání.  
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické �ešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Nov� navržený objekt leží ve stávající zástavb� obce Vacenovice. Rodinný 
d�m kopíruje uli�ní �áru a nijak svým objemem ani architektonicky nenaruší 
p�vodní charakter zástavby. Návrh respektuje všechny regulativy dané územním 
plánem obce Vacenovice.  
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b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a 

barevné �ešení. 
P�dorysný tvar objektu není �lenitý, jedná se o obdélník o rozm�rech 11 

x 14,8m. �adový rodinný d�m je �ešen jako vícepodlažní, �áste�n� podsklepený 
s obytným podkrovím.   

Na objektu se nachází sedlová st�echa se sklonem 40° se skládanou 
krytinou Tondach, Samba 11 v odstínu glazura Amadeus �erná. Pohledová fasádní 
omítka je tvo�ena omítkou Weber.Pas Silikon OP 315 Z v bílém odstínu BI00 a 
zrnitosti 1,5mm. V prostoru záv�t�í a ve st�ední �ásti zadní fasády bude omítka 
dopln�na skládaným betonovým obkladem v dekoru kamene v šedém odstínu od 
výrobce Stegu – obklad Grenada 5 Graphite. Plastová okna a dve�e budou dodány 
od firmy Vekra  - Komfort EVO v dekoru Birke rose.  

 
   
B.2.3  Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Objekt je rozd�len na 3 patra a 2 provozní jednotky.  
V 1PP, které je spojeno schody s exteriérem i interiérem se nachází 

technická místnost s plynovým kondenza�ním kotlem a zásobníkem teplé vody, 
sklad potravin, dílna a prádelna se sušárnou.  

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány v 1.NP, jedná se o 2 odd�lené 
zádve�í pro rodinný d�m a projek�ní kancelá� se spole�ným záv�t�ím. 
K provozovn� náleží toaleta, která je p�ístupná z jejího zádve�í. V �ásti p�ipadající 
na bytovou jednotku je v 1.NP umíst�na denní zóna, která zahrnuje prostory 
spole�enské, stravovací a hygienické. V 2.NP se nachází klidová zóna s ložnicí, 
d�tskými pokoji a pokojem pro hosty, hygienickým za�ízením a šatnou.  
 
 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Není vyžadováno bezbariérové �ešení stavby, tudíž objekt není navržen 
jako bezbariérový.  

 
 
 

B.2.5  Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba je �ešena tak, aby jejím užíváním nevzniklo nep�ijatelné riziko 

nehod. Pé�e a bezpe�nost je zajišt�na v souladu s p�íslušnými platnými p�edpisy a 
vyhláškami (vyhl. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na stavby a zákon �. 
258/2000 Sb. O ochran� ve�ejného zdraví.) 

Požární bezpe�nost je �ešena v samostatné p�íloze dle platných požárních 
norem.  
 
 
B.2.6  Základní charakteristika objekt�  
a) stavební �ešení 

Objekt je �ešen jako �áste�n� podsklepený s 1 nadzemním podlažím a 
podkrovím. V 1.NP je rozd�len na 2 �ásti – provozovnu (projek�ní kancelá�) a 
�ást bytové jednotky, druhá �ást bytové jednotky se nachází v 2. nadzemním 
podlaží rodinného domu. 
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b) konstruk�ní a materiálové �ešení 
Základy tvo�í základové pasy z prostého betonu. Nad nimi je realizována 

podkladní deska tl.150mm vyztužená kari sítí. Obvodové konstrukce 
v nadzemních podlažích jsou vyzd�ny z keramických tepeln� izola�ních tvárnic 
Porotherm T Profi tl. 440mm na tenkovrstvou maltu Porotherm. Suterénní zdivo 
tl. 400mm je vyzd�no z tvárnic ztraceného bedn�ní BEST 40, prolito betonem 
C16/20��Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvarovkami Porotherm 30 Profi. Vnit�ní 
p�í�ky tlouš�ky 150mm jsou v 1.NP vyzd�ny z Porotherm 14 Profi a v 2.NP jsou 
�ešeny jako sádrokartonové s dvojitým oplášt�ním od firmy Rigips. Stropní 
konstrukce jsou �ešeny jako prefabrikované skládané, z nosník� Pot a vložek 
Miako zalité 60mm  tlustou roznášecí vrstvou betonu vyztuženého kari sítí. 
St�echa sedlová, se sklonem 40°, d�ev�ným krovem a st�ešním plášt�m se 
skládanou krytinou Tondach, Samba 11.  Výpln� otvor� od firmy Vekra – 
komfort EVO a d�ev�ná st�ešní okna dodána firmou Velux ve variant� GLU 0055.  

  
c) mechanická odolnost a stabilita 

Nosné konstrukce jsou navrženy z prov��ených materiál� a výrobk� a 
zabudovány do stavby dle b�žných zvyklostí a požadavk� výrobce. Minimální 
únosnost výrobk� je deklarována výrobcem a není v návrhu objektu p�ekro�ena. 
Základové konstrukce budou provedeny alespo� do minimální nezámrzné 
hloubky 800mm. Stavba vyhovuje danému zatížení a jiným vliv�m a p�i b�žném 
užívání nebude mít zatížení za následek porušení konstrukce, její stability nebo 
nep�ípustné deformace konstrukce.  

Podrobn�ji �eší stavebn� – konstruk�ní �ešení stavby a statické výpo�ty. 
 

 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 
za�ízení 
  
a) technické �ešení 

 
• Vnit�ní vodovod 

Bude napojen ve vodom�rné šacht� na p�ípojku k ve�ejnému 
vodovodnímu �ádu. Uvnit� objektu bude rozd�len na rozvod studené a teplé 
vody a na cirkulaci teplé vody.  

 
• Vnit�ní kanalizace 

Zprost�edkovává odvod splaškových vod z objektu. 
 

• Vytáp�ní 
Primární vytáp�ní objektu je navrženo jako úst�ední, teplovodní 

pomocí plynového kondenza�ního kotle CGB – 2 od výrobce Wolf o výkonu 
20kW umíst�ného v suterénu v technické místnosti 001. Dodávku teplé vody 
zajiš�uje stacionární zásobníkový oh�íva� vody  SE – 2 o objemu 300l také od 
výrobce Wolf. Sekundárním zdrojem tepla je krb umíst�ný v obývacím 
prostoru v 1.NP s krbovou vložkou Hakr Zeus 2300. 
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• Rozvod plynu 
Vn� objektu p�ípojka STL plynu, HUP na fasád� objektu pro snadný 

p�ístup pracovník� poskytovatele plynu kv�li m��ení odb�ru plynu. Uvnit� 
domu veden rozvod plynu k plynovému kotli a oh�íva�i vody.  

 
• Rozvod NN  

Elektrom�rná sk�í� umíst�na na fasád� rodinného domu. Z ní veden 
rozvod NN k rozvodné a pojistkové sk�íni uvnit� objektu. 

