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ABSTRAKT  
Bakalářská práce se zabývá novostavbou samostatně stojícího rodinného domu pro 

čtyřčlennou rodinu, součástí domu je taktéž provozovna v podobě kanceláře určené pro malé 

podnikání majitele domu. Stavba se bude nacházet v lokalitě Lukavice. Rodinný dům 

je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Z hlediska dispozice je rozdělen na dvě části a 

to obytnou část a kancelář. Kancelář se nachází v 1NP. Před domem jsou umístěna dvě 

parkovací stání na zpevněné ploše k využívání pro kancelář. 1NP slouží jako denní aktivní zóna. 

2NP naopak jako noční zóna, klidová a odpočinková zóna. Dům je navržen ze systému VELOX. 

Rodinný dům včetně garáže je zastřešen sedlovou střechou.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Projektová dokumentace, rodinný dům, kancelář, podsklepený, garáž, dvě nadzemní podlaží.  

ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with new constructions of a detached family house for a family 

of four, the house i salso a part of the establishment as offices for small business owner. The 

building will be located in Lukavice. The house´s have a basement, they have two floors and 

flat roof. In terms of layout i tis divided into two parts, living quarters and a office. The office 

is located on the 1 st floor. In front of the house they are located two parking spaces on hard 

surface to use for the office 1st floor serves as a daily active zone. 2nd floor oppositly as night, 

resting and relaxation zone. The house is designed of systém VELOX. The house including the 

garage in covered with a gabled roof.  

KEYWORDS  
Desing documentation, family house, office, basement, garage, two floors.  
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je navržení a zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby „Rodinný dům“, který bude projektován pro bydlení čtyřčlenné rodiny 

a taktéž obsahuje provozovnu pro malé podnikání majitele domu. Projektová 

dokumentace bude obsahovat textovou a přílohovou část. 

Dle zadání byl navržen dvoupodlažní, podsklepený dům s garáží pro jeden osobní 

automobil. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovna v podobě kanceláře, 

kterou bude využívat majitel domu. Projekt rodinného domu je umístěn v nově 

zastavované lokalitě na konci obce Lukavice. Pozemek je přístupný z příjezdové 

komunikace, veškeré inženýrské sítě jsou vyvedeny na hranici pozemku. Tvar rodinného 

domu je obdélníkový. Jednotlivá podlaží jsou propojena samostatných schodištěm. 

Obvodové stěny jsou navrženy ze stavebního systému VELUX, ze štěpkocementových 

desek s izolací a následně vylity betonem. Střecha je navržena jako sedlová. 

Snahou autora bylo navržení rodinného domu s provozouvnou dle aktuálních 

architektonických trendů. Samozřejmostí je snaha o maximální ekologickou i 

ekonomickou efektivitu projektu. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba rodinného domu s kanceláří. 

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

pozemků) 

Místo stavby: Lukavice 53821 

Katastrální území: Lukavice 

Číslo parcely: 846/38 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 846/37, 886, 846/39 

c) předmět dokumentace 

Realizace novostavby rodinného domu s kanceláří v Lukavici. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba) 

Alexandru Rotariu, Bítovany 93, Chrast 53851 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikání) 

viz A.1.2 a) 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

Nejedná se o právnickou osobu. 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Hana Jarošová 

Lukavice 18 

538 21 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického 

v Brně, obor Pozemní stavitelství jako svou bakalářskou práci. 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace 

Hana Jarošová 

Lukavice 18 

538 21 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického 

v Brně, obor Pozemní stavitelství jako svou bakalářskou práci. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Hana Jarošová 
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Lukavice 18 

538 21 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického 

v Brně, obor Pozemní stavitelství jako svou bakalářskou práci. 

 

A.2 Seznam vstupních údajů 

Projekt byl zpracován na základě požadavků zadavatele jako bakalářská práce. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v nově zastavěné části obce Lukavička. 

Stávající parcela je nezastavěná. Území je podle územního plánu určeno 

k výstavbě rodinných domů. 

b) údaje o území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, v chráněném 

území a ani v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je mírně svažitý. Obsahuje dostatečné množství zatravněných ploch, 

které umožnují vsakování dešťových vod. Splaškové vody budou svedeny do splaškové 

kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s územním plánem. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujícíh změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

Projektová dokumentace je řešena v souladu s územním plánem. 

f) údaje o dodržování obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky jsou dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá výjimky ani úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nemá související a ani podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Majetkoprávní vztahy ke stavebním pozemkům: 

p.č. 846/37 vlastník: obec Lukavice, č.p. 1, 53821 Slatiňany 

p.č. 846/11 vlastník: obec Lukavice, č.p. 1, 53821 Slatiňany 

p.č. 846/39 vlastník: obec Lukavice, č.p. 1, 53821 Slatiňany 

p.č. 886 vlastník: obec Lukavice, č.p. 1, 53821 Slatiňany 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavby rodinného domu s kanceláří. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro rodinné bydlení se soukromou kanceláří. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba slouží k trvalému užívání. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Stavba nepotřebuje údaje o ochraně stavby, není památkově chráněna. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. 

Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavbu dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. S přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a evropských 

norem. V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a materiály 

s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky 499/2006 

Sb. 

Bezbariérové řešení stavby v části pro bydlení není požadováno, projekt nepočítá 

s pobytem osob s omezenou schopností pohybu. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
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Stavba nemá výjimky a ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:   156,23 m2 

Obestavěný prostor:   1024,1 m3 

Užitná plocha 1S:   69,7 m2 

Užitná plocha 1NP:   115,5 m2 

Užitná plocha 2NP:   118,15 m2 

Plocha stavebního pozemku:  1344 m2 

Procento zastavění:   12% 

Počet uživatelů pro byt:   4 osoby 

Počet zaměstnanců v kanceláři:  1 účetní (majitel domu) 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství s druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Zásobování vodou: 4 osoby x 150 l = 600 l/den 

Celková spotřeba vody: 600 l/den x 350 = 210 m3/rok. 

Odvoz odpadu bude zajišťovat firma. 

Po realizaci stavby bude objekt klasifikován do třídy B – viz Technická zpráva 

stavební fyziky. 

