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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší návrh Rodinného domu s provozovnou ve Strašově. Budova má přibližně tvar 
písmene L. Objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dům je částečně zastřešen sedlovou 
sklonitou střechou a jednoplášťovou plochou střechou. V objektu se nachází provozovna (aranžování 
květin) a bytová jednotka.  
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, nadzemní podlaží, podsklepení, podkroví, sedlová střecha,jednoplášťová střecha, byt, 
provozovna.  
  
  
  
Abstract 
Bachelor thesis solves the design of a house with establishment in Strašov. The building has 
approximately shape of a Letter L. The building has two floors and basement. The house is partially 
covered with a pitched gable roof and single flat-roofed. There are commercial space (flower 
arrangement) and housing unit in the building.  
  
Keywords 
Family house, floor, basement, Attic, gabled roof, single flat-roofed, housing unit, commercial space.  
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ÚVOD 
 
 V dnešní době se  často vyskytují budovy,  které v dané lokalitě dosti vynikají a většinou působí k okolí 
nepřiměřeně a nezapadají do architektonického rázu  původních budov. Ve většině případů se jedná o různé 
provozy v blízkosti obytné zástavby jak na vesnici tak ve městě.  

Tato bakalářská práce RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU se snaží zamezit těmto dvěma negativům. 
Tento objekt jako celek má působit ke svému okolí přiměřeně,  respektovat okolní zástavbu rodinných domů a 
zároveň plnit dvě funkce a to funkci pro bydlení a pro provoz malé dílny.  
 Objekt má 1 podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží, je částečně zastřešen sedlovou střechou a 
částečně plochou  střechou. 
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A. Průvodní zpráva 
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a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické 
osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka, jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, déle jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 
  Identifikace stavby:   Rodinný dům s provozovnou 
 Lokalita: Strašov u Přelouče 
 Účel: Rodinný dům s provozovnou 
 Stavební úřad: Magistrát města Pardubice 
 Vlastník parcely: Jiří Mrštík 
 Číslo parcely: 48/1  
 Katastrální území: Strašov  
 Charakteristika stavby: Tří podlažní rodinný dům s provozovnou 
 Účel stavby:  Stavba pro bydlení 
 
 
 Stavebník:    Jiří Mrštík Projektant:    Ludmila Strnadová 
  Strašov 75  Voleč 7 
   Přelouč 533 16 Lázně Bohdaneč 533 41 
                   
       

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových 
vztazích 
 
Budova se nachází na částečně zastavěném území v sousedství rodinných domů.Vlastníkem parcely je 
Jiří Mrštík. Sousední parcely patří Miroslavu Jandákovi a Vítu Horynovi. Vlastníci nemají výhrady a 
souhlasí s výstavbou. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
Na daném území byl proveden hydrogeologický a radonový průzkum. Území je únosné, ustálená hladina 
spodní vody byla zjištěna v hloubce 2 m pod úrovní základové spáry. Agresivita spodní vody je nízká. 
Radonové riziko bylo zjištěno nízké. Pozemek je napojen na stávající komunikaci. Rodinný dům bude 
napojen na veřejnou kanalizační sít, vodovod, silové vedení nízkého napětí. Přípojky budou vyvedeny až 
za hranici pozemku. Veřejné sítě jsou vedeny podél a v komunikace před vlastním pozemkem.  
d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Parametry a vedení přípojek byly schváleny správci sítí. Architektonické a funkční řešení objektu je 
v souladu s urbanizačním plánem obce Strašov. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.137/1998 
Sb. 
. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst.1 stavebního zákona 
Navrhovaný objekt splňuje podmínky regulačního plánu. Navrhovaný objekt vyhověl i v územním řízení.  
g) věcné a časové vazby na stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 
 
Jedná se o novostavbu, která se nijak neváže na stávající objekty a ani nijak je nebude omezovat.  
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Započetí výstavby proběhne po předání staveniště  a předpokládaný konec výstavby 600 kalendářních 
dnů 



 
     Přepokládané zahájení stavby: 03/2013 
     Předpokládaný konec stavby: 11/2014 
 
Nejprve se provedou přípojky vody, plynu, el. energie a kanalizace. Dále budou provedeny výkopy, 
základy, svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, střešní konstrukce+zastřešení. Celková hrubá stavba 
by se měla stihnout do prosince. V zimě budou provedeny veškeré rozvody v objektu. Na jaře se provedou 
podlahy a veškeré povrchové úpravy v dubny se budou dodělávat dokončovací práce. 
 