 
• Sd�lovací kabel 

Je p�ívodem místní kabelové televize. 
 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 
• Plynový kondenza�ní kotel Wolf CGB-2  
• Zásobníkový stacionární oh�íva� teplé vody Wolf SE-2  o objemu 300l 

 
 
B.2.8  Požárn� bezpe�nostní �ešení 

�ešeno samostatn� v p�íloze – Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 
 
B.2.9  Zásady hospoda�ení s energiemi  

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 
Objekt navržen a posouzen dle �SN 730540 Tepelná ochrana budov a 

spl�uje požadavky vyhlášky 148/2007 Sb. O energetické náro�nosti budov. 
Všechny skladby konstrukcí byly navrženy tak, aby spl�ovali požadovaný 
sou�initel prostupu tepla, a aby v jakémkoliv míst� konstrukce nedocházelo 
ke kondenzaci vodní páry a ke vzniku plísní. Podrobn�ji �ešeno v p�íloze – 
E Tepeln� technické posouzení objektu.  

  
b) posouzení využití alternativních zdroj� energií 

V projektu nejsou navrženy alternativní zdroje energie.  
 

 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí  
Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování 

vodou, odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.). 

 

o V�trání: 

V�trání v�tšiny místností �ešeno jako p�ímé p�irozené v�trání okny, 

pouze toalety umíst�né uprost�ed dispozice budou v�trány nep�ímo p�es 

sousední prostory pomocí ventilátoru s automatickým vypnutím po p�edem 

nastavené dob�.  
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o Vytáp�ní: 

Vytáp�ní je �ešeno primárn� pomocí otopných teplovodních t�les a 

podlahového vytáp�ní vyh�ívaných plynovým kondenza�ním kotlem Wolf 

CGB – 2 o výkonu 20kW. Sekundárn� pak krbem umíst�ným v obytném 

prostoru bytové jednotky s pr�duchy do ostatních místností. Vytáp�ní 

provozovny bude realizováno pouze plynovým kondenza�ním kotlem 

spole�ným ob�ma �ástem objektu, krb bude sloužit pouze jako dopl�kový 

zdroj pro bytovou jednotku. 

 

o Osv�tlení:  

Místnosti budou osv�tleny p�irozen� pomocí oken, které spl�ují 

doporu�ené rozm�ry (min. 1/10 podlahové plochy obytné místnosti a min. 

ší�ka  900mm) a všechny místnosti objektu spl�ují požadavky normy �SN 

730580 Denní osv�tlení budov.  Um�lé osv�tlení je zajišt�no osv�tlením 

s úspornými žárovkami dle pot�eby jednotlivých prostor. Ve schodiš�ovém 

prostoru a na chodbách je navrženo krom� b�žného osv�tlení i osv�tlení 

pomocí LED pásk� umíst�ných 15cm nad podlahou (respektive 

schodiš�ovými stupni) spoušt�ných pomocí pohybových senzor�.  

 

o Zásobování vodou: 

�ešeno napojení na ve�ejný vodovodní �ád pomocí vodovodní 

p�ípojky provedené z HDPE 100 DN32. Teplá voda p�ipravována 

stacionárním zásobníkovým oh�íva�em vody WOLF SE-2 o objemu 300l.  

 

o Splaškové a deš	ové vody: 

Splaškové vody budou odvád�ny p�ípojkou z PVC KG DN150 do 

ve�ejné jednotné kanalizace. Na p�ípojce osazena revizní šachta DN1000, 

vstupní otvor DN600. Deš�ové vody na pozemku budou p�irozen� 

vsakovány do terénu, vody ze st�ešních konstrukcí jsou pomocí okap�, 

svod� a vpustí odvád�ny do nádrže s deš�ovou vodou umíst�né na 

pozemku stavebníka, voda bude využívána pro zavlažování p�ilehlé 

zahrady. P�i nadbytku deš�ové vody je nádrž vybavena p�epadem do 

kanaliza�ní p�ípojky.   

 

o Komunální odpad: 

Na pozemku stavebníka je navržen prostor pro skladování 

komunálního odpadu, který je pravideln� odvážen p�íslušnou firmou.  

 

o Vliv na okolní stavby: 

V objektu se nenachází žádné zdroje nadm�rného hluku nebo 

vibrací. P�i b�žném provozu se nep�edpokládá negativní vliv na životní 

prost�edí nebo prašnost pronikající do okolí. 
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B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí  

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 
Dle radonové mapy objekt leží v území kategorie s nízkým 

radonovým indexem, tudíž není t�eba provád�t žádné opat�ení proti 
proniku radonu z podloží. 
 
  

b) ochrana p�ed bludnými proudy 
Pro danou oblast se nepožadují opat�ení proti vlivu bludných 

proud�. 
  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 
V lokalit� stavby se nep�edpokládá výskyt technické 

seizmicity, proto není v projektové dokumentaci uvažována.   
 

d) ochrana p�ed hlukem 
V oblasti nejsou p�ekra�ovány limity hluku, tudíž nejsou 

navržena protihluková opat�ení. K útlumu b�žného hluku jsou 
dosta�ující konstrukce t�sných oken a dve�í.  
  

e) protipovod�ová opat�ení 
Navrhovaný rodinný d�m s projek�ní kancelá�í se nenachází 

v záplavové oblasti. 
   

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba není ohrožena dalšími negativními ú�inky. 

 
 
B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

o Vodovod: 
Napojení na ve�ejný vodovodní �ád je realizováno pomocí 

nové vodovodní p�ípojky s vodom�rnou šachtou.  
 

o Kanalizace:  
Splaškové vody jsou odvád�ny pomocí kanaliza�ní p�ípojky do 

ve�ejné jednotné kanalizace a deš�ové vody do nádrže umíst�né na 
pozemku investora s p�epadem do kanaliza�ní p�ípojky. 
 

o Elektrorozvody NN 
P�ípojka NN je stávající, elektrom�rná sk�í� bude umíst�na ve 

fasád� nového rodinného domu.  
 

o Plynovod STL 
Plynovodní p�ípojka je stávající, hlavní uzáv�r plynu bude 

umíst�n na fasád� objektu. 
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o Sd�lovací vedení 
Stávající p�ípojka k místní kabelové televizi.  

  
b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

 
o Kanalizace: 

Kanaliza�ní trubky p�ípojky z PVC KG DN150 délky 14,3m 
s revizní šachtou DN1000, vstupní otvor DN600. P�ípojka zaúst�na do 
jednotné kanalizace z PVC DN500. 

 
 
 

o Vodovod: 
Vodovodní p�ípojka z HDPE 100 DN32 délky 4,9m 

s vodom�rnou šachtou. 
 

o Hromosvody: 
Ochrana objektu p�ed atmosférickou elekt�inou je navržena 

pomocí jímací soustavy s jímací ty�í umíst�nou na st�eše objektu 
vodi�em FeZn 8mm. Uzemn�ní je provedeno pomocí zemnícího 
vodi�e pod základy objektu.  
 

