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Abstrakt : 

  Cílem bakalá�ské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného domu s kavárnou. 
Jako podklady byli pou�ity studie a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. 
  Objekt se nachází v katastrálním území �ervené Pe�ky na parcele 272/10 v okrese Kolín ve 
St�edo�eském kraji. Pozemek se nachází v mírném severním svahu. Objekt bude �áste�n� zapu�t�n 
do terénu. Rodinný d�m je ur�en k bydlení pro �ty� a� p�ti �lennou rodinu. Kavárna je ur�ena pro 
t�icet host� a dva a� t�i zam�stnance. Kavárna a technické zázemí rodinného domu se nachází v 1.S, 
obytná �ást rodinného domu pak v 1.NP. Konstruk�ní systém je proveden klasickou zd�nou 
technologii z keramických tvárnic. St�echa je sedlová a pultová s nosnou konstrukcí z d�ev�ných 
p�íhradových G-N vazník�. Základy jsou z prostého betonu.Výsledkem má být kompletní provád�cí 
dokumentace obsahující výkresy situace,1.S,1.NP,�ez p�í�ný,�ez podélný,�ez schodi�t�m, výkres 
strop�,základ�, konstrukce st�echy,p�dorys st�echy,pohledy a výkresy detail� D1-D5, dále obsahuje 
technickou zprávu, výpis výrobk�, po�árn� bezpe�nostní �e�ení stavby, tepeln� technické posouzení 
�e�ených konstrukcí a energetický �títek. 

Klí�ová slova : 

Rodinný d�m, keramické tvárnice, základové pasy, sedlový vazník, pultový vazník, panel, 
�elezobetonová deska, terasa, podhled 

Abstract :

  The objective of this bachelor thesis was to create project documentation of a family house with a 
coffee bar. The study and project documentation for building permit were used as resources. 
  The building is located the cadastre �ervená Pe�ka on site 272/10 in Kolín district, in the Central 
Czech region. The property is situated in a moderate northern slope. Building will be partially sunk 
in the terrain. The family house is intended for residence of a 4 to 5 member family. Coffee bar is 
dedicated for 30 guests and 2 or 3 employees. Coffee bar and technical background is in 1.S., the 
habitable part of family house in 1.NP. Structural system is designed with standard brick 
technology with ceramic blocks. The building has a saddle roof and pent roof with a supporting 
structure from wooden lattice G-N trusses. The foundations are from plain concrete. The outcome 
should be complete documentation with drawings of the situation, 1.S, 1.NP, vertical section, 
horizontal section, section of staircase, drawing of ceilings, foundations, construction of roof, roof 
plan, views and drawings of details D1-D5, also including technical report, a list of products, fire 
safety design of building, heat-technical design of building and power label. 
  
Keywords :

Family house, ceramic block, strip foundation, saddle truss, pent truss, desk, reinforced concrete, 
terrace, soffit  
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ÚVOD

Cílem bakalá�ské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného domu s kavárnou. Jako 
podklady byli pou�ity studie a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. 
  Objekt se nachází v katastrálním území �ervené Pe�ky na parcele 272/10 v okrese Kolín ve 
St�edo�eském kraji. Pozemek se nachází v mírném severním svahu. Objekt bude �áste�n� zapu�t�n 
do terénu. Rodinný d�m je ur�en k bydlení pro �ty� a� p�ti �lennou rodinu. Kavárna je ur�ena pro 
t�icet host� a dva a� t�i zam�stnance. Kavárna a technické zázemí rodinného domu se nachází v 1.S, 
obytná �ást rodinného domu pak v 1.NP. Konstruk�ní systém je proveden klasickou zd�nou 
technologii z keramických tvárnic. St�echa je sedlová a pultová s nosnou konstrukcí z d�ev�ných 
p�íhradových G-N vazník�. Základy jsou z prostého betonu
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1. IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba : Rodinný d�m s kavárnou 
Jméno a p�íjmení investora: ing. Drahoslav Vok�ál 
Bydli�t� investora :Nerudova 409,Kolín III 280 02 

Jméno a p�íjmení projektanta : David Vok�ál 
Bydli�t� projektanta : Nerudova 409,Kolín III 280 02 

Název stavby : Rodinný d�m s kavárnou 
Místo stavby : Fuknerova 410,�ervené Pe�ky 
�íslo parcely : 272/10 
Vým�ra : 1 897m2

Katastrální území : �ervené Pe�ky 
Ochrana : Nejsou evidovány �ádné zp�soby ochrany 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Ú�EL OBJEKTU

Objekt je �e�en jako rodinný d�m s kavárnou,rodinný d�m je pro bydlení �ty� a� p�ti osob,  kavárna 
je ur�ena pro t�icet host� a dva a� t�i zam�stnance.Obytná �ást a provozovna mají samostatné na 
sob� nezávislé vstupy,vzájemn� jsou propojeny spojovací chodbou s po�árním uzáv�rem. 