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže a tato zadržená voda bude 

využita jako voda užitková. Přebytek vody bude přes přepad dopraven do vsakovacího 

tunelu. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

Orientační začátek výstavby: 09/2017 

Orientační konec výstavby: 11/2018 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na místo 

staveniště. Stavba bude pokračovat skrývkou ornice a výstavbou přípojek (el. Energie, 

vody, plynu). Dále budou provedeny výkopy pro základy, svislé nosné stěny v 1S, 

konstrukce stropu 1S, svislé nosné stěny 1NP, konstrukce stropu 1NP, svislé nosné stěny 

2NP, konstrukce střechy. Následně se provedou příčky, rozvody jednotlivých profesí, 

montáž oken, dveří a vrat, vnitřní omítky, podlahy, fasáda, dokončovací práce, 

kompletace jednotlivých profesí, zpevněné plochy terénních úprav a na konec vyklizení 

staveniště. 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí: 4 890 000 Kč  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Rodinný dům včetně garáže a kanceláře 

SO 02 – Parkoviště 

SO 03 – Vodovodní přípojka 

SO 04 – Kanalizační přípojka 

SO 05 – Přípojka plynu 

SO 06 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 

SO 07 – Oplocení 

SO 08 – Vnější odvodnění 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešený objekt se nachází v budoucí zástavbě rodinných domů. Umístění objektu 

na pozemku je patrné z výkresu situace. Novostavba bude napojena na stávající 

inženýrské sítě. Na pozemku se nenachází žádné stávající stavby, stromy a keře. Pozemek 

je dostatečně velký pro skladování stavebního materiálu pro stavbu rodinného domu. 

Hladina podzemní vody je v hloubce, která nemá vliv na návrh zařízení staveniště. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavové ani povodňové oblasti. Okolí stavby je třeba 

nutné chránit běžnými prostředky, jako je dodržování nočního klidu a zamezení nadměrné 

hlučnosti a prašnosti. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.) 

Na pozemku se neprováděly žádné průzkumy ani vrty. Vycházelo se z průzkumů, 

které investorovy dodal prodávající při odkupu stavebního pozemku. 

c) stávající a ochranná bezpečnostní pásma 

Na pozemku se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

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

Sesuv půdy: stavební parcela neleží v oblasti sesuvu půdy. 

Poddolované území: na území pozemku nejsou žádná poddolovaná území. 

Povodně: pozemek neleží v záplavovém území. 

Seizmická zatížení: seizmická zatížení se nepředpokládají. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

V této výstavbě se nachází stavby typu rodinných domů, tedy nově vzniklý objekt 

nebude mít negativní dopad. Realizací stavby se neovlivní okolní pozemky a ani stavby. 

Okolní stavby budou chráněny dodržováním pracovní doby a očištěním dopravních 

prostředků před výjezdem ze staveniště. Dešťové vody dopadající na zpevněnou plochu 

budou odváděny pomocí spádové úpravy. Dešťové vody dopadající na nezpevněnou 

plochu budou vsakovány do země. Splaškové vody budou odváděny do veřejné splaškové 

kanalizace. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na daném pozemku nebudou potřeba žádné asanace, žádné demolice ani žádné 

kácení dřevin. Na pozemku je jen travnatý povrch. 

g) požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábory nejsou součástí dokumentace. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Komunikace v nové zastavěné části lícuje se stavební parcelou na severní straně 

pozemku. Na severní straně je situováno parkoviště na dvě stání a výjezd z garáže na 

ulici. 

Navrhovaný objekt bude napojen na veřejné sítě elektro, plynovod, vodovod a 

splaškovou kanalizaci. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolávané, související 

investice 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou podmiňující, vyvolávané a 

související investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s kanceláří s jednou bytovou jednotkou. 

Objekt bude mít 2NP a jedno podzemní podlaží. Jedná se o objekt pro čtyř člennou rodinu. 

V objektu je i garáž pro jedno automobilové stání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Staveniště se nachází v místě určeném pro výstavbu rodinných domů. V rámci 

samostatné akce se provedla výstavba inženýrských sítí (rozvod elektřiny, plynu, 

vodovod, kanalizace a komunikace). Dle regulačního plánu má mít objekt maximálně dvě 

nadzemní podlaží. Dle projektové dokumentace byla tato podmínka splněna. Jiné 

podmínky týkající se architektonického či prostorového řešení nejsou.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Objekt je řešen na obdélníkovém půdorysu o rozměrech. Dům je částečně 

podsklepený, dvoupodlažní, kde 2NP je řešeno jako podkroví, které má sedlovou střechu 

se sklonem 28°. Výška hřebene je 6,670 nad 0,000. V 1NP je jako součást domu malá 

provozovna (kancelář). 

Na severovýchodní straně je situován hlavní vstup, který je zapuštěný a tvoří tak 

částečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Ze severovýchodní části domu je vstup do 

kanceláře a i vjezd do garáže. 

Střešní krytinu tvoří betonová taška Bramac. Barva ebenově černá. Venkovní 

omítky jsou silikátové rýhované tenkovrstvé. Barvy krémově bílé. Soklová omítka bude 

v barvě světle hnědé. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, barvy světle 

šedé. Okna, dveře a vrata budou plastová v hnědém barevném provedení (bahenní dub). 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Do objektu jsou zřízeny dva vchody. Hlavní vchod do obytného prostoru 

rodinného domu se nachází na severovýchodní části pozemku, který je opatřen vstupní 



22 
 

brankou. Na jižní straně domu je zpevněná plocha terasy, odkud je možný vstup pomocí 

terasových dveří. Kolem domu vede okapový chodník, šířky 400 mm z kačírku. 

Všechny místnosti v domě na sebe provozně navazují. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení stavby v části pro bydlení není požadováno, projekt nepočítá 

s pohybem osob se sníženou schopností pohybu.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nedošlo k nepřijatelnému nebezpečí nehod nebo poškození, např. pádem, 

nárazem, uklouznutím, popálením, zásahem elektrickým proudem. Během užívání stavby 

budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je navržena pro bydlení čtyř členné rodiny. Požadavkem je, aby byl dům 

co nejvíce ekonomický z hlediska energetických úspor, což je dle projektové 

dokumentace dosaženo. 

b) komunikační a materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou betonové monolitické pasy zvětšené na vnější stranu 

zdiva o 200 mm a na vnitřní stranu 150 mm. Nad základy jsou vystavěny stěny ze 

systému VELOX, které jsou vylité betonem C 16/20, určené pro podzemní prostředí. 