 
B.4 Dopravní �ešení  

a) popis dopravního �ešení 
Na sousedním pozemku �. 541/2 umíst�na místní komunikace 

s 2 jízdními pruhy o celkové ší�ce 7m.  
  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je p�ipojen k místní komunikaci pomocí p�íjezdové 

cesty ší�ky 4,45m k zast�ešenému pr�jezdu s parkovacími stáními a 
p�ístupovým chodníkem k hlavnímu vstupu do objektu. Vytvo�ení 
p�íjezdové cesty na sousedním pozemku je povoleno vlastníkem 
pozemku tj. obcí Vacenovice.  
  

c) doprava v klidu 
Kryté parkování je navrženo pro 2 automobily na zast�ešeném 

vjezdu do dvora rodinného domu.  
  

d) p�ší a cyklistické stezky 
P�ístup k rodinnému domu pro p�ší je pomocí chodníku 

z velkoformátové betonové dlažby kladené do št�rkového lože.  
 

 
B.5 
ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 
Na pozemku bude provedena skrývka zbývající ornice, která 

neleží pod stávajícím objektem, výkopy základ�, p�ípojek 
inženýrských sítí a stavební jámy. Také budou nutné terénní úpravy 
v malém rozsahu. Vykopaná zemina bude použita na hrubé terénní 
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úpravy, ornice se použije na finální úpravu terénu kolem RD. 
P�ebyte�ná zemina bude odvezena na p�íslušnou skládku v sousední 
obci Ratíškovice.  
  

b) použité vegeta�ní prvky 
Navržená vegetace je zakreslena v p�íloze C.3 – Koordina�ní 

situa�ní výkres. O provedení rozhodne investor.  
  

c) biotechnická opat�ení 
Nejsou navržena žádná biotechnická opat�ení. 

 
 

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

a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 
P�i b�žném užívání stavby nebude objekt žádným zp�sobem 

ovliv�ovat životní prost�edí.  
Odpady jsou uskladn�ny na míst� pro to ur�eném a pravideln� 

vyváženy v rámci centrálního svozu odpadu obce. 
P�í výstavb� bude odpad t�ízen a likvidován dle druhu, bu	 

recyklován, nebo odevzdán na p�íslušnou skládku dle zákona 185/2001 
Sb. O odpadech ve zn�ní zákona 188/2004 Sb. a dalších p�edpis� a 
vyhlášek v�etn� evidence odpad�. 
  

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

V lokalit� stavby se nenalézá žádná chrán�ná krajinná oblast, 
památný strom ani se zde nevyskytují žádní chrán�ní živo�ichové, 
kte�í by pot�ebovali p�i výstavb� pat�i�nou ochranu.   
 

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 
V lokalit� stavby ani v jejím okolí se nenachází chrán�ná 

území Natura 2000. 
  

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

Nejsou vyžadovány žádné podmínky ani stanoviska EIA. 
   

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

V okolí stavby nejsou žádná ochranná a bezpe�nostní pásma.  
 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany 
obyvatelstva. Nevztahuje se k navrhovanému objektu. 
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B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 
Zásobování stavby elektrickou energií bude provedeno pomocí 

samostatného staveništního rozvad��e. Voda bude na stavbu p�ivád�na 
z provedené vodovodní p�ípojky.  

Množství stavebních hmot je uvedeno v projektové 
dokumentaci.  
  

b) odvodn�ní staveništ� 
Deš�ová voda se bude odvád�t p�irozen� vsakem p�ípadn� 

pomocí drenážního systému zaúst�ného do revizní šachty.  
  

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Vjezd na staveništ� bude zajišt�n z p�ilehlé komunikace 
v míst� budoucího vjezdu k objektu tj. u pravého okraje sousedního 
pozemku.  

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

Hluk musí být eliminován a všechny práce s v�tší mírou hluku 
musí být provád�ny zásadn� v denní dob�. Prašnost výstavby nesmí 
výrazn� ovlivnit okolí staveništ�, proto je nutné minimalizovat ji 
pomocí zkráp�ní vodou nebo používání uzav�ených nádob. 
  

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

P�i demolici stávajícího objektu a kácení d�evin budou 
dodržována stejná pravidla jako p�i výstavb�. Eliminace hluku a 
prašnosti je velmi významná. Hlukové limity byly stanoveny dle 
na�ízení vlády 272/2011Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací.   
  

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 
Zábor sousedního pozemku bude nutný k p�íjezdu na 

staveništ�, který leží na pozemku, vlastn�ném obcí Vacenovice. 
Veškeré další za�ízení staveništ� v�etn� do�asné skládky zeminy bude 
umíst�no na pozemcích investora.  
  

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

Stavební odpady a obaly budou skladovány 
ve velkoobjemových kontejnerech. Recyklovatelné materiály budou 
skladovány odd�len� dle druhu odpadu. Za likvidaci odpad� ze stavby 
zodpovídá investor pop�ípad� dodavatel stavby. Odpady budou t�íd�ny 
dle vyhlášky 93/2016Sb.  
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Tab.1 - Druhy produkovaných odpad� p�i výstavb�: 

POPIS �ÍSLO 
ODPADU 

ZP
SOB 
LIKVIDACE 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 B 
Plastové obaly 15 01 02 B 
D�ev�né obaly 15 01 03 A 
Textilní obaly 15 01 09 B 
Beton 17 01 01 A 
Cihly 17 01 02 A 
Dlaždice, obklady 17 01 03 A 
D�evo 17 02 01 A 
Asfaltové sm�si s dehtem 17 03 01 C,B 
Zbytky z PE izolací 17 04 01 B 
Ocel - železo, potrubí 17 04 05 B 
Kabely 17 04 11 A,B 
Zbytkytepelných izolací 17 06 04 A 
Stavební materiál – sádra 17 08 02 A 
Sm�snéstavební materiály 17 09 04 A 

 
Zp�sob likvidace odpad�      A – odvoz na skládku 

B – t�íd�ní, odd�lené skladování, recyklace 
   C – odvoz na skládku nebezpe�ných odpad� 
  

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
Vyt�žená zemina bude skladována na deponii na pozemku 

investora, �ást bude použita na hrubé terénní úpravy a zbylá bude 
odvezena na p�íslušnou skládku. Ornice bude použita na finální terénní 
úpravy kolem stavby.  
  

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 
Mechanizace použitá na staveništi musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobt�žovala okolí nadm�rným hlukem a 
nehrozil únik provozních kapalin do p�dy. P�i parkování je 
doporu�eno použití okapových van. P�i výjezdu ze staveništ� je nutné 
o�istit kola od nános� ze staveništ�, aby nebyla zne�išt�na 
komunikace.  

Odpady budou likvidovány výhradn� tak, jak je uvedeno 
v bod� B.8 g). Nebezpe�né látky použité p�i výstavb� nesmí být vylity 
do ve�ejné kanalizace.  
  

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, 
posouzení pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci podle jiných právních p�edpis�5) 

Bezpe�nost práce bude zajišt�na dle následujících p�edpis�:  
na�ízení vlády 591/2006 Sb.  O bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, na�ízení vlády 
362/2005 Sb.  O bližších na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a na�ízení 
vlády 101/2005 Sb. O podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 
pracovní prost�edí. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

V okolí stavby nejsou prostory s bezbariérovým p�ístupem a 
nep�edpokládá se pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

  
l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

Stavbou nebude ovlivn�n provoz na p�ilehlé komunikaci, vjezd 
na staveništ� bude ozna�en zna�kou ,,Pozor výjezd vozidel stavby“. 
Vozidla budou p�ed vjezdem na místní pozemní komunikaci �ádn� 
o�išt�na, aby nezne�iš�ovala vozovku. 

