
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

RODINNÝ DŮM S PRODEJNOU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 
V DĚTKOVICÍCH 
FAMILY HOUSE WITH A MUSICAL INSTRUMENT SHOP IN DĚTKOVICE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   DALIBOR ZVOLSKÝ  
AUTHOR 

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

BRNO 2012                   
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Dalibor Zvolský 

Název 
Rodinný dům s prodejnou hudebních nástrojů 
v Dětkovicích 

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Datum zadání 

bakalářské práce 
30. 11. 2011 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
25. 5. 2012 

V Brně dne 30. 11. 2011 

     .............................................           .............................................      

doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



  

Podklady a literatura 

Katastrální mapa a územní podklady (výškopis, inženýrské sítě) 

Dispoziční studie zpracovaná v rámci předmětu BH09 Projekt 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

  

Zásady pro vypracování 

Na základě zadávacích podkladů vypracujte zadanou část prováděcí projektové dokumentace 

budovy rodinného domu s prodejnou hudebních nástrojů na parcele v katastru obce Dětkovice. 

Jedná se o budovu s využitím pro bydlení se dvěma byty a nebytovým provozem situovaným do 

prvního nadzemního podlaží. Objekt bude rovněž obsahovat nezbytné provozní i technické zázemí 

a možnost garážování. Předmětem zadání je i rámcové provozní vyřešení přilehlých venkovních 

ploch parcely pro odpočinek, parkování vozidel a přechodné uskladňování domovního odpadu.  

Rozsah a obsah stavební části dokumentace bude v průběhu zpracovávání upřesněn vedoucím 

diplomové práce. Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a tabulkové 

přílohy budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a 

kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT v Brně. 

Při zpracovávání bakalářské práce je třeba řídit se Směrnicí děkana č. 12/2009 Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT včetně jejích příloh č. 

1, 2 a 3 a Pokynem vedoucího Ústavu pozemního stavitelství č. 2/2007 Forma zpracování VŠKP.  

  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
 Bakalářská práce – rodinný dům s prodejnou hudebních nástrojů v Dětkovicích, je zpracována ve 

formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený 

objekt je umístěn na parcele č. 930/482 a 930/483 v Dětkovicích. Objekt je situován jako 

samostatně stojící stavba na mírně svažitém terénu. Má tři nadzemní podlaží s částečným 

podsklepením. Je tvořen ze dvou celků – obytná část s prodejnou a garáž se zkušebnou. Jde o 

stavbu tvořenou z cihelných bloků s plochou střechou. Horní úroveň atiky je ve výšce 9,980 m. 

Součástí bakalářské práce je i seminární práce – skladby jednoplášťových plochých střech. 

 

Klíčová slova 
 Rodinný dům, prodejna s hudebními nástroji, projektová dokumentace, technická zpráva, 

stavebnictví, keramická tvárnice, obrácená střecha 

  

  

Abstract 
 The Bachelor’s Thesis – Family house with a musical instrument shop in Dětkovice, has a form of 

project documentation which contains relevant requirements according to valid regulations. The 

proposed building is situated on the plot number 930/482 and 930/483 in the village Dětkovice. I tis 

a detached house which stands separately on a gently sloping terrain. It is a three-storey house with 

partial basement. It is formed from two units – a living wing with a shop and a garage with a test 

room. It is made of brick blocks with flat roof. The upper level attic gable is at the height of 9,980 

meters. The seminar paper – composition single flat roof – is a part of the Bachelor’s Thesis. 

 

Keywords 
 Detached house, musical instrument shop, project documentation, technical report, civil 

engineering, ceramic block, inverted roof 
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ÚVOD 
Předmětem této bakalářské práce je návrh samostatně stojícího polyfunkčního rodinného domu 

s třemi nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Navrhovaný objekt se skládá z prodejny 

s hudebními nástroji, která je situována v 1NP, a dvou samostatných bytů umístěných v 2NP a 3NP. 

Součástí stavby je rovněž garáž pro dva osobní automobily a zkušebna umístěná nad garáží. 