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 
 
 orientační cena stavby:  7,5 mil. Kč 
 obestavěný prostor:  1748,53 m3  
 zastavěná plocha:   267,7 m2 

 podlahová plocha:   485,54 m2 

     plocha zpevněných ploch:           210,86 m2 

 plocha stavebního pozemku: 1448,88 m2 

 procento zastavění:  19,2% 
 
Plochy jednotlivých místností: 
 
1S 

Č.M ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA  
(m2) 

001 Chodba 18,34 
002 Kotelna+sklad dříví 22,97 
003 Organický sklad 4,05 
004 Sklad uhlí 5,40 
005 Garáž 43,50 

Celková plocha místností v 1S:  94,26 m2 
 
1NP  

Č.M ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA  
(m2) 

101 Zádveří 5,52 
102 Hala 19,26 
103 Obyvací pokoj 42,77 
104 Kuchyň+jídelna 40,92 
105 Spíž 3,53 
106 WC 2,76 
107 Koupelna 8,05 
108 Šatna 3,07 
109 Pracovna  19,13 
110 Zádveří 5,41 
111 Kancelář 13,38 

112 Provozovna 
aranžování květin 42,84 

113 WC 2,76 
115 Sklad zahrad. nábytku 5,23 
 
Celková plocha místností v 1NP:    209,51m2 



2NP      

Č.M ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA  
(m2) 

201 Chodba 12,15 
202 Dětský pokoj 17,70 
203 Dětský pokoj 18,13 
204 Ložnice 32,41 
205 Šatna 6,76 
206 Šatna 6,36 
207 Šatna 6,43 
208 Dětský pokoj 19,76 
209 Koupelna 10,03 
210 WC 2,8 
 

Celková plocha místností v 1NP:    132,53m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval Kontroloval 
Ludmila Strnadová Ing. Danuše Čuprová, CSc 
 
 
 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
Parcela se nachází na konci obce Strašov. Katastrální území Strašov. Budova je navržena v rovinném  
terénu. Objekt nebude zasahovat do žádné památkové zóny, na pozemku se nacházela stará budova, 
která byla odstraněna. Stromy,  které se zde vyskytují, nezasahují do budoucího objektu. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Stavba bude umístěna na pozemku investor. Vlastník parcel 48/1 je Jiří Mrštík, který je též 
stavebníkem 
 
Rodinný dům samostatně stojící je řešen přízemí s obytným podkrovím a částečným podsklepením. 
Orientace hlavního průčelí je do budoucí zahrady. Do objektu rodinného domu jsou umožněny dva vstupy, 
z nichž jeden vede z hlavní přístupové komunikace a není zde umožněno vjezdu auta. Druhý vstup vede 
z vedlejší přístupové komunikace a slouží pro vjez osobních automobilů do garáže. Do provozovny jsou 
vedeny 2 vstupy. Jeden slouží pro příjem zboží z přilehlé komunikace a druhý pro pracovníka.  
Objekt byl navržen tak, aby byl v souladu s okolní zástavbou a měl charakter původní budovy, která se na 
pozemku nachází ta bude odstraněna ze statických důvodů. Objekt má půdorysný tvar L. Delší strana je 
zastřešena sedlovou střechou se sklonem 40° a druhá strana je plochá se sklonem 2% -celkové rozměry 
18,8x23,45m. Pozemek přiléhající k hlavní komunikaci bude oplocen dřevěným plotem na zděné 
podezdívce 
Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní zástavbou. Barevné řešení vychází z tradičních postupů. 
Pozemek bude upraven pro pěstování zemědělských plodin a rostlin. Část pozemku bude upraven pro 
pěstování rostli za účelem zpracování a následně prodeje. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Zemní práce a základy 
 
Na pozemku bude sejmuta ornice v hloubce 300mm a bude využita při sadových úpravách. Výškové 
osazení je navrženo s ohledem na navržené komunikace. 
Zemní práce předpokládají vytvoření základových jam, rýh a šachet a budou provedeny strojně s ručním 
dočištěním.  
Veškerá povrchová a podpovrchová voda musí být zachycena a odvedena  dešťovou kanalizací, aby 
základová půda nebyla podmáčena. V zářezu kolem objektu vedle základového pasu je navržena ve 
štěrkopískové vrstvě drenáž Ø 75mm ve spádu 0,5-1% a zaústěna do šachet dešťové kanalizace. 
Při hloubení rýh a stavební jámy se s prací musí ustat ve výšce min 200mm nad základovou spárou, 
ostatní se dodělá ručně. Při  provádění prací ručním i strojním způsobem je třeba rychlý pracovní postup 
tak,   aby základová spára nebyla vystavena klimatickým vlivům. 
Objekt bude založen na základových monolitických pasech z prostého betonu C 16/20 X0 do nezámrzné 
hloubky a betonové desce tl. 100 mm vyztužené KARI sítí s oky 150/6/150/6 mm. V suterénu tl. desky 150 
mm, výztuž 2x KARI síť s oky 150/6/150/6 mm. Šířka základů pod suteréním obvodovým zdivem bude 
600mm u obvodového zdiva v přízemí šířky 450mm. 
Opěrná zeď bude založena na štěrkovém polštáři, který musí být odvodněn drenážním potrubím. 
 Hydroizolace je navržena 2x asfaltový pás modifikovaný bez posypu typu S na asfaltovém nátěru . 
 