  
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní 

stavby za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i 
výstavb� apod.) 

Není pot�ebné stanovení speciálních podmínek pro provád�ní 
stavby. 

 
 
 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 
P�edpokládané zahájení stavby: srpen 2017 
P�edpokládané dokon�ení stavby: duben 2019  
P�edpokládaná doba výstavby: 20 m�síc�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhrnná technická zpráva byla vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. 
O dokumentaci staveb ve zn�ní pozd�jšího p�edpisu 62/2013Sb., v rozsahu pro 
provád�ní stavby ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   
 
 
 
                 
      ………………………………………. 
Ve Vacenovicích dne 26.5. 2017               vypracovala: Ludmila Šimkovi�ová 
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D.1.1  Architektonicko – stavební �ešení 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
D.1.1.1 Identifika�ní údaje 
 
Stavba: 

Rodinný d�m s projek�ní kancelá�í 
Katastrální územní: Vacenovice u Kyjova 
Parcela: 778/1 

 
Stavebník/investor:  

Ludmila Vaculovi�ová 
Vacenovice 539, 69606 

 
Zpracovatel projektové dokumentace: 

Ludmila Šimkovi�ová 
Vacenovice 519, 69606 

 
 

 D.1.1.2  Ú�el objektu 
Navrhovaný objekt je navržen k trvalému bydlení a k provozování projek�ní 

kancelá�e.  
 

 D.1.1.3  Funk�ní nápl� 
Objekt je �len�n na projek�ní kancelá� pro 3 pracovníky umíst�nou v p�ízemí 

rodinného domu a obytnou jednotku pro 4 osoby bez pohybového omezení. 
V suterénu rodinného domu se nachází pomocné prostory jako kotelna, sklad potravin, 
dílna a prádelna se sušárnou. V 1. nadzemním podlaží se nachází provozovna a denní 
zóna, jejíž sou�ástí je obývací pokoj s kuchyní a hygienické za�ízení.  V podkrovním 
2.NP je situována klidová zóna, která zahrnuje ložnici s p�ilehlou šatnou, 2 d�tské 
pokoje, pokoj pro hosty a hygienické za�ízení.  
 

 D.1.1.4 Kapacitní údaje 
Bytová jednotka je ur�ena k pohodlnému bydlení 4 �lenné rodiny. Projek�ní 

kancelá� je navržena pro 3 pracovníky.  V blízkosti objektu jsou umíst�na 2 krytá 
parkovací stání pro osobní automobily.  

 

D.1.1.5  Architektonické, výtvarné, materiálové �ešení 
Architektonické �ešení stavby vychází z požadavk� investora a je v souladu 

s územním plánem obce Vacenovice.  
Objekt je navržen jako �adový d�m s p�dorysn� málo �lenitým tvarem. Hlavní 

objekt je obdélníkového tvaru o rozm�rech 11x14,8m. K objektu pat�í ješt� krytá 
terasa a kryté parkovací stání pro 2 automobily.   
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Pohledová fasádní omítka je tvo�ena omítkou Weber.Pas Silikon OP 315 Z 
v bílém odstínu BI00 a zrnitosti 1,5mm. V prostoru záv�t�í a ve st�ední �ásti zadní 
fasády bude omítka dopln�na skládaným betonovým obkladem v dekoru kamene od 
výrobce Stegu – obklad Grenada 3 Mocca.  

St�echa je �ešena jako sedlová se st�ešními okny a viký�i a sklonem 40°. Krycí 
vrstva je ze skládané st�ešní krytiny Tondach Samba 11, odstín glazura Amadeus 
�erná. 

Oplechování a st�ešní žlaby a svody budou vyrobeny z TiZn plech� 
s povrchovou úpravou nát�rem s odstínem šedá.  

Komíny zna�ky Schiedel o rozm�rech 380x380mm a pr�duchem pr�m�ru 
200mm jsou nad st�ešním plášt�m omítnuty omítkou Weber.Pas Silikon OP 315 
v bílém odstínu. Podbití krovu bude z hoblovaných a lakovaných smrkových palubek 
v odstínu dub.  

Okapový chodník a zpevn�né plochy na pozemku budou vydlážd�ny 
velkoformátovou betonovou dlažbou  Grena XL bílá, povrch vymývaný, výrobce 
Presbeton.  
 

 D.1.1.6 Dispozi�ní a celkové provozní �ešení 
Objekt je rozd�len na 3 patra a 2 provozní jednotky.  
V 1PP, které je spojeno schody s exteriérem i interiérem se nachází technická 

místnost s plynovým kondenza�ním kotlem a zásobníkem teplé vody, sklad potravin, 
dílna a prádelna se sušárnou. Suterén je prosv�tlen a v�trán pomocí sklepních sv�tlík� 
Aco-allround.  

Hlavní vstupy do objektu je v 1.NP, jedná se o 2 odd�lené zádve�í pro rodinný 
d�m a projek�ní kancelá� se spole�ným záv�t�ím. K provozovn� náleží toaleta, která je 
p�ístupná z jejího zádve�í. V �ásti p�ipadající na bytovou jednotku je v 1.NP umíst�na 
denní zóna, která zahrnuje prostory spole�enské, stravovací a hygienické. V 1.NP jsou 
umíst�ny i vedlejší vstupy do objektu – z prostoru krytých parkovacích stání a z terasy 
p�ilehlé k obývacímu pokoji.  V 2.NP se nachází klidová zóna s ložnicí, d�tskými 
pokoji a pokojem pro hosty, hygienickým za�ízením a šatnou.  

 

D.1.1.7 Bezbariérové užívání stavby 
Není vyžadováno bezbariérové �ešení stavby, tudíž objekt není navržen jako 

bezbariérový.  
 

 

D.1.1.8  Technologie výroby 
Stavba rodinného domu bude provedena stavební firmou Duostav, sídlo firmy: 

Vacenovice 226, jednatel: Ji�í Klimecký.  
Stavba bude provedena v souladu s normami týkajícími se bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci.  

 
D.1.1.9 Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení 

�adový rodinný d�m je navržen se 2 nadzemními podlažími a je �áste�n� 
podsklepený. Konstruk�ní systém st�nový, zd�ný. 
 

1. Zemní práce: 
Zemina na pozemku byla stanovena jako S1 – st�edn� zrnný písek.  
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Dle hydrogeologického pr�zkumu leží hladina podzemní vody v dostate�né 
hloubce (4,2m) a tudíž neovlivní �ešení základových konstrukcí a konstrukcí 
1.podzemního podlaží.   

Bude provedena skrývka ornice o tlouš�ce 300mm  v �ásti, která nebyla pod 
stávajícím objektem. Po výškovém a polohovém vym��ení budou provedeny 
výkopové práce v�etn� svahování (s min. sklonem 1:1,75)  pomocí strojní 
mechanizace. P�ed betonáží bude provedeno do�išt�ní výkop� a provedena výstupní 
kontrola vedoucím �ety a stavbyvedoucím. 
 