2.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK�NÍHO, DISPOZI�NÍHO A 
VÝTVARNÉHO �E�ENÍ A �E�ENÍ VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 
�E�ENÍ P�ÍSTUPU A POU�ÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE.
  

2.1.1 ARCHITEKTONICKÉ, FUNK�NÍ,  DISPOZI�NÍ A VÝTVARNÉHO �E�ENÍ 

P�dorys objektu je ve tvaru dvou sdru�ených obdélník�,objekt je umíst�n ve svahu  14,5x25,25m. 
Budova má jedno nadzemní podla�í a jeden suterén. St�echa je sedlová se sklonem 12o se krytinou z 
plechových st�e�ních �ablon(�ímská) �ervené barvy. Fasáda bude provedena ve t�ech provedeních. 
Obklad z kamene (lámaná skála-barevné provedení 024/lanzarote), tepeln� izola�ní omítka Cemix ( 
barva bílá ) a obklad Cetris hoby plank ( barevné provedení �ervený cedr).Provedení fasádních 
ploch je zpracováno ve výkresech pohled�. 
  Západní �ást suterénu obsahuje celý provoz kavárny(vstup ze severu), ve východní �ásti suterénu 
se nachází dvoj-gará�(vjezd ze severu), vstup do bytové jednotky(vstup ze severu),prádelnu a 
technickou místnost. V prvním nadzemní podla�í je bytová jednotka. Bytová jednotka je d�lena na 
dv� �ástí,západní �ást je ur�ena, jako no�ní zóna se t�emi lo�nicemi a koupelnou s wc. Východní 
�ást je ur�ena, jako denní zóna s obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní, pracovnou, místností pro 
domácí práce a wc. Nedílnou sou�ástí bytové jednotky je venkovní terasa. Bytová jednotka 
obsahuje schodi�t� spojující 1.S a 1.NP. 

2.1.2  �E�ENÍ VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 

Okolí objektu bude po provedení terénních úprav zatravn�no. V zahrad� za domem budou vysazeny 
ovocné a okrasné stromky. 

2.1.3 �E�ENÍ P�ÍSTUPU A POU�ÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Objekt je rozd�len na dv� na sob� nezávislé �ásti. Bytová jednotka a kavárna. Bytová jednotka není 
�e�ena jako bezbariérová. 
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 Kavárna je navr�ena pro p�ístup a u�ívání osob s omezenou schopností pohybu podle vyhlá�ky 
298/2009.  U objektu se nachází t�i parkovací stání,z nich� jedno je ur�eno pro imobilní. P�ístupová 
cesta do kavárny je vyty�ena p�irozenou vodící linii, která je vytvo�ena  z obrubníku trávníku  do 
vý�ky 60mm. 
 P�ed vstupními dve�mi do kavárny je bezbariérová rampa pro p�ekonání vý�kového rozdílu o �í�ce 
3,05m a sklonu 6%. Po obou stranách opat�ena proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou 
h�l, jako je spodní ty� zábradlí ve vý�ce 150 mm. Po obou stranách rampy jsou madla ve vý�i 
900mm a druhé madlo ve vý�i 750 mm,madla p�esahují za�átek a konec rampy o 150 mm. 
  Vstupní dve�e jsou dvouk�ídlé s hlavním pravým k�ídlem, celková sv�tlá �í�ka je 1 600mm a �í�ka 
hlavního k�ídla 800 mm. P�es celou �í�ku jsou vodorovná madla,umíst�ny na stran� opa�né ne� jsou 
záv�sy. Zasklení dve�í je od vý�ky 400mm. Na zasklení dve�í ve vý�ce 800 a 1500 mm budou 
výrazné pruhy (�luté barvy) o �í�ce 50mm. Vý�ka prahu je 20mm. 
 Ná�lapná vrstva podlahy v kavárn�,hygienických prostorách a zázemí je z protiskluzové dla�by 
RACO OBJECT  20x20,který spl�uje po�adavky vyhlá�ky 298/2009. 
 V komunika�ních prostorech je min. pr�chozí �í�ka 900 mm. 
Záchod je �í�ky 1,8m a hloubky 2,15 m,�í�ka vstupu je 800mm,dve�e jsou z vnit�ní strany opat�eny 
vodorovným madlem ve vý�ce 800mm. Zámek dve�í je odjistitelný z venku. Záchodová mísa je v 
osové vzdálenosti 450mm od bo�ní st�ny. Horní hrana sedátka je ve vý�ce 460 mm nad podlahou. 
Ovládání splachovacího za�ízení je z boku ze strany,ze které je volný p�ístup. V dosahu záchodové 
mísy je ve vý�ce 600 mm nad podlahou a v také v dosahu z podlahy ve vý�ce 150mm nad podlahou 
ovlada� signaliza�ního systému nouzového volání. Umyvadlo je opat�eno stojánkovou výtokovou 
baterii s pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve vý�ce 800mm. Po obou stranách 
záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve vý�ce 800 mm nad 
podlahou. U záchodové mísy bude madlo na stran� p�ístupu sklopné a záchodovou mísu bude 
p�esahovat o 200mm. Vedle umyvadla musí být alespo� jedno svislé madlo délky 500mm. 