Základová deska je vyztužená kari sítí. Je opatřena hydroizolací – asfaltovým 

modifikačním pásem. Venkovní nosné konstrukce jsou provedeny ze systému VELOX 

(tl. 420 mm). Vnitřní nosné stěny jsou provedeny ze systému VELOX (tl. 300 mm). 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny pomocí stropních desek VELOX. Příčky 

v objektu budou tvořeny příčkovými deskami ze systému VELOX (tl. 50, nebo 75 mm). 

Všechny nosné konstrukce budou vylité betonem. Překlady nad okenními a dveřními 

otvory jsou tvořeny pomocí ocelové příhradoviny. Strop ve druhém nadzemním podlaží 

bude opatřen sádrokartonovým podhledem a zateplen tepelnou izolací. Krov je klasická 
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tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Krytina střechy bude vyskládaná z betonových 

střešních tašek Bramac – Classic STAR. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedocházelo v době výstavby i 

jejího užívání k ohrožení stability objektu. 

Konstrukce stavby je navržena z vyzkoušených materiálů. Odolnost použití 

materiálu odpovídá účely stavby. Prostorová tuhost stavby je zajištěna pomocí svislých 

nosných stěn a stropů. 

Při provádění stavby je nutné přesně dodržovat předepsané postupy od výrobce 

materiálu, aby nedošlo k jeho znehodnocení. V případě změny materiálu, musí nový 

materiál mít stejné, nebo lepší vlastnosti, než původní navrhovaný materiál. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Vytápění: Objekt bude vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle, který bude 

umístěn v místnosti 004 Kotelna. Kotel bude kombinovaný pro ohřev TUV a vody do 

otopného systému. 

Plynovod: Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním – plynem. Objekt bude napojen na 

stávající HUP na hranici pozemku. 

Bleskosvod: Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN EN 62305. Bleskosvod bude 

sveden a napojen na zemnící pásky FeZn. Na střeše objektu bude umístěna jímací tyč, 

která je součástí bleskosvodu. 

Vodovod: Rozvod vodovodu do objektu je navrhován DN 50. Předpokládaná spotřeba 

vody pro čtyřčlennou rodinu je 150 l na den. Vodoměrná šachta je umístěna před domem 

na pozemku investora. Potrubí v domě bude vedeno v podlaze, nebo ve svislých 

vodorovných drážkách ve stěně. 
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Kanalizace: Splaškové vody budou odváděny pomocí vybudované přípojky do hlavní 

veřejné kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných plochách budou vsakovány do země. 

Ze střechy budou dešťové vody svedeny do retenční nádrže. 

Elektrická energie: Objekt bude napojen na elektrickou energii přípojkou ze stávající 

veřejné sítě NN. Na hranici pozemku bude umístěn elektroměr připojen na veřejné vedení 

NN kabelovým vývodem 4B x 10 mm2. 

Osvětlení: Osvětlení objektu bude především použita technologie LED světel. Počet 

svítidel v místnosti bude takový, aby byla zajištěna zraková pohoda. 

Zásuvky: Zásuvkové okruhy slouží především pro připojení různých domácích 

spotřebičů a jejich rozmístění je nutné konzultovat s elektrikářem, který bude provádět 

danou elektroinstalaci. 

Elektroinstalace: Elektroinstalace bude vedena z rozvodné skříně na hranici pozemku. 

V objektu bude vedena v drážkách ve stěnách. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení je uveden v bodě B.2.7 a) 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ je řešeno dle níže uvedených bodů samotnou přílohou projektové 

dokumentace, včetně požární technické zprávy a výkresové dokumentace (viz složka č.5). 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečného 

prostoru 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického posouzení 

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou navrhnut tak, aby splňoval 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Viz složka č.6 – Stavební fyzika. 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt je navržen jako energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti 

třídy B. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrhovány alternativní zdroje energií. 

 

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

komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 
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Pozemek rodinného domu s kanceláří nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Odpad bude odkládán do určené nádoby na okraji pozemku u vstupní branky. 

Jeho pravidelný odvoz bude zajišťovat komunální firma. 

V budově jsou navrženy v 1NP dvě záchodové mísy, tři umyvadla, vana a 

sprchový kout. V 2NP jsou navrženy dvě záchodové mísy, tři umyvadla, dva sprchové 

kouty a vana. Likvidace splaškových vod bude provedena odvodem do splaškové 

kanalizace. Dešťové vody z nezpevněných ploch budou vsakovat do země, ze střechy 

budou odváděny do retenční nádrže. 

Všechny místnosti mají zajištěnou řádnou výměnu vzduchu pomocí přirozeného 

větrání. Odpadní vzduch z kuchyně bude odváděn cirkulační digestoří a přirozeným 

větráním. 

Regulovatelné vytápění bude provedeno pomocí termoregulátoru od plynového 

kotle. V obytných místnostech bude zajištěn dostatek denního světla pomocí oken. 

Při provádění stavby je nutné dodržet nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dokončení stavby se při jejím provozu 

nepředpokládá překročení daných limitů. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podrobný průzkum nebyl proveden, podle radonové mapy spadá tato lokalita do 

radonové oblasti s nízkým indexem. Pronikání radonu do objektu je zajištěno použitím 

běžných protiradonových opatření pomocí asfaltových pasů. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v daném okolí nevyskytují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita v okolí objektu nehrozí. 

d) ochrana před hlukem 
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Vzhledem k využití objektu není potřeba zvláštní opatření proti hluku. Navržené 

konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Přípojka elektrických silových rozvodů 

Elektrická energie bude do objektu dodávána z rozvodů veřejné sítě v severní části 

pozemku v ochranném pásmu komunikace. Na hranici pozemku bude postavena 

rozvodná skříň, z které budou vedeny rozvody do objektu. Z rozvodné skříně bude řešeno 

i napojení staveniště na elektrickou energii. 

Přípojka pitné vody 

Zásobování objektu pitnou vodou je navrženo vodovodní přípojkou ukončenou na 

hranici pozemku. Přípojka bude prodloužena do objektu. Rozvody pitné vody budou 

z plastového potrubí opatřené návlekovou izolací Mirelon. Vnitřní vodovod je nutné 

provézt dle ČSN 73 6660 včetně tlakové zkoušky. 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod v komunikaci. Šachta 

s vodoměrem, HUV a poklopem bude umístěna na pozemku v nezámrzné hloubce. 