Navrhovaný objekt se nachází v obci Dětkovice. Bakalářská práce je zpracována ve formě 

projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem.  Bakalářská 

práce je členěna do tří základních částí: identifikační a úvodní údaje, studie, stavebně technická část 

– prováděcí projekt. 
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a) Identifikace stavby a investora 

Název stavby  Novostavba polyfunkčního rodinného domu v Dětkovicích na 

p.č. 930/482 a 930/483. 

Stavebník  Postav to hned a.s. 

Místo stavby  Dětkovice 

Okres  Vyškov 

Katastrální území  Dětkovice 

Parcelní čísla  930/482, 930/483 

Vlastník parcely  Jan Novák, Švábenice 3 

Charakter stavby  Novostavba polyfunkčního rodinného domu 

Účel stavby  Bydlení, podnikání 

Stavební úřad  Ivanovice na Hané 

 

Projektant  Dalibor Zvolský 

Zodpovědný projektant  Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

Číslo autorizace  1003109 

Obor autorizace  autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 

Adresa  Strážnická 961/2 Brno-Slatina 62700 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Jedná se o nově zastavované území v návaznosti na nově zbudované rodinné domy. Pozemek 

pro stavbu bytového domu se nachází v obci Dětkovice, v katastrálním území Dětkovice, má 

tvar lichoběžníku. Stavební pozemek je dán pozemkem p.č. 930/482 a p.č. 930/483. Na 

pozemcích p.č. 930/484 a p.č. 930/45 probíhá v současné době výstavba rodinných domů, 

příjezdové cesty, inženýrské sítě jsou do lokality již přivedeny. Terén je mírně svažitý. 

Pozemek byl využíván jako pole. Poté byl nabídnut k odkoupení pro výstavbu RD. 

Stavební pozemek je ve vlastnictví investora a k tomuto pozemku nejsou v současnosti 

evidovány žádné nároky třetích stran. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Bude se vycházet z průzkumů, které byly 

provedeny dříve při okolní výstavbě. Byl proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem 

zatřídění do nízkého radonového indexu pozemku. 

Polyfunkční dům bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, NN a plynovod, přičemž 

všechny přípojky jsou vyvedeny až za hranici vlastního stavebního pozemku. Všechny veřejné 

sítě vedou v nově vybudované komunikaci, popř. podél komunikace před vlastním stavebním 

pozemkem. 

Nově vybudovaná komunikace je napojena na stávající komunikaci. 

Objekt je na nově vybudovanou komunikaci napojen pomocí dvou sjezdů nacházejících se na 

severozápadní straně objektu.  



 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů jsou obsaženy v dokladové části D. projektové dokumentace. 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny, připomínky byly zapracovány do PD. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při navrhování stavby byly dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., O technických 

požadavcích na stavby, vyhl. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, vyhl. 

369/2011 Sb. O Obecně technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba bude provedena z běžných stavebních 

materiálů určených k danému použití jejich výrobci. Provádění stavby bude řešeno obvyklými 

stavebními postupy a v souladu s technologickými předpisy výrobců jednotlivých 

konstrukčních prvků. Stavební konstrukce a prvky jsou v souladu s normovými hodnotami a po 

dobu životnosti stavby vyhoví požadovanému účelu i předpokládaným zatížením a 

nepříznivým vlivům prostředí. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno, v souladu s §78 Stavebního zákona se předpokládá 

sloučené územní a stavební řízení. 

Na dané území je zpracován územní plán, jehož požadavky byly zapracovány do návrhu 

polyfunkčního domu.  

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 

v dotčeném území 

Věcné a časové vazby na výstavbu polyfunkčního domu se nevyskytují. Nově budovaná 

příjezdová komunikace a veřejná technická infrastruktura již byla dokončena. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby  09/2012 

Předpokládané ukončení stavby  12/2014 

Nejdříve budou provedeny zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 

hrubá svrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  

a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Zastavěná plocha   268,8 m2 

Obestavěný prostor  2251,1 m3 

Počet bytových jednotek  2 

     Byt kategorie  4+kk  2   



Orientační hodnota stavby 10 000 000 Kč 

Plocha bytových prostor  334 m2 

Plocha nebytových prostor 173 m2 

Plocha prodejny+sklad  115 m2 

 

 

Ve Vyškově dne 4.5.2012            Vypracoval: DALIBOR ZVOLSKÝ 
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště 

Pozemek pro stavbu bytového domu se nachází v obci Dětkovice, v katastrálním území 

Dětkovice, má tvar lichoběžníku. Stavební pozemek je dán pozemky p.č. 930/482 a p.č. 