2.3  KAPACITY, U�ITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY,  ZASTAV�NÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ

2.3.1 KAPACITY 

Objekt je navr�en pro �ty� a� p�ti �lennou rodinu. Kavárna je ur�ena pro t�icet host� a dva a� t�i 
�leny personálu. 

2.3.2 U�ITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY,  ZASTAV�NÉ PLOCHY 

Plocha parcely : 1 896,44 m2  

Zastav�ná plocha : 327,63 m2 

Obestav�ný prostor : 2029,88 m3 

Podlahová plocha celkem : 438,18m2 
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2.3.3 ORIENTACE 

Obytné místnosti 105 jídelna, 106 obývací pokoj, 109 pokoj, 111 pokoj, 112 lo�nice a terasa 100. 
jsou orientovány na jih, 104 kuchy�  a 103 pracovna jsou orientovány na východ.Kavárna je 
orientována na sever a západ. Vstup do obytné �ásti a kavárny je ze severu.  

2.3.4 OSLUN�NÍ 

Proslun�ny jsou obytné místnosti 103 pracovna, 104 kuchy�, 105 jídelna, 106 obývací pokoj, 109 
pokoj, 111 pokoj, 112 lo�nice. Místnosti spl�ují po�adavky normy �SN 73 7301 - obytné budovy 
2004. Plocha oken v ka�dé obytné místností je v�t�í ne� 1/10 plochy místnosti. U v�ech obytných 
místností je spln�n po�adavek na proslun�ní nejmén� 90 minut 1. b�ezna a 21. �ervna p�i zanedbání 
oblanosti. 

2.4  TECHNICKÉ A KONSTRUK�NÍ �E�ENÍ  OBJEKTU, JEHO ZD�VODN�NÍ VE 
VAZB� NA U�ITÍ OBJEKTU A JEHO PO�ADOVANOU �IVOTNOST

Rodinný d�m s kavárnou bude proveden klasickou zd�nou technologii z cihelných blok� Heluz. 
Obvodové nosné st�ny budou z tvárnic Heluz 49 STI a obvodová st�na pod úrovní terénu bude ze 
ztraceného bedn�ní BEST tlou�	ky 500mm a zatepleno tepelnou izolací Isover EPS perimetr 
tlou�	ky 100mm,v hloubce v�t�í ne� 3,0m pod terénem bude pou�it Synthos XPS 30 IR tlou�	ky 
100mm. 

2.5  TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVOR�

Vn�j�í obvodové zdivo z keramických tvárnic Heluz 49 STI,celá skladba má tepelný odpor 5,144 
m2K/W, kterému odpovídá sou�initel tepelné vodivosti U=0,19 W/m2K. St�na vyhovuje  podle normy 
�SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 2011 hodnotám sou�initele tepelné vodivosti doporu�eným i 
po�adovaným. St�na ze ztraceného bedn�ní BEST 50 zateplená perimetrovými deskami o tlou�	ce 120mm 

má tepelný odpor 3,9m2K/W, kterému odpovídá sou�initel  
U=0,25 W/m2K .St�na vyhovuje  podle normy �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 2011 hodnotám 
sou�initele tepelné vodivosti doporu�eným i po�adovaným. Konstrukce st�echy má tepelný odpor R=10,57

m2K/W a R=8,59 m2K/W, kterému odpovídá sou�initel tepelné vodivosti U=0,19 W/m2K a U=0,22 
W/m2K. V�echny skladby st�echy vyhovují  podle normy �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 2011 
hodnotám sou�initele tepelné vodivosti doporu�eným i po�adovaným. Okna mají sou�initel prostupu tepla 
rámu Uf=1,0 W/m2K a zasklení Ug=1,1 W/m2K.Výpo�et jednotlivých konstrukcí a výplní otvor� viz. skladby 
konstrukcí. 
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2.6 ZP�SOB ZALO�ENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY IN�ENÝRSKO-
GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR�ZKUMU

Objekt je za�azen do první geotechnické kategorie,to znamená jednoduchá stavba a jednoduché 
základové pom�ry. Základový zeminaje slo�ená ze sprá�ové hlíny t�ídy F6-jíl s nízkou 
plasticitou,pevné konzistence,zemina je propustná,tabulková únosnost zeminy je 0,2MPa.Hladina 
podzemní vody nebyla zji�t�na. Základy budou z prostého betonu t�ídy C16/20,viz výkres 
základ�.Hloubka zalo�ení u obvodových st�n je 1,2m pod úrovní upraveného terénu,u p�istav�né 
�ásti 1.NP bude zalo�ení 1,95m pod terénem,z d�vodu zalo�ení 0,5m pod úrove� p�vodního 
terénu,�í�ka základ� je 700mm.Hloubka zalo�ení pod vnit�ními nosnými zdmi je 0,5m a �í�ka 
500mm, u nosné vnit�ní zdi v kavárn� je základ roz�í�en na 700mm z d�vodu vy��ího zatí�ení 
nosné st�ny nad základem.Mezi suterénem a p�istav�nou �ástí 1.NP bude proveden odstup�ovaný 
základ,�í�ka stupn� 600mm a vý�ka 500mm. 