Hlavní uzávěr vody bude v místnosti. 

Přípojka ke splaškové kanalizaci 

Splašková kanalizace z objektu rodinného domu je navržena z KG PVC DN 150. 

Před objektem je navržena dle potřeby revizní šachta. Šachta navržená typová z PVC. 

Napojení splaškové kanalizace je navrženo do nově budované přípojky splaškové 

kanalizace. 

Kanalizační potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce s odpovídajícím krytím min. 800 

mm v loži ze štěrkopísku tl. 150 mm, obsyp potrubí tl. 300 mm. 
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Přípojka plynovodu 

Plynovodní přípojka je napojena na plynovod vedený v ochranném pásmu 

v komunikace. Nejkratší trasou je veden k hranici pozemku, kde se nachází HUP. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší samostatný projekt 

TZB. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Podél sever-východní hranice pozemku je řešen vstup do objektu s příjezdovou 

cestou do garáže. Před garáží je dostatečný prostor pro zaparkování osobního automobilu. 

Pro klienty kanceláře je zajištěno parkování pomocí dvou parkovacích míst. Parkoviště 

je vybudováno na pozemku investora. Příjezdová cesta s parkovištěm je provedena 

z betonové zámkové dlažby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení na místní infrastrukturu je hotové. Veškerá tato infrastruktura 

je řešena v rámci základní technické vybavenosti dané lokality. 

c) doprava v klidu 

Pro dopravu v klidu bude využita garáž a přilehlé parkovací stání na pozemku. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Žádné stezky nebudou budovány. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Zemní práce budou spočívat ve skrývce ornice na pozemku o mocnosti cca 200 

mm. Ornice bude uložena na deponii v jižní části pozemku investora pro zpětné terénní 

úpravy. Sejmutá ornice bude udržována na pozemku v bezplevelném stavu a po 
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dokončení rodinného domu bude využita k zásypům okolí stavby. V okolí domu bude 

v rámci dokončovacích prací proveden výsev trávy, výsadba stromů a keřů. 

b) použité vegetační prvky 

Navrhované zatravnění a výsadba vegetačních prvků je znázorněna v situaci. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navrhována. 

 

B.6 popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

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

Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, proto nebudou vznikat žádné zplodiny, 

které by ohrožovali ovzduší. Hluk, který bude vznikat, bude z běžného užívání objektu. 

Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Na pozemku je vyhrazen prostor 

pro sběr komunálního odpadu, který bude pravidelně odvážen komunální firmou. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se nenachází žádný 

památný strom, chráněné rostlinstvo ani živočichové. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanovisko EIA 

Toto projekt neřeší.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
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Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba nebude po dokončení nebezpečná pro obyvatelstvo. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médii a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby budou spočítány z podkladů projektové dokumentace. 

Materiály budou dováženy na stavbu v potřebných termínech od dodavatelů. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí rigolů a vsakovacích jímek. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na severní straně vjezdem. Všechna vozidla budou řádně 

očištěna, před vjezdem na veřejnou komunikaci. Na pozemku bude provedena provizorní 

komunikace z panelů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku nejsou nutné žádné asanace, ani žádné demolice a kácení 

dřevin. Na pozemku se nachází jen vzrostlá tráva. Ochrana okolí staveniště není nutná. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Jiný pozemek než pozemek investora nebude používán pro zábor dočasně ani 

trvale. Veškeré zařízení staveniště bude na pozemku investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při 

výstavbě, jejich likvidaci 
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Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají k likvidaci 

daných odpadů oprávnění. Při likvidaci odpadů v těchto zařízeních bude vyhotoven 

doklad o předání odpadu, který stavebník uloží pro případnou kontrolu. 

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

Předpokládá se kladná bilance zemních prací – ornice bude přesunuta na deponii 

v jižní části pozemku a později použita na terénní úpravy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě musí být použity jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 

tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají k likvidaci 

daných odpadů oprávnění. Při likvidaci odpadů v těchto zařízeních bude vyhotoven 

doklad o předání odpadu, který stavebník uloží pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

Pracovníci budou řádně poučení o provádění prací a používaní ochranných 

prostředků. Provedení práce je v souladu s platnými předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (minimální požadavky na BOZP) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ( BOZP při práci na pracovištích a pádu z výšky) 

Zákon č. 309/2006 Sb. 15, odst. 2 (podle druhu stavby) 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, proto není potřeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně technické opatření 
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Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňování na vjezd a výjezd ze staveniště.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě, apod.) 

Speciální podmínky nejsou třeba, stavba nebude nikoho omezovat. 

n) postup výstavby, rozhodnutí dílčí termíny 

Orientační začátek výstavby: 09/2017 

Orientační konec výstavby: 11/2018 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

staveniště. Stavba bude pokračovat skrývkou ornice a provedením přípojek. Dále budou 

provedeny výkopy pro základy, svislé nosné konstrukce v 1S, konstrukce stropu 1S, 

svislé konstrukce 1NP, konstrukce stropu 1NP, svislé konstrukce 2NP, konstrukce 

střechy. Následně se provedou příčky, rozvody jednotlivých profesí, montáž oken dveří 

a vrat, sádrokartonové práce, vnitřní omítky, podlahy, fasáda, dokončovací práce, 

kompletace jednotlivých profesí, zpevněné plochy terénních úprav a na závěr vyklízení 

staveniště. 
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D Dokumentace objektů a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a.1 Architektonické řešení 

 Budova je řešena jako objekt samostatně stojící. Rodinný dům je dvoupodlažní se 

dvěma nadzemními podlažími. Stavba je částečně podsklepena. Objekt je zastřešen 

sedlovou střechou se sklonem 30° s prodlouženou částí nad garáží. Budova má zhruba 

obdélníkový tvar, který je narušený ústupem závětří. Přesahující hranici obdélníku 

směrem ven tvoří garáž. Hlavní vstup do rodinného domu je z východní strany, tak i vstup 

do prostor kanceláře. Další volné vstupy do zahrady jsou z jižní strany na terasu a po 

pomocném schodišti ze suterénní části. Výška hřebene rodinného domu je 6,670 m. 