2. Základy: 
Veškeré základové konstrukce budou vybetonovány z prostého betonu t�ídy 

C16/20 XC2. Stavba bude založena na základových pasech. Pod obvodovými a 
vnit�ními nosnými st�nami budou základové pasy vyhloubeny minimáln� do 
nezámrzné hloubky 800mm, pod suterénním zdivem alespo� do minimální hloubky 
500mm. Na základových pasech a zhutn�ném terénu mezi nimi bude vylita podkladní 
betonová deska o tlouš�ce 150mm vyztužená kari sítí o pr�m�ru 6mm a velkosti ok 
150x150mm. Pod p�í�kami ze zdiva Porotherm 14 Profi bude podkladní deska 
dovyztužena pruhem kari sít� o ší�ce 3xd = 350mm. 
 

3. Svislé konstrukce: 
Nosný systém objektu je navržen z kusových prvk� keramického zdiva 

Wienerberger-Porotherm. Obvodové zdivo je realizováno z keramického zdiva 
pln�ného minerální vatou Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry. Vnit�ní 
nosné zdivo je z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi. P�í�ky v 1.NP budou 
vytvo�eny z tvarovek Porotherm 14 Profi. V 2.NP je prostor �len�n pomocí 
sádrokartonových dvojit� oplášt�ných p�í�ek.  
 

4. Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou tvo�eny systémem stropních nosník� POT a vložek 

MIAKO 19. Nosníky jsou ukládány s osovou vzdáleností 500mm nebo 625mm a 
uloženy na zdivu alespo� s minimálním uložením stanoveným výrobcem. Stropní 
konstrukce je dokon�ena nadbetonávkou s vloženou kari sítí o tlouš�ce 60mm. 
V 1.nadzemním podlaží jsou stropní konstrukce vynášeny obvodovými st�nami, 
vnit�ními nosnými st�nami a železobetonovými pr�vlaky o rozm�ru 300x200mm, dle 
statického výpo�tu.  
 

5. St�ešní konstrukce: 
 

 Krov 
St�echa je navržena jako sedlová se sklonem 40° a výškou h�ebene +8,550m. 
Krov je novodobý vaznicový s vrcholovou a mezilehlou vaznicí. Všechny 

prvky jsou d�ev�né ze smrkového d�eva, t�ídy pevnosti C22. Vrcholová vaznice 
140x160mm je podep�ena sloupky (140x140mm) vetknutými do kleštin 
(100x160mm). Mezilehlé vaznice jsou také podep�eny sloupky (140 x 140mm) 
uloženými na stropní konstrukci. Ve st�eše jsou vloženy 3 viký�e s pultovou st�echou, 
oplášt�né deskami OSB a zatepleny izolací Isover Orsik uvnit� oplášt�ní a 200mm 
kontaktního zateplení pomocí Isover EPS100F.Dále jsou ve st�eše umíst�ny 3 st�ešní 
okna Velux o rozm�rech 780x1400mm. Pozednice jsou uloženy na nadezdívce 
500mm vysoké a jsou kotveny ke ztužujícímu v�nci stropní konstrukce pomocí 
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závitových ty�í M12 8.8 délky 900mm se zespod zava�eným rozší�ením ze st�íhané 
ocelové pásoviny. Ztužení krovu v p�í�né rovin� zajišt�no pomocí kotvení vaznic do 
štítových st�n.  

Všechny d�ev�né prvky krovu jsou impregnovány proti hnilob� a d�evokazným 
houbám a opat�eny protipožárním nát�rem Promat.  
 
 St�ešní pláš	:  

St�ešní souvrství tvo�í pohledová vrstva ze sádrokartonového podhledu, 
parozábrana Jutafol NAL 170, tepeln� izola�ní vrstva pod a mezi krokvemi z 
minerální vaty Isover Orsik o celkové tlouš�ce 300mm., hydroizola�ní vrstva z HI 
Jutatop HTR upevn�ná kontralat�mi 40x60mm ze smrkového d�eva C22, la�ování 
30x50mm a pohledová vrstva ze skládaných st�ešních tašek Tondach Samba 11, 
glazura Amadeus �erná.  
 

6. Klempí�ské práce:  
Oplechování a st�ešní žlaby a svody budou vyrobeny z TiZn plech� 

s povrchovou úpravou nát�rem (barva šedá). 
 

7. Schodišt�: 
Všechna schodišt� v RD budou provedena jako železobetonová, monolitická. 

Materiál beton C20/25, XC1, ocel B500B, dle návrhu statika. Vnit�ní schodišt� z 1PP 
do 1NP a z 1 NP do 2NP budou dvouramenná s mezipodestou a nášlapnou vrstvou 
z kamenného koberce. Vn�jší schodišt� z 1PP do exteriéru bude provedeno také jako 
monolitické, nášlapná vrstva schodišt� bude velkoformátová betonová dlažba od 
spole�nosti Presbeton. Ší�ka schodiš�ového ramene u vnit�ního schodišt� je 1050mm, 
u exteriérového schodišt� 1100mm. Výšky, ší�ky a po�ty stup�� jsou: schodišt� z 1PP 
do 1NP 16x168,75mmx305mm, schodišt� z 1NP do 2NP: 18x175mmx305mm a vn�jší 
schodišt� z 1PP: 15x177mmx270mm.   
 

8. Výpln� otvor�: 
Plastové vstupní dve�e a okna budou dodány od výrobce Vekra, typ Komfort 

EVO s trojsklem. V rámu je nainstalována uzav�ená výztuha, která zlepšuje tepeln� 
technické vlastnosti výpln� otvoru. Zvolený dekor: Birke rose. Vnit�ní parapety 
d�evot�ískové laminované a venkovní parapety tažené hliníkové jsou sou�ástí dodávky 
oken od firmy Vekra.  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla oken a dve�í je uveden 
v p�íloze E.2 Výpo�ty pro tepeln� technické posouzení. Stín�ní je zajišt�no 
venkovními žaluziemi od firmy Lomax s lamelami C 80 v barv� šedé. St�ešní okna 
jsou dodána spole�ností Velux . typ Standart Plus, typ GLU 0055 s horním ovládáním 
o rozm�rech 780x1400mm a v dekoru o�ech. Podrobný výpis otvor� je uveden 
v p�íloze Výpis oken a dve�í. Interiérové dve�e v�etn� obložkových zárubní a 
p�íslušenství dodány firmou Sapeli. 
 

9. Omítky: 
 

Vn�jší fasádní omítka: 
Vn�jší fasádní omítka bude provedena na vn�jší zdivo ve skladb�: Weber.Tmel 

700 se skelnou sí�ovinou tl. 5mm, na ní bude nanesen podkladní nát�r Weber.Pas 
Podklad Uni a fasádní omítka tl.5mm Weber.Pas Silikon OP 315 Z v bílém odstínu 
BI00 a zrnitosti 1,5mm 



�
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Vnit�ní omítky: 

Vnit�ní st�ny budou omítnuty jednovrstvou ru�ní omítkou Salith MTF PII o 
tlouš�ce 15mm.  
 

10. Obklady: 
Keramické obklady st�n budou provedeny v místnostech 004 (prádelna a 

sušárna) ,101 (WC), 102 (koupelna), 104 (projek�ní kancelá�), 105 (WC), 108 
(obývací pokoj s kuchyní), 206 (koupelna), 207 (WC). Výb�r keramických obklad� je 
v kompetenci investora.  
 