2.7 VLIV OBJEKTU A JEHO U�ÍVÁNÍ NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ A �E�ENÍ 
P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK�

Dokon�ená stavba nebude mít �ádný negativní vliv na �ivotní prost�edí, proto není �e�ena ochrana 
�ivotního prost�edí.  

2.8 DOPRAVNÍ �E�ENÍ 

Objekt je p�ímo napojen na komunikaci na pozemku s �íslem 307/2. Napojení na dopravní 
infrastrukturu bude p�es p�íjezdovou cestu a chodník pro p��í z betonové dla�by Diton stone.P�ímo 
z komunikace je p�ístupné parkovi�t� se dv�ma parkovacími stání a jedním stáním pro imobilní. 

2.9 OCHRANA OBJEKTU P�ED �KODLIVÝMI VLIVY VN�J�ÍHO PROS�EDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPAT�ENÍ 

Na stavb� bude provedena ochrana proti zasa�ení bleskem pomocí hromosvodu. 
Agresivní spodní vody se na staveni�ti nenachází. 

Na staveni�ti byl proveden pr�zkum rizika pronikání radonu do budovy. Na základ� protokolu 
kategorizace radonového rizika základových p�d, byla parcela za�azena do kategorie nízkého 
radonového rizika. V daném p�ípad� není nutné provád�t proti radonové opat�ení. 

Ov��ení podmínek staveni�t� bylo provedeno na míst�.  

2.10 DODR�ENÍ OBECNÝCH PO�ADAVK� NA VÝSTAVBU 

 2.10.1 BOZP  
Ve�keré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a vyhlá�kou bezpe�nost práce 
591/2006 Sb. a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpe�nosti. Práce nesmí být 
zapo�aty p�ed p�evzetím staveni�t�. Podle BOZ by nem�l být �ádný pracovník vystaven svévoln�
�ádnému nebezpe�í. U ka�dého pracovníka jsou vy�adovány pracovní a ochranné pom�cky 
k zaji�t�ní jeho bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. U pracovník� bude po�adováno zdravotní a 
odborné zp�sobilosti, p�íslu�ná oprávn�ní k dané pracovní �innosti, nutnost pou�ívání ochranných 
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pom�cek. �ádný pracovník nebude pod vlivem alkoholu �i omamných látek. V�ichni pracovníci 
budou pro�koleni a seznámeni s p�ípadnými riziky 

2.10.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO BETONÁ� ZÁKLAD�
Po provedení podkladního betonu je t�eba zachovat technologickou pauzu na vytvrdnutí betonu 

minimáln� 28 dní, p�i�em� se beton musí o�et�ovat podle po�así. Voda, kterou se bude beton 
v p�ípad� pot�eby vlh�it, má mít teplotu od 5 � 10°C. Pod venkovní teplotu 5°C se beton ji� nevlh�í. 
Za nízkých teplot se beton musí p�ikrýt a je pot�eba zajistit nezamrznutí konstrukce.O�et�ování 
betonu se provádí alespo� po dobu 7 dní. 

2.10.3 KLIMATICKÉ PODMÍNKY PRO ZD�NÍ: 
Zd�ní by m�lo být provád�no p�i teplot� +5 a� +30°C. Zdící prvky se nenamá�ejí. Nesmí být 
namrzlé, zaprá�ené, mastné nebo jinak zne�i�t�né. P�i zd�ní v zim� musí malta obsahovat 
mrazuvzdorné p�ísady a je nutno pou�ívat malty o vy��í pevnosti. Zd�ní p�í teplot� ni��í ne� -5°C je 
zakázáno 

2.10.3 PODMÍNKY P�EPRAVY A SKLADOVÁNÍ STROPNÍCH PANEL�:
Dílce se dopravují a skladují v takové poloze, v jaké budou v konstrukci zabudovány (mimo 
sloup�). Plochy ur�ené ke skladování je t�eba umístit v dosahu je�ábu a dimenzovat na pot�ebné 
mno�ství prvk� (nevylu�uje se montá� p�ímo z dopravního prost�edku). Na skládku je t�eba 
umis	ovat dílce tak, aby se p�i montá�i nemusely p�erovnávat.