 
 Protiradonová opatření 

Na pozemku nebylo provedeno měření OAR radonu a posouzení radonového indexu z geologického 
podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké propustnosti radonu a lokalita umístění 
pozemku zařazuje stavební pozemek do kategorie nízkého rizika pronikání radonu do objektu (nízký 
radonový index).  
Výstavba vyžaduje ochranná protiradonová opatření v 1. kategorii těsnosti - kvalitně provedené 
hydroizolace s důrazem na utěsnění prostupů instalací. 

 



 

Svislé nosné konstrukce: 
 
Svislé nosné konstrukce přízemí budou provedeny z  cihel HELU PLUS 30 P10 na maltu MVC P5 a cihel 
HELUZ PLUS 25 NA MATLU MVC P5 u vnitřního nosného zdiva.  
Obvodové zdivo bude dodatečně kontaktně zatepleno tepelnou izolací ISOVER GREY WALL tl. 140mm 
V suterénu budou použity betonové tvárnice ztraceného bednění BEST 30 vyplněného betonem C 16/20 a 
vyztuženo dle požadavků výrobce. Dále  V suterénu bude použita izolační přizdívka z cihel plných 
pálených P20 na MVC P10 
Pro opěrnou zeď budou použity betonové tvárnice KB-BLOK, které budou prokládané výztužnou geomříží. 
Ta se bude vkládat na horní líc tvarovky ve vrstvě první, čtvrté, sedmé a jedenácté ( jednotlivé vrstvy 
tvarovek jsou brány od spodu na horu). Opěrná zeď bude stavěna svažitě směrem od objektu k přilehlé 
komunikaci. Na každý 1m se sníží výška opěrné stěny o 190mm, tzv. o jednu výšku bloku, tak aby horní 
hrana opěrné zdi byla ve stejné výšce. 
 
Komíny: 
 
V objektu jsou navrženy dva komíny. Jeden slouží pouze pro využití krbu v obývacím pokoji. Druhý komín 
je navržen pro odvod spalin z kotle pro tuhá paliva. Je jednoprůduchový, třísložkový. Jedná se o komínový 
systém HELUZ KLASIK. Kotel je umístěn v suterénu a to v technické místnosti. Oba komíny jsou vyvedeny 
650mm nad hřeben střechy. Nad rovinou střechy jsou komíny opatřeny komínovou hlavou a obkladem. 
Komín bude postaven na základovou patku z prostého betonu C16/20 
 

Vodorovné konstrukce: 

 
Nosné zdivo suterénu i přízemí bude ukončeno ŽB věncem V ÚROVNI STROPU. Výztuž věnce - 4xR14 
mm, beton C30/37. Věnec bude z vnější strany obložen polystyrenem tl. 80mm. 
Nadedveřní a nadokenní nosné překlady jsou navrženy HELUZ  23,8 a HELUZ PŘEKLAD PLOCHÝ.  

Stropní konstrukce suterénu a přízemí je navržena z keramických stropních vložek HELUZ MIAKU výšky 
190mm a snížené tvarovky 150mm a nosníků HELUZ MIAKO. Keramické tvarovky se zalijí betonovou 
vrstvou tl. 60mm. Třída betonu je C16/20. Ve stropní konstrukci bude provedeno provázání výztuže 
schodiště, které je navrženo pomocí snížených keramických tvarovek 

Podhled podkroví tvoří sádrokartonové desky KNAUF RED na ocelovém roštu, který je zavěšen na nosné 
konstrukci krovu.  V prostorách se zvýšenou vlhkostí je navržen KNAUF GREEN. Nad konstrukci podhledu 
se provede pokládka parozábrany, dále je vložena tepelná izolace ISOVER UNIROL PLUS  tl. 260 mm 
mezi a pod krokve krovu.  

Schodiště: 
Schodiště do jednotlivých podlaží jsou navržena dvojramenné s mezipodestou na železobetonové desce 
tl. 100 mm opřená do stropní konstrukce. Stupně jsou nabetonované. Beton C30/37, výztuž 10x R12 mm. 
Viz další stupeň projektové dokumentace. Výztuž schodiště je provázána s výztuží stropní konstrukce. 
Nosnou konstrukci schodiště tvoří nosné stěny po obvodu schodiště. 