Užitná podlahová plocha RD je 304 m2. K objektu vede zpevněná přístupová cesta ve 

formě zámkové dlažby. Vjezd do garáže je stejně jako přístupová cesta ze zámkové 

dlažby. Vjezd do garáže je orientován z východní strany. U komunikace je zřízeno 

parkoviště pro návštěvníky kanceláře o počtu dvou parkovacích míst. 

 

D.1.1.a.2 výtvarné řešení 

 Fasáda bude z tenkovrstvé silikátové rýhované omítky krémově bílé barvy. Sokl 

bude z mozaikové omítky světlé hnědé barvy. 

 

D.1.1.a.3 Materiálové řešení 

 Jedná se o monolitickou konstrukci ze ztraceného bednění, ze štěpko-

cementových desek, tepelné izolace a betonu C16/20, od výrobce VELOX. Stropy budou 

provedeny také ze systému VELOX, a to štěpko-cementovými kazetovými deskami 

s vloženými prostorovými nosníky. Schodiště bude železobetonové s nadbetonovanými 

stupni a obložené dřevem. Stavba bude založena na betonových monolitických pasech 

z betonu C 16/20 + ocelová kari síť (oka 150 x 150 mm, Ø 6 mm). 
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D.1.1.a.4 Dispoziční řešení 

 Po vstupu do objektu hlavním vchodem se nacházíme v zádveří. Zde je možnost 

odložení drobného šatstva a obuvi. Je zde přístup z garáže, která je pro jeden osobní 

automobil. Projdeme-li dveřmi dále, dostáváme se do chodby, která tvoří hlavní 

komunikační prostor 1NP. Z haly je umožněn přístup do obývacího pokoje, na který 

navazuje kuchyň s jídelnou. Z obývacího pokoje je dále možné vstoupit na terasu. Z haly 

je také umožněn vstup do koupelny, na WC, do skladu. Dále se v 1NP nachází samotný 

vstup do prostor kanceláře. Po vstupu do objektu se dostáváme do zádveří, z kterého 

vstoupíme do prostor kanceláře. Dále ke kanceláři náleží WC a sklad. 

 Z haly můžeme vejít po schodišti do druhého nadzemního podlaží nebo do 

prvního podzemního podlaží. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová zóna – 

dva dětské pokoje, společná koupelna, samostatné WC, ložnice manželů se soukromou 

koupelnou s WC a šatnou, komora pro úklidové prostředky. Z ložnice je zajištěný přístup 

na lodžii. V prvním podzemním podlaží se nachází prádelna, dílna, kotelna a sklad. Ze 

skladu je možné vstoupit na pomocné schodiště, které vede ven na zahradu. 

D.1.1.a.5 Provozní řešení 

 Rodinný dům je určen k bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je prostorově 

nadstandartní a všechny místnosti jsou velikostně průměrné. Součásti objektu je i 

zahrada. Vstup na tuto zahradu je umožněn z obývacího pokoje a ze skladu. 

D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové řešení stavby není vyžadováno. Projekt nepočítá s pohybem osob 

s omezenou schopností pohybu v obytné části. V části kanceláře je řešen pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu, proto dle projektové dokumentace je řešen bezbariérový 

vstup a bezbariérový pohyb osob v kanceláři. Bezbariérové řešení vychází z vyhlášky č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. 
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D.1.1.a.7 Konstrukční řešení 

 Hlavní konstrukční prvek tvoří štěpko-cementové desky VELOX. Stropní 

konstrukce budou provedeny také ze systému VELOX, a to na stropní kazetové desky se 

stropními prostorovými nosníky. Strop v 2NP je řešen podhledem ze sádrokartonových 

desek Rigips. Výplně otvorů na hraně s exteriérem jsou plastové a vnitřní dveřní otvory 

jsou dřevěné. 

D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení 

 Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci, která obepíná pozemek ze 

severní strany. Před domem je u cesty kolmé nekryté parkovací stání pro dvě vozidla. 

Stavební pozemek má přípojku el. Energie, kanalizace, vodovodu, plynového vedení. 

Trasy sítí technického vybavení jsou přímé a co nejkratší a jsou navrženy tak, aby všechny 

práce při zřizování, opravách, údržbě a rekonstrukcích byli snadno proveditelné, zásahy 

do prostoru komunikace byli co nejmenší, svou polohou nebránily opravám a 

modernizacím na komunikaci. Podzemní sítě nejsou ukládány pod stromy. Trasy 

podzemních sítí nebudou mít negativní účinky na hydrogeologické poměry. Pro ochranu 

sítí budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních 

sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. 

 

D.1.1.a.9 Technické vlastnosti stavby 

 Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 

D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem 

D.1.1.a.10.1 Tepelná technika 

 Viz složka č.6 – Stavební fyzika 

D.1.1.a.10.2 Osvětlení 

Denní: 

 Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Okenní otvory tvoří min. 10 % podlahové plochy a lze předpokládat dodržení požadavku 

ČSN 730580.  Ve vnitřních prostorech s trvalým pobytem lidí je nerušený výhled 
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osvětlovacími otvory do okolí a to i vodorovným směrem při obvyklé poloze 

pozorovatele. Hodnoty činitele denní osvětlenosti budou splňovat normové hodnoty 

závislé na předpokládané zrakové činnosti. Denní osvětlení je navrženo tak, aby rozložení 

světelného toku bylo v souladu s povahou zrakových činností a s polohou pozorovatele. 

Umělé: 

 Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a 

projektu elektroinstalace. 

D.1.1.a.10.3 Oslunění 

 Objekt splňuje hygienické požadavky na oslunění. Jsou navržené vhodné rozměry 

a polohy oken, kterými je zajištěno dostatečné proslunění objektu. Jsou jím vytvořeny 

podmínky zdravé zrakové pohody i při zatažené a polojasné obloze. Povrchy vnitřních 

prostorů nejsou lesklé, aby nedocházelo k oslňování odrazem světla. 

D.1.1.a.10.4 Akustika / hluk, vibrace 

 Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených konstrukcí 

obvodového pláště a vnitřních konstrukcí objektu podle požadavků ČSN 73 0532/2010 

lze konstatovat, že všechny posuzované konstrukce vyhověly z hlediska zvukové izolace, 

tj. jsou splněny požadavky na hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku a 

vzduchovou neprůzvučnost. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatní 

zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Hlavní konstrukční prvek tvoří štěpko-cementové desky VELOX. Stropní 

konstrukce budou provedeny také ze systému VELOX, a to na stropní kazetové desky se 

stropními prostorovými nosníky. Strop v 2NP je řešen podhledem ze sádrokartonových 

desek Rigips. Výplně otvorů na hraně s exteriérem jsou plastové a vnitřní dveřní otvory 

jsou dřevěné. 