2.11 TECHNICKÉ KONSTRUK�NÍ A MATERIÁLOVÉ �E�ENÍ

2.11.1 ZDIVO 

a) Obvodové zdivo Heluz STI 49
První �ada zdiva Heluz STI 49 v 1.S bude vysypána hydrofobizovaným perlitem a u p�istav�né �ásti 
bude pod první �adu vlo�eno p�nosklo vý�ky 100mm, kv�li p�eru�ení tepelného toku ve svislém 
sm�ru a eliminaci tepelného mostu. Obvodové zdivo bude spojováno maltou supertherm TM 39. 
Pevnost malty v tlaku je 5Mpa a v ohybu 2,5 Mpa, zrnitosti 2mm. P�eklady ve zdivu budou z p�ti 
kus� p�eklad� Heluz 23,8 + EPS 100 F 140mm,p�eklad nad gará�ovými vraty bude z �elezobetonu 
a z vn�j�í strany kryt EPS 100F 70mm, viz. výpis p�eklad� ve výkresech p�dorys�. 

b) Obvodové zdivo ze ztraceného bedn�ní BEST 50
Zdivo ze ztraceného bedn�ní se provede u obvodových zdí p�ilehlých k zemin�. Tvarovky se kladou 
na vazbu za pou�ití maltové sm�sy Heluz superthern TM 39 a vyztu�í se svislou výztu�í B500 o 
pr�m�ru 8mm, poté se pro zmonolitn�ní zalijí betonem C 16/20. Orienta�ní spot�eba betonu 0,33 
m3/m2 (0,68 m3/m3). 
Jako hydroizolace bude pou�it Elastek special mineral 40,SBS modif. asfaltový pás,tl. 4mm. Ze�
bude zateplena perimetrovými deskami o tlou�	ce 120 mm od hloubky 3,0m bude pou�it Synthos 
XPS 30 IR,tl. 120mm. Perimetrové desky a desky XPS slou�í také k ochran� hydroizolace. Pod 
p�ístavbou 1.NP bude hydroizolace kryta CPP a Perimetrovými deskami. 
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c) Vnit�ní nosné zdivo
Vnit�ní nosné zdivo bude provedeno z Heluz P15 30 na maltu MVC M5. P�eklady ve zdivu budou 
vytvo�eny ze �ty� kus�  p�eklad� Heluz 23,8,viz. výpis p�eklad� ve výkresech p�dorys�. 

d) P�í�ky 
P�í�ky budou z p�í�kovek Heluz 14 a Helu� 11,5 na MVC M5. P�eklady budou vytvo�eny z Heluz 
p�eklad plochý 14,5 s tlakovou zónou z cihel CPP(290x140x65) o vý�ce 300mm a Helu� p�eklad 
plochý 11,5 s tlakovou zónou z CD(240x115x71) o vý�ce 250mm. St�ny instala�ních �achet budou 
provedeny ze sádrokartonu W111-jednoduchá konstrukce ze stojek s jednovrstvým oplá�t�ním  
Knauf Fireboard (red) 

2.11.2 STROPY 

a) keramické panely Heluz
Panely mají vý�ku 230 mm, beton C20/25, výztu� B500
P�ed betoná�í zámk� mezi panely se musí plocha zámk�, zejména keramická �ást �ádn� navlh�it ( 
kropením ) z d�vodu dobré p�ilnavosti betonu. K zalévání zámk� a ztu�ujících v�nc� se pou�ívá 
beton t�ídy C 16/20 dostate�n� m�kké konzistence. 
P�ed ulo�ením Heluz panelu se ukládá do �erstvé cementové malty M20 v tlou�	ce 16mm ,na zdivo 
bude p�ed nanesením malty polo�en asfaltový pás proti zatékání malty do zdiva.Minimální ulo�ení 
panel� v podélném sm�ru je 115mm, v p�í�ném sm�ru je ulo�ení libovolné. 

b) Heluz Miako 8
Strop z Heluz Miako 8 je dopl�kový slou�í jako ztracené bedn�ní pro �elezobetonovou 
desku,nosníky Heluz 160/175.  Deska je vykonzolovaná p�es ISO nosníky. Beton C20/25 a Ocel 
B500. 

c) P�edpjatý filigrán
P�edpjatý filigrán je tlou�	ky 80mm. Ulo�ení je minimáln� 125mm na nosné zdivo do maltového 
lo�e t�ídy M20 v tlou�	ce 16mm, na zdivo bude p�ed nanesením malty polo�en asfaltový pás proti 
zatékání malty do zdiva. 
  

2.11.3 ST�ECHA 

a) St�e�ní vazníky 
Budou po�ity t�i druhy vazník� o sklonu horní pásnice 12o. Sedlový vazník na rozp�tí 14m,celkové 
délky 16,6m,zat��ovací �í�ka 0,75m. Sedlový vazník na rozp�tí 7,75m, celkové délky 10,15m, 
zat��ovací �í�ka 1,0m. Pultový vazník na rozp�tí 4,25m celkové délky 4,9m, zat��ovací �í�ka 1,0m. 
Vazníky jsou z jehli�natého d�eva t�ídy C24,vazníky jsou spojovány deskami s prolisovanými trny-