11. Podhledy: 
V obývacím pokoji s kuchyní je strop oplášt�n podhledem z desek Rockfon 

Logic tl. 12,5mm. Podhled je umíst�n 250mm  pod spodní stranou stropní konstrukce. 
V podhledu je skryt nosný ŽB pr�vlak a potrubí pro odvod vzduchu z digesto�e do 
vn�jšího prost�edí. V podhledu bude instalováno bodové osv�tlení místnosti. Jedná se 
také o akusticky tlumící prvek prostoru, který napomáhá k úprav� doby dozvuku 
v obývacím pokoji.  
 

12. Podlahy:  
Všechny podlahy v interiéru jsou �ešeny jako t�žké plovoucí podlahy 

s roznášecí vrstvou z betonové vyztužené mazaniny z betonu C20/25 a kari sít� 
pr�m�ru 5mm, velikost ok 150x150mm. V p�ípad� pot�eby bude podklad srovnán 
samonivela�ní cementovou hmotou Weber.floor 4150. P�edepsaná rovinnost podkladu 
pro plošné nášlapné vrstvy je 2mm/2m. Ve výrobcem p�edepsaných místech podlahy 
bude prosvedena dilata�ní spára. Tepelná izolace podlah na terénu bude vytvo�ena 
z desek Isover EPS 100Z  a kro�ejovou a tepelnou izolaci u podlah na stropních 
konstrukcích tvo�í izolace ze skelné vlny Isover TDPT. Pro odd�lení od svislých 
konstrukcí a tím zlepšení kro�ejové nepr�zvu�nosti bude použito podlahových pásk� 
Isover N/PP o tlouš�ce 20mm.  V místnostech s vlhkým provozem (koupelna, 
prádelna) budou skladby podlahy dopln�ny o celoplošnou hydroizola�ní st�rku 
vytaženou min. 300mm nad úrove� podlahy.  
 

13. Hydroizolace: 
 
Izolace podkladní desky, suterénních st�n a soklu obvodových st�n: 

Hydroizola�ní souvrství je tvo�eno dvojicí asfaltových pás� Glastek 40 Special 
Mineral a Elastek 40 Special Mineral vzájemn� natavených. P�i provád�ní se musí 
dbát na kvalitní provedení spoj� a prostup�, protože HI souvrství slouží i jako ochrana 
proti prostupu radonu z podloží.  
U suterénních st�n a základových pas� obvodových st�n bude použita jako drenážní 
vrstva nopová fólie HDPE Lithoplast + separa�ní geotextílie.  
 
Hydroizolace šikmé st�echy: 

Pod vrstvou tepelné izolace je umíst�na parozábrana Jutafol NAL 170, navíc je 
ve skladb� šikmé st�echy pod skládanou st�ešní krytinou umíst�na pojistná 
hydroizolace Jutatop HTR, aby zabránila prosakování vody do st�ešního plášt�.  
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14. Tepelná izolace: 
 

Tepelná izolace st�n: 
Suterénní st�ny i obvodové st�ny jsou zd�ny z tvárnic ztraceného bedn�ní tl. 

400mm  prolité betonem C16/20 + kontaktn� zatepleno deskami Isover Styrodur 300 
CS tlouš�ky 100mm.  
 
Tepelná izolace strop�: 

V záv�t�í objektu vzniká tepelný most ve stropech nad 1PP a 1NP. U stropu 
nad 1PP bude nadm�rnému prostupu tepla krizovými místy zabrán�no úpravou 
skladby podlahy na skladbu ploché st�echy s minimálním sklonem a tepelnou izolací 
DekPerimetr SD 150 tl. 240mm. Strop nad 1NP bude z vn�jší strany kontaktn� 
zateplen 150mm EPS 100F dle zásad ETICS.    
 
Tepelná izolace podlah: 

Podlahy na terénu nebo suterénní podlahy jsou izolovány pomocí EPS 100Z, u 
ostatních podlah je také použito EPS 100Z. Tlouš�ky viz p�íloha Výpis skladeb 
St�ešní pláš� a strop nad 2NP obsahuje ve své skladb� 2 vrstvy TI Isover Orsik  pod a 
mezi kleštinami o celkové tlouš�ce 300mm.  
 
 

15. Truhlá�ské výrobky: 
Interiérové dve�e v�etn� obložkových zárubní budou dodány firmou Sapeli. 

V 1. NP a 2.NP budou namontovány v�etn� obložkových zárubní typ normal, dekor 
CPL Dub struktur. V 1.PP budou do ocelových zárubní zakoupeny dve�e Sapeli 
Elegant Praktik, dekor bílá. Madlo schodiš�ového zábradlí bude dodáno spolu 
s nerezovým zábradlím spole�ností Jap. 
 

16. Záme�nické výrobky: 
Schodiš�ové zábradlí vnit�ního schodišt� o výšce 1000mm  bude nerezové 

s prutovou svislou výplní a d�ev�ným madlem dodané spole�ností Jap. Zábradlí 
exteriérového schodišt� bude také dodáno spole�ností Jap, také s výplní ze svislých 
prutových prvk�, jen madlo bude nerezové.  
Dve�ní kování interiérových dve�í bude dodáno firmou Rostex, u dve�í v nadzemních 
podlažích typ Monza, u dve�í v suterénu typ 850 Surival. Kování dve�í a oken 
v obvodových konstrukcích bude dodáno spolu s okny a dve�mi spole�ností Vekra.  
 
 

D.1.1.10 Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prost�edí  

 
Stavba je navržena a bude provedena takovým zp�sobem, aby p�i jejím užívání 

nedošlo k úrazu uživatel� stavby nebo jiných osob. Pro zabrán�ní pádu z výšky nebo 
do hloubky jsou všechna kritická místa opat�ena zábradlím o výšce 1000mm a 
svislými mezerami menšími než 120mm. Veškeré použité materiály jsou zdravotn� 
nezávadné a neuvol�ují nebezpe�né látky. 
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D.1.1.11 Stavební fyzika – tepelná technika, osv�tlení, 
oslun�ní, akustika/hluk, vibrace  

 
1. Tepelná technika  

Všechny konstrukce spl�ují požadavky sou�initele prostupu tepla a faktor 
vnit�ního povrchu podle �SN 73 0540 – 2. Také kritické kouty vznikající p�i styku 2 
konstrukcí byly posouzeny a vyhovují požadavk�m na faktor vnit�ního povrchu 
v kout�. Podlahové konstrukce vyhovují z hlediska poklesu povrchové teploty. Jako 
nejrizikov�jší konstrukce z hlediska kondenzace a vlhkostní bilance byla stanovena 
skladba S2d – podlaha v 1. NP v exteriéru (záv�t�í) a splnila podmínky dané �SN 
730540. Podrobné posouzení konstrukcí a stanovení energetické náro�nosti budovy 
je uvedeno v p�íloze E –Stavebn� fyzikální posouzení objektu.   