 

 



38 
 

D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní vedení 

inženýrských sítí od oprávněných osob. Zemní práce budou spočívat ve skrývce ornice 

do hloubky cca 200 mm. Ornice bude uložena na deponii na jižní straně pozemku pro 

zpětné terénní úpravy. Vytěžená zemina z hloubených rýh bude rovněž uložena na 

pozemek stavebníka pro pozdější realizaci násypů a zásypů. Po sejmutí ornice proběhne 

vytyčení stavby. Zaměří se body podle výkresu situace, a to v rohových bodech objektu. 

Hloubka založení základů je navržena do nezámrzné hloubky. Výkopy budou prováděny 

strojně rypadlonakladačem a dočištěny ručně až na základovou spáru. Jednotlivé rozměry 

musí být v souladu s projektovou dokumentací. V místě výkopů se nevyskytuje hladina 

podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Zpětné zásypy budou hutněny po 

vrstvách max. 200 mm. 

Základy 

 Základy objektu jsou patné z výkresové části projektové dokumentace základů. 

Rozměry základů byly navrženy pro nejkritičtější nejvíce zatížená místa, podrobný 

výpočet viz Výpočet základů. Základ pod obvodovou a nosnou stěnou je plošný pás 

rozšířený na každou stranu. Výška základu je 500 mm. Základová spára se nachází -1,59 

m od projektové nuly pro nepodsklepenou část objektu a -3,59 m u podsklepené části 

objektu. Základy budou provedeny z prostého betonu C 16/20. U nepodsklepené části 

objektu budou na základy vyzděny tři řádky ztraceného bednění Best o rozměrech 500 x 

300 x 250 mm. Výplň ztraceného bednění a podkladní beton bude rovněž z prostého 

betonu C 16/20. Podkladní beton je navržen tl. 150 mm a bude vložena ocelová svařovaná 

kari síť (oka 150 x 150 mm, Ø 6 mm). V základech se nesmí zapomenout na prostupy pro 

kanalizaci. Po vybetonování základů před zahrnutím nutno vložit do výkopu zemnící 

pásek pro napojení hromosvodu. 

Svislé konstrukce 

Obvodové stěny nad terénem jsou provedeny ze štěpkocementových desek VELOX. 

Skladba stěny tl. 420 mm, VELOX XL 42 (WS-EPS 235-beton 150-WSD 35). Obvodové 

stěny v suterénu jsou provedeny z desek VELOX. Skladba stěny tl. 370 mm, VELOX AL 

37 (WS-EPS 185-beton 150 -WSD 35). První řada stěny je založena deskami ve skladbě 
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stěny VELOX AL 37. Toto zdivo bude lícovat k vnitřní straně stěny. Do vytvořeného 

prostoru se vloží tepelná izolace Styrodur 3035 CS tl. 50 mm k zabránění tepelného 

mostu. U dveřních a okenních otvorů se používají okrajové pruhy. Vnitřní nosné zdivo tl. 

300 mm je navrženo ze štěpkocementových desek VELOX TT 30 (WS-beton 230-WSD 

35). Všechny nosné stěny budou spojovány vylitím betonového jádra. Desky WELOX 

slouží jako ztracené bednění. Při montáži jsou jednotlivé desky spojovány pomocí  

stavebních ocelových spon, které se umísťují do konstrukce v množství 4ks na bm stěny. 

Do nosných stěn se vkládají před betonáží stěnové výztuhy na celou výšku podlaží 

přibližně ve vzdálenosti 2m. Vyrábí se z oceli 10 505. Příčky v objektu budou tvořeny 

příčkovými deskami sytému VELOX tl. 50 mm, nebo tl. 75 mm. 

Překlady 

 Překlady jsou prováděny z okrajových desek nad které je vložen příhradový 

prostorový nosník z oceli R 10 505. Průřez prutů jsou navrženy statickým výpočtem. 

Stropní konstrukce 

 Konstrukce je provedena ze systému VELOX pro stropní konstrukce. Desky jsou 

pospojovány do tvaru dutých krabic s přesahem, pro vytvoření žebírek. Princip 

ztraceného bednění s vytvořením ŽB monolitického žebříkového stropu o osové 

vzdálenosti 500 mm se šířkou žebírka 120 mm. Výška prvku je 170 mm + 50 mm 

betonové směsi. Prostupy ve stropní konstrukci bude provedeno zkrácením prvku a 

dobetonávkou. Dovyztužování bude pomocí vázané výztuže. Celá konstrukce bude 

zmonolitněna betonem třídy C 16/20. 

Schodiště 

 Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Konstrukce schodiště bude vyhotovena z vyztuženého betonu (C 20/25 a 

výztuž B500 – nutno staticky posoudit). Stupně budou nadbetonovány z betonu C 20/25. 

Stupnice a podstupnice budou obloženy dřevěným obkladem. Zábradlí bude navržené 

celé dřevěné kotvené do betonových stupňů výšky 900 mm. Šířka obou ramen je 950 mm 

a šířka mezipodesty 1050 mm. Navrženo bude 16 stupňů se stejnou výškou a šířkou. 

Podrobnější návrh viz Výpočet schodiště. 
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Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je navržena nad rodinným domem jako sedlová se sklonem 

28°. Nosná část krovu bude z dřevěných prvků. Výjimkou bude ocelová vaznice ze 

svařovaných U profilů výšky 160 mm. Tato vaznice bude podepřena na nosných stěnách. 

Pozednice je uložena na betonové části a kotvena do ní pomocí ocelové kotvy se závitem. 

Krokve jsou potom osedlány na vaznice a pozednice. Každé pole krokví je sepnuto 

pomocí kleštin, které ponesou podhled v 2NP. Střešní krytina je z betonových tašek 

Bramac – Classic STAR v barvě ebenově černé. Zateplení bude řešeno pomocí tepelné 

izolace Isover UNI mezi krokvemi a pod krokvemi. Na hraně s exteriérem bude použita 

na tepelnou izolaci difúzní fólie Bramac TOP RU a na vnitřní straně parozábrana Isover 

VARIO KM DUPLEX UV. V podkrovních prostorech bude namontován sádrokartonový 

podhled z desek Rigips. 