G-N vazník.Pr��ez horního pásu 60x100mm,dolní pás 60x100mm, diagonály a svislice 60x60mm. 
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Nasávací otvor je na vý�ku horního pásu vazníku a na sv�tlou vzdálenost vazník�.Odv�trávací otvor  

bude na h�ebeni tvo�en konstrukcí z ocelových jekl�,viz výkres Detail D5. Nasávací a odv�trávací 

otvory budou opat�eny sí	kou proti hmyzu. 

 b) St�e�ní plá��
P�ed provedením la	ování bude provedena pojistná hydroizilace. Kontralat� budou pr��ezu 
50x60mm a rozná�ecí la	 40x50mm.St�e�ní krytina bude z plechových st�e�ních �ablon(�ímská) a 
bude kotvena ke latím. St�e�ní �ablony se p�ichycují k rozná�ecím latím,h�ebíky se umís	ují do 
�elní hrany zámku �ablony. �ablony se p�ichycují ve 4 bodech na ka�dém okraji h�ebíky Cu 2,0x40. 
Kontralat� jsou p�ipevn�ny po 500mm h�ebíky 3,1x90mm,rozná�ecí lat� jsou kotveny do kontralatí 
h�ebíky 2,8x70mm. 
 Odvodn�ní st�echy bude do pod okapních �lab�.Bude pou�it systém Lindab Rainline. �labové 
háky budou p�ipevn�ny na kontralat� a kotveny dv�ma stavebními h�ebíky 1,6x40mm, p�ední hrana 
okapního �labu bude cca o 6mm ní�e,ne� zadní strana.Jednotlivé prvky okapního systému jsou 
vypsány ve výpisu klempí�ských výrobk�. 

2.11.4 KOMÍN 

Komín je systému Schiedel Kerastar, je vícevrství komínový systém se �amotovou vlo�kou, 
minerální izolací a nerezovým komínovým plá�t�m, pr�m�r komínového pr�duchu 140mm. Komín 
je �e�en jako jednopr�duchový. Komín nemá vlastní základ,je zav��en pomocí systémových konzol 
na svislé konstrukci. Ke komínu bude p�ipojen plynový kondenza�ní kotel. První kus komínového 
systému obsahuje odvod kondenzát�. Komín je opat�en krycí hlavou. 

2.11.5 OMÍTKY A PODHLED 

a) Omítky 
P�ed provád�ním omítek bude proveden cementový nást�ik o tlou�	ce 3mm,p�i omítání betonového 
podkladu bude pou�it místo cementového post�iku polycementový spojovací m�stek Cemix 211 o 
tlou�	ce 3mm,na rozhraní dvou materiál� nap�íklad keramika-beton a p�i p�echodu mezi svislou 
st�nou a stropem bude na nesena Soudal lepící a st�rkovací hmota Basic se sklovláknitou m�í�ovou 
tkaninou. 
 V exteriéru bude provedena jádrová vrstva z Cemix supertherm TO o tlou�	ce 30mm s 
povrchovými úpravami Cemix minerální omítka rýhovaná o tlou�	ce 2mm, kamenný obklad v 
míst� soklu o tlou�	ce 10-30mm,lepený flexibilní lepící maltou na kamenné a cihelné obklady wild 
stone LM v tlou�	ce 5mm, podle velikosti kamene a ze systému Cetris hobby plank, nosnou 
konstrukci tvo�í d�ev�ný ro�t,Cetris desky jsou v provedení PROFIL PLUS, povrch tvo�í reliéf 
imitující strukturu d�eva s barevném provedení v barevném provedení �ervený cedr. Podpory  
prov�trávaného fasádního systému jsou ze smrkového d�eva pr��ezu 65x100mm, vzdálenost podpor 
je 420mm,kotví se po 200mm rámovými hmo�dinkami. Desky prov�trávané fasády jsou p�ipevn�ny 
galvanicky chrán�nými vruty se zápustnou hlavou 4,2x35mm,otvory jsou p�edvrtány na 1,2 
násobek pr�m�ru vrutu. V �ásti nad zdivem se podpory p�ipev�ují k Cetris desce Basic o tlou�	ce 
32mm, která je kotvena ke krajním svislicím vazníku h�ebíky 2,5x50mm. 
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V interiéru bude jádrová vrstva z Cemix jádrová omítka o tlou�	ce 20mm a povrchová úprava 
Cemix jemná vápenná omítka (�tuk) o tlou�	ce 2mm 

b) Podhled
Strop nad 1.NP bude vytvo�en z podhledu ze sádrokartonových desek.Podhled je zav��en pomocí 
pérových záv�s� na spodním pásu vazníku,nosný ro�t je vytvo�en z CD 60x27x0,6,ro�t je k�í�ový 
mimoúrov�ový, aby podhled plnil protipo�ární funkci bude po obvod� místo UD profilu osazen 
pásek z SDK Knauf red  pr��ezu 55x15mm a bude kotven do zdi zatloukací hmo�dinkou 6x50mm. 
Sádrokartonové desky jsou k ro�tu p�ipev�ovány rychlo�rouby 3,5/25 TN. Po p�ipevn�ní SDK 
desek bude po obvod� spára mezi svislou konstrukcí a podhledem vypln�na polyuretanovým tmele, 
spoje SDK desek a upev�ovací �rouby budou p�etmeleny spárovací hmotou pro sádrokarton 
KNAUF Uniflot. Sádrokartonové desky budou protipo�ární desky Knauf RED, ve vlhkých 
prostorech jako je koupelna,wc a kuchy� budou desky Knauf RED GREEN.Spodní hrana bude v 
relativní vý�ce +5,880 m. 