930/483. Na pozemcích p.č. 930/484 a p.č. 930/45 probíhá v současné době výstavba 

rodinných domů, příjezdové cesty, inženýrské sítě jsou do lokality již přivedeny. Terén je mírně 

svažitý. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících 

Stavba splňuje základní architektonické požadavky odpovídající jejímu umístění. Je 

samostatně stojící obklopená zelení. Jedná se o zděný třípodlažní objekt zastřešený plochou 

střechou. Objekt tedy má 3NP a je částečně podsklepen. 

Stavba je umístěna v nově zastavovaném území s RD na východním okraji obce Dětkovice.  

Půdorysně má objekt polyfunkčního domu tvar dvou obdélníků. Půdorysné rozměry objektu 

činí 24,87 m × 12,63 m. Úroveň podlahy 1.NP byla stanovena v úrovni 275,83 m n.m. (BPV). Na 

severozápadní straně objektu budou zřízena parkovací stání pro celkem 3 osobní automobily 

z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Povrch parkovacích stání 

je navržen ze zámkové a kamenné dlažby. Povrch sjezdu bude rovněž ze zámkové dlažby.    

Vzdálenost čelní fasády od hranice pozemku je 7,5 m. Horní úroveň atiky je ve výšce 9,98 m 

nad okolním terénem.   

Fasády jsou jednoduše členité bez říms, nebo dalších dekorativních prvků, okna jsou navržena 

obdélníková, v 1NP jsou prosklené výkladce.   

Fasáda objektu bude provedena tenkovrstvou strukturovanou probarvenou omítkou barvy 

bílé. 1NP objektu má tmavě-hnědou barvu - barevně odděleno od ostatních NP. Garáž je 

rovněž tmavě-hnědá. Okna 1NP jsou šedé barvy. Okna 2NP a 3NP jsou bílé barvy. Střešní 

krytina je tvořena stabilizačním násypem z praného říčního kameniva. 

  

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Navržený polyfunkční dům má dvě obytná nadzemní podlaží, s parkovacími stáními v garáži.  

Založení je navrženo jako plošné na základových pasech pod obvodovým a vnitřním nosným 

suterénním zdivem z prostého betonu třídy C12/15. Podkladní betonová deska bude rovněž 

z betonu třídy C12/15 a bude vyztužena KARI sítěmi ø6mm, oka 150x150mm. Základové pasy 

pod obvodovými stěnami budou zatepleny XPS tl. 80mm. 

Stěny 1S jsou navrženy z bednících tvarovek BTB 50/30/24 prolitých betonem C12/15 a 

vyztužených betonářskou výztuží. Zdivo nadzemních podlaží je z tvárnic Porotherm 30 Profi + 

Porotherm Profi DBM. Vnitřní nosné stěny budou provedeny rovněž z tvárnic Porotherm 30 

Profi. Vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong. Překlady v obvodových 

stěnách budou keramické Porotherm 7, v příčkách budou použity překlady pórobetonové 



Ytong NEP. Stropy jsou z předpjatých panelů Spiroll tl.160mm uložených na ztužující 

železobetonový věnec. Podlahy jsou provedeny jako plovoucí s vloženou tepelnou izolací 

z EPS-100S a EPS-200S, roznášecí vrstvou z anhydritu nebo betonové mazaniny a nášlapnou 

vrstvou dle charakteru místnosti. Schodiště je monolitické železobetonové, nášlapná vrstva 

s protiskluzovou úpravou. Střešní konstrukci tvoří obrácená střecha se stabilizační vrstvou 

z praného kačírku. Hydroizolace spodní stavby je provedena z asfaltových pásů natavených 

k předem napenetrovanému podkladu. Obvodový plášť bude zateplen deskami z EPS Baumit 

opentherm tl. 140mm. Garáž bude zateplena deskami z EPS Baumit opentherm tl. 80mm. Nad 

přilehlým terénem bude proveden pás z XPS tl. 140mm (tl. 80mm u garáže). Střecha bude 

zateplena XPS tl. 200mm.  