Komín 

 V objektu je navržen komín z komínových tvárnic Schiedel ABSOLUT 

s komínovou vložkou o průměru 160 mm a tepelnou izolační rohoží s vnějším rozměrem 

360 x 360 mm. Komínové těleso bude vyvedeno na střechu ukončené krycí deskou 

s přesahem. Před použitím bude komínové těleso prohlédnuto oprávněnou osobou. 

Podlahy 

 Podlahy v 1S budou tvořeny z podkladní vrstvy z prostého betonu o tl. 150 mm, 

izolací proti zemní vlhkosti z asfaltového pásu, tepelnou izolací, roznášecí vrstvy 

anhydritové samonivelační směsi a příslušnou nášlapnou vrstvou pro konkrétní místnost. 

V 1 NP budou podlahy tvořeny dvojím způsobem. Nad nepodsklepenou částí budou 

podlahy tvořeny z podkladní vrstvy z prostého betonu o tl. 150 mm, izolací proti zemní 

vlhkosti z asfaltového pásu, tepelnou izolací, roznášecí vrstvy anhydritové samonivelační 

směsi a příslušnou nášlapnou vrstvou pro konkrétní místnost. Nad podsklepenou části 

objektu budou podlahy tvořeny stropní konstrukcí, zvukovou izolací, roznášecí vrstvou 

anhydritové samonivelační směsi nebo v místnostech se zvýšenou vlhkostí cementovou 

směsí a příslušnou nášlapnou vrstvou pro jednotlivé místnosti. Výškové úrovně 

jednotlivých podlah budou shodné, rozhraní jednotlivých podlah bude provedeno 

přechodovou lištou. 
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 Podlahy jsou navrženy dle hygienických, bezpečnostních norem a předpisů. 

Barevná kombinace povrchové úpravy jsou dle přání investora a příslušných norem. 

Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny viz Skladby konstrukcí. Před provedením podlah 

je nutné mít položené všechny potřebné izolace jednotlivých profesí – topení, voda, 

elektro atd. 

Podhledy 

 Podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm (Rigips) je zavěšený na ocelovém 

pozinkovaném roštu kotveného do střešní konstrukce. Úprava povrchu včetně tmelení, 

broušení a nátěru bude provedena akreditovanou firmou podle technologického postupu. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Modifikovaný asfaltový pás kladen na základovou desku opatřenou penetračním 

nátěrem. Napojení na svislé a vodorovné konstrukce bude provedeno zpětným spojem. 

K izolačním deskám u soklu bude přiléhat nopová fólie. 

 

Izolace tepelné a zvukové 

 Tepelná izolace soklu bude opatřena izolačními deskami Styrodur 3035 CS tl. 50 

mm. Podlahy v suterénu jsou izolovány podlahovým polystyrenem Styrotrade EPS 100 

Z tl. 80 mm. Podlahy v 1NP a 2NP jsou izolovány tepelnou i zvukovou izolací Isover 

EPS RigiFloor 4000 tl. 40 mm. Podkroví je zatepleno tepelnou izolací z desek Isover UNI 

vloženou mezi krokve tl. 160 mm a pod krokvemi tl. 100 mm. Obě tyto izolační desky 

v celkové tloušťce 260 mm budou vloženy na nosný rošt sádrokartonového podhledu. 

Svody odpadních vod budou izolovány minerální vlnou tl. 25 mm. 

 

Truhlářské výrobky 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou uvedeny viz Výpis truhlářských výrobků. 

Výrobky z plastu 

 Veškeré výrobky z plastů jsou uvedeny viz Výpis plastových výrobků. 
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Zámečnické výrobky 

 Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny viz Výpis zámečnických výrobků. 

Klempířské výrobky 

 Všechny klempířské výrobky jsou uvedeny viz Výpis klempířských výrobků. 

 

Omítky 

Vnitřní 

 Vnitřní povrchy budou provedeny z jednovrstvé minerální vápenocementové 

omítky CEMIX tl. 15 mm. 

 Vnější 

 Vnější omítku bude tvořit tenkovrstvá jednovrstvá omítka rýhovaná Cemix 

v barvě krémově bílé tl. 2 mm. Pod vnější omítkou bude proveden penetrační nátěr. Dále 

se vnější omítka bude skládat ze stěrkové bílé hmoty s armovací tkaninou – perlinkou 

Vertex R 131. Poslední vrstvu bude tvořit minerální vápenocementová omítka Cemix tl. 

15 mm. Sokl bude proveden z mozaikové omítky tl. 3 mm v barvě světle hnědá. 

Obklady 

 Keramické obklady se nachází v místnostech hygienického zařízení, kuchyně a 

provozovny. Obklady jsou od českého výrobce Rako. Druh, rozsah a výšky jednotlivých 

obkladů viz projektová dokumentace. 

Malby 

 Budou provedeny dvojitým nátěrem Primalex plus. Sádrokartonový podhled bude 

natřen vrstvami Sádromalu. Odstíny dle přání investora. 
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D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

 Hodnoty užitných zatížení vychází z doposud platné ČSN 73 0035. Hodnota 

užitného zatížení pro stavby občanské vybavenosti se uvažuje 1,5 kN/m2. základní tíha 

sněhu, kterou bude zatěžována střecha, posuzujeme podle mapy sněhových oblastí, kde 

okresu Chrudim odpovídá oblasti III. Zatížení 1,5 kN/m2. Součinitel nahodilého zatížení 

je γq = 1,5. 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 

technologických postupů 

 Jedná se o standartní objekt, není atypický. Stavba bude zhotovena již klasickou 

technologii ztraceného bednění z štěpkocemntových desek. Všechny konstrukční detaily 

budou realizovány v souladu s prováděcími předpisy. Nejsou navrženy žádné zvláštní, 

neobvyklé konstrukce ani technologické postupy. 

 

D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 

 Stavební jámy budou ve spádu 1:1 

D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 Všechny konstrukce musí být realizovány oprávněnou společností, která bude 

odpovídat za kvalitu a provedení všech konstrukcí. Všechny použité stavební technologie 

musí být provedeny dle platných prováděcích předpisů. Všechny konstrukce byly 

podrobně navrženy a stavebně technicky řešeny ve statickém výpočtu. 