 
2. Osv�tlení, oslun�ní  

Všechny obytné místnosti spl�ují požadavky na denní osv�tlení. Bytová 
jednotka spl�uje požadavek na minimální proslun�ní na 1/3 plochy obytných 
místností. Podrobné posouzení z hlediska osv�tlení a oslun�ní lze nalézt v p�íloze E - 
Stavebn� fyzikální posouzení objektu. 

 
3. Akustika/hluk, vibrace  

Objekt spl�uje požadavky na ochranu proti hluku podle vyhlášky �. 
268/2009Sb., O technických požadavcích na stavby §14 Ochrana proti hluku a 
vibracím a na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací a její zm�na 217/2016 Sb.  

Obvodové plášt�, p�í�ky a stropy spl�ují požadavky na zvukovou 
nepr�zvu�nost a stropní konstrukce také spl�ují požadavky na kro�ejovou 
nepr�zvu�nost podle �SN 73 0532. Podrobné posouzení konstrukcí je uvedeno 
v p�íloze E - Stavebn� fyzikální posouzení objektu.  
 
 

  

D.1.1.12 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Z požárního hlediska lze celý objekt požadovat za 1 požární úsek s II. 
stupn�m požární bezpe�nosti. Konstrukce musí spl�ovat požadavky kladené �SN 
730802. Podrobné �ešení požární bezpe�nosti objektu je �ešeno v p�íloze D.1.3 
Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 
 
 
Technická zpráva byla vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v rozsahu pro provád�ní stavby. 
  
 
 

       
  ……………………………………. 

Ve Vacenovicích dne 26.5.2017         vypracovala: Ludmila Šimkovi�ová  
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3. ZÁV�R 
 

Cílem bakalá�ské práce byl návrh �adového rodinného domu s provozovnou 
malého rozsahu (projek�ní kancelá�í) katastrálním území obce Vacenovice a 
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace byla 
zpracována dle vyhlášky �. 499/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jšího p�edpisu �. 62/2013 
Sb. 

 
P�i zpracování bakalá�ské práce jsem použila p�evážn� znalosti, které jsem 

získala p�i studiu na fakult� stavební Vysokého u�ení technického v Brn� a cenné 
rady od vedoucí mé bakalá�ské práce a dalších vyu�ujících VUT Brno.  

 
V p�ílohách bakalá�ské práce lze nalézt studie �ešící vhodné dispozi�ní 

uspo�ádání objektu s respektováním orientace ke sv�tovým stranám a vyhovujícími 
provozními vazbami v objektu a p�edb�žné návrhy a výpo�ty konstruk�ních �ástí 
stavby.  

 
Dále jsem zpracovávala podrobné �ešení objektu ve form� výkresové v rozsahu 

pro stavební povolení a následn� pro provedení stavby.  
 
Objekt byl posouzen z hlediska tepelné techniky a akustiky a byl zpracován 

energetický štítek obálky budovy a budova byla za�azena do kategorie B – úsporná. 
Také bylo zpracováno celkové požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

  
Navržená stavba vyhovuje platným p�edpis�m a zákon�m a je navržena dle 

�eských technických norem. 
 

Obsah bakalá�ské práce odpovídá svým �ešením i rozsahem zadání bakalá�ské 
práce.  

 
B�hem zpracovávání bakalá�ské práce jsem nabyla hodn� znalostí a zkušeností 

v oboru projektování staveb a schopností �ešit problémy vyvstávající z komplexního 
�ešení stavby. 

 
�
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOL� 

 
 
RD  rodinný d�m 
m  metr 
mm  milimetr 
m2  metr �tvere�ní 
m3  metr krychlový 
�.  �íslo 
�SN  �eská státní norma 
Sb.  sbírky 
kat.   katastrální (území) 
1.PP  1. Podzemní podlaží 
1.NP  1.nadzemní podlaží 
2.NP  2.nadzemní podlaží 
kW  kiloWatt 
l  litr 
HUP  hlavní uzáv�r plynu 
STL  st�edotlaký (plyn) 
NN  nízké nap�tí 
min.  minimáln� 
DN  jmenovitý vnit�ní pr�m�r (potrubí) 
HDPE  polyetylen s vysokou hustotou  
PVC KG  polyvinylchlorid typu KG 
FeZn   železozinkový (vodi�) 
EIA  Environmental Impact Assessment, �esky: Vyhodnocení vliv� na 

životní prost�edí 
°C stupe� Celsia 
° stupe�  
TiZn titanzinkový (plech) 
RAL ozna�ení vzorníku barev 
C16/20 XC2  ozna�ení pevnosti betonu a t�ídy prost�edí 
tl.  tlouš�ka 
Vzpp  ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
RŠ  revizní šachta 
VŠ  vodom�rná šachta 
NDV  nádrž na deš�ovou vodu 
ES  elektrom�rná sk�í� 
BOZP  bezpe�nost a zdraví p�i práci 
TI  tepelná izolace 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
HI  hydroizolace 
PB
  požárn� bezpe�nostní �ešení 
p.ú.  požární úsek 
SPB  stupe� požární bezpe�nosti 
SDK  sádrokarton 
VC  vápennocementová omítka 
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m.n.m. metr� nad mo�em 
Bpv  Balt po vyrovnání (výškový systém)  
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
PB  polohový bod  
U  sou�initel prostupu tepla 
UN,rq  požadovaný sou�initel prostupu tepla 
UN,rc  doporu�ený sou�initel prostupu tepla 
q  nahodilé zatížení  
g  stálé zatížení 
dB  decibel 
vyhl.  vyhláška 
�  suma (sou�et) 
�  sou�initel tepelné vodivosti 
pv  výpo�tové požární zatížení 
NÚC  nechrán�ná úniková cesta 
PHP  p�enosný hasicí p�ístroj 
θai  návrhová vnit�ní teplota 
θe  návrhová vn�jší teplota 
i  vlhkosti v interiéru 
e  vlhkost v exteriéru 
fRsi  teplotní faktor vnit�ního povrchu 
HT  m�rná ztráta prostupem tepla 
Uem  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 
Uem, rq  požadovaný pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 
Uem, rc  doporu�ený pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 
bi  �initel teplotní redukce 
tj.  to je 
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6. SEZNAM P
ÍLOH 
 
SLOŽKA B − STUDIJNÍ A P
ÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

B.1 STUDIE 
� S.01 STUDIE − P
DORYS 1.PP   m��ítko 1:100  
� S.02 STUDIE − P
DORYS 1.NP   m��ítko 1:100 
� S.03 STUDIE − P
DORYS 2.NP   m��ítko 1:100 
� S.04 STUDIE − P�Í�NÝ �EZ   m��ítko 1:100 
� S.05 STUDIE − PODÉLNÝ �EZ   m��ítko 1:100 
� S.06 STUDIE − POHLED P�EDNÍ   m��ítko 1:100 
� S.07 STUDIE − POHLED ZADNÍ   m��ítko 1:100 
� VIZUALIZACE OBJEKTU – P�EDNÍ FASÁDA 
� VIZUALIZACE OBJEKTU – ZADNÍ FASÁDA 