Okna v bytech budou plastová zasklená izolačním dvojsklem s U<1,2W/(m2.K). Vnitřní 

parapety v bytech budou dřevotřískové, vnější z hliníku. Okna výkladce budou z hliníku. 

Garážová vrata budou roletová s elektrickým pohonem, dálkově ovládaná. Vnitřní dveře 

budou dřevěné s obložkovou zárubní. 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník z praného kačírku. Oplechování atik bude 

z titan-zinkového plechu. 

Vnitřní omítky budou vápenocementové tl. 10mm (jádro a štuk), vnější silikátové Baumit 

OpenTop, škrábaná struktura. 

Vytápění objektu bude řešeno otopnými tělesy v kombinaci s podlahovým vytápěním. 

Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel o výkonu cca 30 kW s koaxiálním odkouřením. 

Zdroj tepla bude umístěn v technické místnosti v 1S. Kotel bude zajišťovat rovněž ohřev teplé 

vody, která bude připravována centrálně pro bytové jednotky v zásobníkovém ohřívači o 

objemu 400 l umístěném v technické místnosti v 1S.  Ohřev vody pro prodejnu bude 

realizován pomocí elektrického zásobníkového ohřívače o objemu 100 l umístěném v úklidové 

místnosti. Vytápění prodejny bude řešeno samostatnou otopnou větví osazenou příslušnými 

fakturačními měřidly. V technické místnosti bude instalována úpravna vody pro otopnou 

soustavu a automatické expanzní a doplňovací zařízení.  

Rozvody vody v objektu budou z plastových trub PPR tlaková řada PN20 s tepelnou izolací. 

Odpadní potrubí uvnitř objektu bude provedeno z plastových trub např. systém Osma HT. 

Ležatá kanalizace pod objektem bude provedena z plastových trub např. systém Osma KG. 

Vnitřní dešťové svody budou z plastového potrubí HT a budou izolovány.   

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na nově vybudovanou komunikaci vedoucí před objektem pomocí dvou 

sjezdů.  

Přípojky inženýrských sítí budou provedeny z nově vybudované technické infrastruktury 

vedoucí v komunikaci před objektem, případně v zeleném pásu před objektem. Budou 

realizovány tyto přípojky: přípojka vody HDPE 100 d32x3,0 SDR11 ukončená ve vodoměrné 

šachtě na pozemku investora; STL přípojka plynu z plastových trub PE 100 d32x3,0 SDR11 

ukončená ve skříni měření a regulace osazené na hranici pozemku; přípojka dešťové 



kanalizace z PVC KG DN 150 ukončená v revizní šachtě DN 400/150 na pozemku investora; 

přípojka splaškové kanalizace z PVC KG DN 150 ukončená v revizní šachtě DN 400/150 na 

pozemku investora; přípojka nízkého napětí ukončená v rozvodné skříni. 

  

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Přípojky inženýrských sítí jsou ukončeny na pozemku (příp. na hranici) investora. Odtud vedou 

domovní rozvody jednotlivých sítí technické infrastruktury do objektu. Odstavná a parkovací 

stání pro bytové jednotky jsou řešena garáží a místem před garáží v počtu celkem 4 odstavná a 

parkovací stání. Pro zaměstnance a zákazníky prodejny jsou vyhrazena celkem 3 místa z toho 

jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

  

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba polyfunkčního domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 

je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat 

v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, 

zda osoba přebírající odpad, je k tomuto dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat. 

Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí jsou všichni dodavatelé 

povinní zajistit stavební provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. K omezení 

negativních vlivů na životní prostředí při výstavbě se musí provádět zejména: 

 ochrana proti hlukům a vibracím 

 ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

 ochrana proti znečištění komunikací 

 ochrana zeleně před poškozením 

 

 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Napojení nově budovaného přístupového chodníku ke vstupu do prodejny bude provedeno 

tak, aby nevznikly žádné výškové rozdíly větší než 20 mm. Příčný sklon chodníku nebude větší 

než 2%.  