 

D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či postupů 

 Neřeší se. 
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D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

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

zalití betonem, který zakryje kovové výztuže apod.), a které již nebude možno dále 

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

průběžně kontrolovat. Před zalitím ŽB konstrukcí bude řádně zkontrolována správná 

poloha výztuže. Před zalitím základů bude zkontrolováno, zda je základová spára 

dostatečně začištěna. 

D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, 

odborné literatury, výpočetních programů apod. 

č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace 

ČSN 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební částí 

ČSN 73 1050 – Zemní práce 

ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód1: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 

ČSN 73 0540 - 1, 2, 3, 4 – Tepelná ochrana budov 

ČSN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel 
prostupu tepla – Výpočtová metoda 

ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

MACEKOVÁ Věra Ing. CSc., ŠMOLDAS Lubomír Ing. – pozemní stavitelství II(S), 
Modul 01 – Schodišťové a monolitické stěnové systémy, studijní opory, Brno 2006 

MACEKOVÁ Věra Ing. CSc., - Pozemní stavitelství II (S), Modul 02 – Zakládání 
staveb, hydroizolace spodní stavby, studijní opory, Brno 2006 

MACEKOVÁ Věra Ing. CSc., NERUDOVÁ Annemarie doc. Ing. CSc., SUKUPOVÁ 
Dáša Ing., - Pozemní stavitelství II (S), Modul 03 – Podlahy, podhledy a povrchové 
úpravy, studijní opory, Brno 2006 

 

D.1.2.a.10 Specifické požadavky na rozsah a obsah 

 Dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem. Dokumentace obsahuje všechny nutné části: 

A – Průvodní zprávu 

B - Souhrnnou technickou zprávu 

C – Situační výkresy 

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E – Dokladovou část 
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Závěr 
 Projekt byl zpracován jako kompletní projektová dokumentace rodinného domu 

s kanceláří v obci Lukavice. Stavební materiály uvedené ve výkresech a v technické 

zprávě vyhovují platným právním ustanovením a zákonům. Cílem mé bakalářské práce 

bylo dosažení propojení architektonicko-stavebního řešení, stavebně konstrukčního 

řešení, jednoduchost praktičnosti a funkčnosti stavby. Vycházela jsem z vědomostí 

získaných při studiu. Za přínosné považuji především připomínky a konzultace s vedoucí 

bakalářské práce. Tvorba bakalářské práce mi přinesla mnoho nových informací a 

zkušeností v oblasti stavebních materiálů, postupů a tvorby projektové dokumentace. 

 Výstupem práce je kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Součástí práce jsou také přípravné práce, posouzení objektu z hlediska tepelné techniky 

– výpočet součinitele prostupu tepla U konstrukcemi, výpočet nejnižších vnitřních 

povrchových teplot a energetický štítek obálky budovy. Dále projektová dokumentace 

obsahuje požárně bezpečnostní řešení stavby se související výkresovou dokumentací. 

Tato práce obsahuje všechny požadované přílohy dle zadání VŠKP. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

FAST fakulta stavební 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

BP bakalářská práce 

RD rodinný dům 

PD projektová dokumentace 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

1S první podzemní podlaží (suterén) 

1NP první nadzemní podlaží 

2NP druhé nadzemní podlaží 

UT upravený terén 

PT původní terén 

S  sever 

J jih 

V  východ 

Z západ 

ŽB železobeton 

XPS extrudovaný polystyren 

EPS expandovaný polystyren 

FeZn pozinkované železo 

d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 

λ součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)] 

dj tloušťka j-té vrstvy [m] 

λj součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m.K)] 

U součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,20 požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Urec,20 doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 



 

Uw součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/(m2.K)] 

Ug součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2.K)] 

Uf součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2.K)] 

Ue výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/(m2.K)] 

Ui výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/(m2.K)] 

RT odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W] 

RSi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

RSe odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W] 

RSik odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [(m2.K)/W] 

fRSi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRSi,N požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N požadovaná hodnota nejnižší teploty odpovídající nejnižšímu 
dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [°C] 

θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

θsik vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

∆θi teplotní přirážka [°C] 

ξRsi poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

ψg lineární součinitel prostupu tepla způsobený kombinovanými 
tepelnými vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/(m2.K)] 

A plocha [m2] 

Ag plocha zasklení [m2] 

Af plocha rámu okna [m2] 

lg viditelný obvod zasklení [m] 

R´w vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R´w,N vzduchová neprůzvučnost požadovaná [dB] 

HT měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 

A celková ochlazovaná plocha [m2] 

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3] 



 

A/V objemový faktor tvaru budovy 

b součinitel teplotní redukce [-] 

φi relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP bezpečnost osob a zdraví při práci 

PBS požární bezpečnost staveb 

P.Ú. požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

DP1 konstrukční část z nehořlavých výrobků 

OB1 obytné budovy první kategorie 

A1 reakce na oheň 

REI 120 požární odolnost konstrukce 

N1.01 označení požárního úseku 

So celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. 
[m2] 

Sp plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo požárně otevřená plocha 

pv požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

ps požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 
[-] 

d odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

lu délka Sp [m] 

hu výška Sp [m] 

R mezní stav únosnosti 

E mezní stav celistvosti 

I mezní stav tepelné izolace 

PHP přenosný hasicí přístroj 

NÚC nechráněná úniková cesta 

SO 01 označení stavebního objektu 

TUV teplá užitková voda 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 



 

NN nízké napětí, označení inženýrské sítě 

STL středotlaký plynovod 

PVC polyvinylchlorid 

HUP hlavní uzávěr plynu 

SDK sádrokarton 

TI tepelná izolace 

EIA vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

p.č. parcelní číslo 

č.p. číslo popisné 

k.ú. katastrální území 

Ø průměr 

h výška 

mm milimetr, délková jednotka 

m metr, délková jednotka 

m2 metr čtvereční, plošná jednotka 

m3 metr krychlový, objemová jednotka 

MPa megapascal, jednotka tlaku 

kPa kilopascal, jednotka tlaku 

°C stupně Celsia 

% procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN česká státní norma 

max. maximálně nebo maximální 

min. minimálně nebo minimální 

viz odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

vyhl. vyhláška 

§ paragraf 

Sb. sbírka zákona 

Kč koruna česká 

ks kus 

tl. tloušťka 

č. číslo 



 

tab. tabulka 

ozn. označení 

apod. a podobně 

pozn. poznámka 
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