2.11.6  PODLAHY 

Podlahy budou �e�eny jako t��ké plovoucí podlahy. Vý�ka tepelné izolace v podlaze na terénu je 
130 mm ISOVER EPS 150S a v podlaze na stropní konstrukci 40mm ISOVER EPS RIGIFLOOR 
5000. Materiál na rozná�ecí vrstvu je pou�it samonivela�ní cementový litý pot�r CEMLEVEL o 
pevnosti v tlaku 25 MPa. Který má p�edepsanou rovinnost 2 mm/2 metry. Vý�ka minimální vý�ka 
cementového pot�ru bude 50 mm. Rozná�ecí vrstva bude vyztu�ena kari sítí o pr�m�ru 6 mm a 
rozm�ru 150 x 150 mm. Jako ná�lapná vrstva bude pou�ita keramická dla�ba lepená pomocí Soudal 
profi-flex flexibilní stavební lepidlo nebo z laminátových desek o tlou�	ce 8 mm polo�eých na PE 
p�nu mirelon. Po obvod� bude v rozná�ecí vrstv� umíst�n pásek z Isover EPS 100Z tlou�	ky 
10mm.Po obvod� místnosti bude umíst�na u laminátové podlahy podlahová li�ta, u keramické 
dla�by bude vytvo�en po obvodu místnosti sokl z keramické dla�by o vý�ce 50mm. 

2.12 ZP�ES	UJÍCÍ ODCHYLKY OPROTI OV��ENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

  Oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení do�lo k posunu vnit�ní nosné zdi v kavárn�. Posunem 
bylo dosa�eno v�t�ího prostoru v zázemí kavárny,co� umo�nilo roz�í�ení záchod� tak, aby 
kapacitn� sta�ili na 30 host�, roz�í�eno bylo i  wc pro osoby s omezenou schopností pohybu tak, 
aby spl�ovalo po�adavky vyhlá�ky 398/2009 o obecných technických po�adavcích zabezpe�ující 
bezbariérové u�ívání stavby. Roz�í�ena a upravena byla p�ípravna pro p�ípravu pokrm�. 
 Vlivem této zm�ny byl upraven výkres základ�,výkres strop� a výkres 1.S. 

Technická zpráva byla vypracovaná podle ustanovení vyhlá�ky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. 
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ZÁV�R

    Oproti p�vodnímu zadání do�lo k posunu vnit�ní nosné zdi v kavárn�. Posunutím byl vytvo�en 
v�t�í prostor v technickém a hygienickém zázemí kavárny a byla zm�n�na dispozice zázemí. Byla 
vytvo�ena instala�ní �achta, procházející ob�ma podla�ími, pro vedení sítí,která je posuzována jako 
samostatný po�ární úsek.Dále do�lo ke zm�n� provedení schodi�t�,které nebude provedeno jako 
prefabrikované,ale monolitické.Dal�í zm�ny nebyly provedeny. 
   Výsledkem bakalá�ské práce je kompletní provád�cí dokumentace rodinného domu s kavárnou 
obsahující výkresy situace,1.S,1.NP,�ez p�í�ný,�ez podélný,�ez schodi�t�m, výkres strop�,základ�, 
konstrukce st�echy,p�dorys st�echy,pohledy a výkresy detail� D1-D5, dále obsahuje technickou 
zprávu, výpis výrobk�, po�árn� bezpe�nostní �e�ení stavby, tepeln� technické posouzení �e�ených 
konstrukcí a energetický �títek. 
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SEZNAM POU�ITÝCH ZDROJ�

NORMY A VYHLÁ�KY : 
�SN 01 3420    (2004) - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkres� stavební �ásti 
�SN 73 4301    (2004) - Obytné budovy 
�SN 73 0540-1 (2005) - Tepelná technika - �ást 1: Terminologie  
�SN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika - �ást 2: Po�adavky 
�SN 73 0540-3 (2005) - Tepelná technika - �ást 3: Návrhové hodnoty veli�in 
�SN 73 0540-4 (2005) - Tepelná technika - �ást 4: Výpo�tové metody 
�SN 73 0802    (2009) - Po�ární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty 
�SN 73 0833    (2010) - Po�ární bezpe�nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 4108    (1994) - �atny, umývárny a záchody 

vyhlá�ka 398/2009 - o obecných technických po�adavcích zabezpe�ující bezbariérové u�ívání 
staveb 