 
B.2 P
ÍPRAVNÉ PRÁCE 
� MAPA VACENOVICE 
� MAPA PRO SITUACI ŠIRŠÍCH VZTAH
 
� ANALÝZA VÝŠKOPISU Z GEOPORTÁLU 
� VÝPO�ET NAHODILÉHO ZATÍŽENÍ ZÁKLAD
 
� VÝPO�ET ZÁKLAD
 
� ZASAZENÍ DO TERÉNU 
� VÝPO�ET SCHODIŠT� 

  
SLOŽKA C − SITUA�NÍ VÝKRESY 
 

• C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH
   m��ítko 1:1000 
• C.2 CELKOVÝ SITUA�NÍ VÝKRES   m��ítko 1:200 
• C.3 KOORDINA�NÍ SITUA�NÍ VÝKRES  m��ítko 1:200 

 
SLOŽKA D.1.1 − ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 
EŠENÍ 

 
• D.1.1.1 P
DORYS 1. PP    m��ítko 1:50 
• D.1.1.2 P
DORYS 1.NP    m��ítko 1:50 
• D.1.1.3 P
DORYS 2.NP    m��ítko 1:50 
• D.1.1.4 P�Í�NÝ �EZ     m��ítko 1:50 
• D.1.1.5 PODÉLNÝ �EZ    m��ítko 1:50 
• D.1.1.6 POHLED P�EDNÍ    m��ítko 1:50 
• D.1.1.7 POHLED ZADNÍ    m��ítko 1:50 
• VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 
• VÝPIS OKEN 
• VÝPIS DVE�Í 
• VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH PRVK
 
• VÝPIS ZÁME�NICKÝCH PRVK
 
• VÝPIS OSTATNÍCH PRVK
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SLOŽKA D.1.2 − STAVEBN� KONSTRUK�NÍ 
EŠENÍ 
 

• D.1.2.1 VÝKRES ZÁKLAD
     
m��ítko 1:50 

• D.1.2.2 VÝKRES SESTAVY DÍLC
 NAD 1PP   
m��ítko 1:50 

• D.1.2.3 VÝKRES SESTAVY DÍLC
 NAD 1NP   
m��ítko 1:50 

• D.1.2.4 VÝKRES KROVU      
m��ítko 1:50 

• D.1.2.5 DETAIL A − UKON�ENÍ ST�ECHY U OKAPU  
m��ítko 1:10  

• D.1.2.6 DETAIL B − SCHOD DO ZÁV�T�Í   
m��ítko 1:10  

• D.1.2.7 DETAIL C −PRÁH VSTUPNÍCH DVE�Í    
m��ítko 1:5 

• D.1.2.8 DETAIL D − PRÁH U BO�NÍHO VSTUPU   
m��ítko 1:5 

• D.1.2.9 DETAIL E − NADPRAŽÍ BO�NÍCH VCHODOVÝCH DVE�Í 
m��ítko 1:10 

• D.1.2.10 DETAIL F − ST�NA VIKÝ�E    
 m��ítko 1:5 

  
SLOŽKA D.1.3 − POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 
EŠENÍ 

 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
• D.1.3.1 PB� − P
DORYS 1.PP    m��ítko 1:100  
• D.1.3.2 PB� − P
DORYS 1.NP   m��ítko 1:100 
• D.1.3.3 PB� − P
DORYS 2.NP   m��ítko 1:100 
• D.1.3.4 PB� − SITUACE     m��ítko 1:200  
• P�ÍLOHA �.1 VÝPO�ET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ A POŽÁRNÍHO 

RIZIKA 
• P�ÍLOHA �.2 POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK
 
• P�ÍLOHA �.3 POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
• P�ÍLOHA �. 4 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 

 
SLOŽKA E – STAVEBN� FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU 

• E.1 POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 
• E.2 VÝPO�TY PRO TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
• E.3 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
• P�ÍLOHA �.1 PROTOKOL K DENNÍMU OSV�TLENÍ VE VŠECH 

OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH RODINNÉHO DOMU 
• P�ÍLOHA �.2 �INITEL DENNÍ OSV�TLENOSTI V MÍSTNOSTECH 

104(PROJEK�NÍ KANCELÁ�) A 204(D�TSKÝ POKOJ) 
• P�ÍLOHA �.3 �INITEL DENNÍ OSV�TLENOSTI V MÍSTNOSTECH 

108, 201 A 203 
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• P�ÍLOHA �.4 PROTOKOL K PROSLUN�NÍ V 1NP 
• P�ÍLOHA �.5 PROTOKOL K PROSLUN�NÍ VE 2NP 
• P�ÍLOHA �.6 SLUNE�NÍ DIAGRAM - OKNO V KUCHYNI 
• P�ÍLOHA �.7 SLUNE�NÍ DIAGRAM - OKNO V OBÝVACÍM 

POKOJI 
• P�ÍLOHA �.8 SLUNE�NÍ DIAGRAM - OKNO V PROJEK�NÍ 

KANCELÁ�I 
• P�ÍLOHA �.9 SLUNE�NÍ DIAGRAM - OKNO VE VIKÝ�I V 

D�TSKÉM POKOJI 
• P�ÍLOHA �.10 SLUNE�NÍ DIAGRAM - OKNO VE VIKÝ�I 

V LOŽNICI 
• P�ÍLOHA �.11 SLUNE�NÍ DIAGRAM - OKNO VE VIKÝ�I V 

MENŠÍM D�TSKÉM POKOJI 
• P�ÍLOHA �.12 SLUNE�NÍ DIAGRAM - STR�EŠNÍ OKNO V 

D�TSKÉM POKOJI 
• P�ÍLOHA �.13 SLUNE�NÍ DIAGRAM - ST�EŠNÍ OKNO V POKOJI 

PRO HOSTY 2 
• P�ÍLOHA �.14 SLUNE�NÍ DIAGRAM - ST�EŠNÍ OKNO V POKOJI 

PRO HOSTY 
• P�ÍLOHA �.15 STÍN�NÍ V 1NP A 2NP 
• P�ÍLOHA �.16 WALDRAM
V DIAGRAM PRO 2.P�EDNÍ OKNO U 

SOUSED
 NAPROTI 
• P�ÍLOHA �.17 WALDRAM
V DIAGRAM PRO OKNO VE ŠTÍTU U 

SOUSED
 
• P�ÍLOHA �.18 WALDRAM
V DIAGRAM PRO P�EDNÍ OKNO U 

SOUSED
 NAPROTI – KRISTOVI 
• P�ÍLOHA �.19 WALDRAM
V DIAGRAM PRO P�EDNÍ OKNO U 

SOUSED
 NAPROTI VPRAVO 
• P�ÍLOHA �.20 WALDRAM
V DIAGRAM PRO P�EDNÍ OKNO U 

SOUSED
 NAPROTI 
• P�ÍLOHA �.21 VÝSLEDKY Z PROGRAMU HLUK+ 
• P�ÍLOHA �.22 IZOFONY A PÁSMA 
• P�ÍLOHA �.23 PROSTOROVÁ AKUSTIKA - UR�ENÍ DOBY 

DOZVUKU – TABULKA 
• P�ÍLOHA �.24 PROSTOROVÁ AKUSTIKA - UR�ENÍ DOBY 

DOZVUKU – GRAFY 
• P�ÍLOHA �.25 POSOUZENÍ STAVEBNÍ AKUSTIKY 
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