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Radonový průzkum stanovil nízký radonový index pozemku, výsledky radonového průzkumu 

byly začleněny do návrhu polyfunkčního domu. K ochraně proti radonu bude využita 

hydroizolace, která je navržena v PD. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Bude se 

vycházet z průzkumů, které byly provedeny dříve při okolní výstavbě. 

 

 



i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Vytyčení stavby bude probíhat vzhledem ke dvěma směrovým bodům. Výškový systém BpV – 

Balt po vyrovnání. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

Stavba bude členěna následujícími stavebními objekty:  

SO01 polyfunkční dům 

SO02 sjezd a parkovací plochy 

SO03 přípojka vody 

SO04 přípojka plynu 

SO05 přípojka dešťové kanalizace 

SO06 přípojka splaškové kanalizace 

SO07 přípojka NN 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Krátkodobě může dojít ke zvýšení 

hlučnosti a prašnosti. Během výstavby je nutno zamezit znečištění veřejných komunikací od 

dopravních prostředků účastnících se výstavby. 

Pro ochranu stavby při jejím provádění a po dokončení bude vytvořeno oplocení tvořené 

ocelovými sloupky kladenými do patek a drátěným pletivem. Toto oplocení bude vytvořeno po 

celém obvodu pozemku. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení vyhlášky č.591/2006Sb. 

„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

Dále nařízení vlády č.362/2005Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Je řešena v samostatné části projektové dokumentace – stavebně konstrukční část.  

 

3.   Požární bezpečnost  

Je řešena samostatným projektem. 



 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V polyfunkčním domě je navržena zdravotní technika tak, aby vyhovovala, normovým 

požadavkům. Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do 

kanalizace. Stavba má navrženou hydroizolaci jako ochranu před výskytem vlhkosti ve 

stavební konstrukci. 

Obytné místnosti splňují požadavky na dostatečné denní oslunění, přímé větrání a vytápění 

s regulací tepla pomocí termostatických ventilů. Rovněž také splňují minimální podlahovou 

plochu danou pro jednotlivé obytné místnosti.    

 

5.   Bezpečnost  při užívání  

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti a na 

balkoně musí mít výšku madla nejméně 1m a musí být provedena v souladu s ČSN 743305 

„Ochranná zábradlí“. 

 

6.    Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 „Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 

požadavky“. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální 

vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 

 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov dle ČSN 730540-2 „Tepelná 

ochrana budov – část 2: Požadavky“. Posouzení tepelně technických vlastností viz příloha 

„tepelně technické posouzení“. 

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Návrh prodejny je řešen tak, aby splňoval požadavky vyhlášky 369/2001 „O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace“. Prodejna je tedy řešena bezbariérově. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Radonový index pozemku je nízký, proto se nevyžadují speciální proti-radonová opatření. 

Kontaktní konstrukce jsou provedeny v 2. kategorii těsnosti. Provedení stavby odpovídá 

požadavkům ČSN 730601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“.  



Spodní agresivní voda se nepředpokládá. 

Stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem, v dosahu objektu se nachází jen 

ochranná pásma u jednotlivých sítí. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 
Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva tj. plnění úkolů civilní ochrany, 
zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 
k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 

Nevyskytují se.  
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 

 
 
Ve Vyškově dne 4.5.2012     Vypracoval: DALIBOR ZVOLSKÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 
Navržený polyfunkční rodinný dům by měl zajistit splnění dvou funkcí. Primární funkce je 

pohodlné a spokojené bydlení ve dvou bytech charakteru 4+kk u místěných v 2NP a 3NP. Tyto byty 

jsou díky své podlahové ploše řešeny poměrně nadstandardním dispozičním řešením. Sekundární 

funkce spočívá v začlenění prodejny do 1NP rodinného domu. Vstupy do obytné části a do prodejny 

jsou řešeny samostatně, což by mělo zajistit dostatečný pocit soukromí a dále pak dostatečné 

pohodlí pro obyvatele rodinného domu.  Navržený objekt splňuje náležitosti dané platnými předpisy 

a normami. 
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