PROJEK�NÍ PODKLADY : 
technická p�íru�ka Heluz,6. vydání zá�í 2009,aktualizace leden 2011 
podklady pro projektování a realizaci Cetris,vydáni v roce 2010 

INTERNETOVÉ STRÁNKY : 
www.cemex.cz 
www.cemix.cz 
www.isover.cz 
www.cetris.cz 
www.knauf.cz 
www.heluz.cz 
www.dektrade.cz 
www.lindabstrechy.cz 
www.sapeli.cz 
www.slavona.cz 
www.stavona.cz 
www.gerard.cz 
www.ceskytesar.cz 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL� : 

RD   rodinný d�m 
NP   nadzemní podla�í  
S                                suterén 
XPS             extrudovaný polystyren 
EPS             expandovaný polystyren 
SPB             stupe� po�ární bezpe�nosti 
PÚ   po�ární úsek 
SDK             sádrokartonová deska 
VZT             vzduchotechnika   
TI   tepelná izolace 
PT   p�vodní terén 
UT   upravený terén 
NN              nízké nap�tí 
�B   �elezobeton 
PHP             p�enosný hasící p�ístroj 
U   sou�initel prostupu tepla  
R   tepelný odpor  
   sou�initel tepelné vodivosti 

d                                  tlou�	ka materiálu 
Z   záme�nické výrobky 
T              truhlá�ské výrobky 
K                               klempí�ské výrobky 
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STUDIE : 
- VÝKRES �. 1 - SITUACE 
- VÝKRES �. 2 -P�DORYS 1.S 
- VÝKRES �. 3 -P�DORYS 1.NP 
- VÝKRES �. 4 -�EZ 
- VÝKRES �. 5 -POHLED OD JIHU 
- VÝKRES �. 6 - POHLED OD SEVERU 
- VÝKRES �. 7 - POHLED OD VÝCHODU 
- VÝKRES �.8 - POHLED OD ZÁPADU 
- PR�VODNÍ ZPRÁVA 
- SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PODKLADY : 
- SEMINÁRNÍ PRÁCE 
- STATICKÝ VÝPO�ET ZÁKLAD�
- VÝPO�ET VNIT�NÍCH SIL VAZNÍKU 
- TECHNICKÉ LISTY  
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VÝKRES �. 1   - SITUACE 
VÝKRES �. 2   - P�DORYS 1.S 
VÝKRES �. 3   - P�DORYS 1.NP 
VÝKRES �. 4   - P�Í�NÝ �EZ A-A' 
VÝKRES �. 5   - PODÉLNÝ �EZ B-B' 
VÝKRES �. 6   - �EZ SCHODI�T�M �EZ C-C' 
VÝKRES �. 7   - POHLEDY 
VÝKRES �. 8   - P�DORYS ZÁKLAD�
VÝKRES �. 9   - P�DORYS STROPU NAD 1.S 
VÝKRES �. 10 - KONSTRUKCE ST�ECHY  
VÝKRES �. 11 - P�DORYS ST�E�NÍHO PLÁ�T�
VÝKRES �. 12 - DETAIL D1 
VÝKRES �. 13 - DETAIL D2 
VÝKRES �. 14 - DETAIL D3 
VÝKRES �. 15 - DETAIL D4 
VÝKRES �. 16 - DETAIL D5 
VÝKRES �. 17 - VÝKRES SKLADBY OBVODOVÉ ST�NY V 1.S 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VÝPIS VÝROBK�
- SPECIFIKACE VÝROBK� - DVE�E 
- SPECIFIKACE VÝROBK� - OKNA 
- SPECIFIKACE VÝROBK� - VÝPIS ZÁRUBNÍ 
- SPECIFIKACE VÝROBK� -VÝPIS PARAPET�
- SPECIFIKACE VÝROBK� - VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH VÝROBK�
- SPECIFIKACE VÝROBK� - VÝPIS ZÁME�NICKÝCH VÝROBK�
- SPECIFIKACE VÝROBK� - VÝPIS TRUHLÁ�SKÝCH VÝROBK�

SEZNAM SKLADEB 
- SKLADBY SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE 
- VÝPLN� OTVOR�
- SKLADBY PODLAH 
- SKLADBY ST�E�NÍHO PLÁ�T�
- SKLADBY DAL�ÍCH KONSTRUKCÍ 

PO�ÁRNÍ BEZPE�NOST STAVEB 
- TECHNICKÁ ZPRÁVA - PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ 
- VÝKRES �. 18 - PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ - SITUACE 
- VÝKRES �. 19 - PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ - P�DORYS 1.S 
- VÝKRES �. 20 - PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ - P�DORYS 1.NP  
- VÝKRES �. 21 - PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ - POHLEDY 

TEPELNÁ TECHNIKA 
- OBLAST KONDENZACE 
- PR�B�H TEPLOT 
- VÝPO�ET NEJNI��Í POVRCHOVÉ TEPLOTY  (KOUTY) 
- POKLES DOTYKOVÉ TEPLOTY 
- AKUSTIKA 

ENERGETICKÝ �TÍTEK 
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