Ramena jsou na vnitřní straně opatřena zábradlím. Obklad keramickou dlažbou do 1S a do  2NP 
dřevěnými vlysy 

 
Příčky: 
Příčky budou provedeny v suterénu z cihel plných pálených P20 na MVC P10, v 1NP z příčkovek HELUZ 
11,5 P10  na maltu MVC P5, v podkroví ze sádrokartonových desek KNAUF 112. 

 
Zastřešení: 

Šikmá střecha se sklonem 40°je navržena jako sedlová vaznicové soustavy se střední a vrcholovou 
vaznicí, uloženou na vnitřních a obvodových štítových nosných stěnách a ocelových nosných rámech. 
Konstrukce krovu je tvořena krokvemi 100/160 mm, v každém páru staženými kleštinami 80/160 mm, 
uloženými na pozednicích 160/160 mm, položených na obvodových nosných stěnách objektu a na 
středních a vrcholových vaznicích 160/220 mm.  



Ocelový nosník opatřený na spodní hraně přivařenou patkou, je kotven do předem zabetonované patky ve 
stužujícím věnci, kde jsou předem připravené závitové tyče, na které se nosník navleče a sešroubuje.   
           
Střecha je doplněna střešními okny. Tepelná izolace ISOVER UNIROL PLUS  v tl. 260 mm je vložena 
mezi kleštiny a krokve krovu. Střešní krytina bude použita tašková s provětrávací vrstvou z kontralatí a latí 
na fólii JUTADACH 135. Krytina keramická tašková TONDACH BOBROVKA v korunové skladbě a v 
červené barvě.  
Plochá střecha je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva je tvořena 
tepelně-izolačními klíny a deskami ISOVER SD se spádem 2%. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří 2x 
asfaltový pás ELASTEK 50 special DEKOR a SKLADEK 40, který je mechanicky kotvený ke konstrukci 
stropu. 

 
Výplně otvorů: 

Okna i dveře budou dřevěná SLAVONA v odstínu světlá hněď /dub/. Zasklení bude izolačním trojsklem 
DITHERM s výplní argonem. Vnitřní parapety dřevo smrk. Vnější parapety z pozinkovaného plechu 
Střešní okna ROTO R8 A 
 
Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky budou CEMIX vnitřní štuk jemný v tl.10mm. Vnější omítky šlechtěná omítka CEMIX 
MOZAIKA tl. 5mm.  Podhled v podkroví tvoří SDK desky KNAUF RED 15 v tl. 15 mm na ocelové 
konstrukci se zateplením. 
V koupelnách, WC a v kuchyních budou na stěnách keramické obklady. 
Povrchy podlah budou keramická dlažba, dřevěné vlysy, betonová mazanina. Schodišťové stupně jsou 
opatřené keramickým obkladem do 1NP a do 2NP dřevěným obkladem. 
. Na sokl bude použito obkladových pásků KLIKER STONE s imitací kamene. Výška obkladu od 
upraveného terénu bude 650mm 
 
Malby a nátěry: 
Omítky budou dvojnásobně pačokovány. Vnitřní omítky budou vymalovány dle požadavků investora. 
Barva vnější omítky bude kombinací světlé žluté a bílé – šlechtěná omítka CEMIX MOZAIKA + penetrace . 
Ocelové prvky budou opatřeny základním nátěrem a svrchním nátěrem matným šedým, syntetickými a 
vodou ředitelnými barvami, laky a emaily.  

 
Izolace: 
Izolace proti vodě budou provedeny z asfaltového pásu  2x SKLODEK 40 SPECIAL na podkladní 
železobetonovou desku hlazenou dřevem v rovinnosti 2mm/1m. Veškeré prostupy musí být v plynotěsném 
provedení.  
Ztužující věnce budou z  líce obloženy polystyrenem tl. 70 mm.  
Tepelná izolace stropního podhledu bude prováděna deskami ISOVER UNIROL PLUS v tl. 260 mm 
vloženými mezi a pod spodní pásnice vazníků krovu.  
Podlahy suterénu budou tepelně izolovány 30 mm ISOVER FDTP.  
Podlahy přízemí budou tepelně izolovány 80 mm ISOVER EPS PERIMETR (nad terénem) 
Podlahy podkroví budou kročejově izolovány 50 mm ISOVER EPS PERIMETR.  
 

Podlahy: 
Podlahy provedeny betonové na vrstvě tepelné izolace, chráněné Pe fólií.  Skladba podlah viz tabulky 
podlah. 

Podlaha v podkroví je navržena jako lehká plovoucí, tzv roznášecí vrstvu tvoří OSB desky, viz tabulky 
podlah 

 
Zpevněné plochy: 
Okolo objektu je navržen okapní chodník z betonových mrazuvzdorných dlaždic. Hlavní přístup do domu z 
místní komunikace je po chodníku ze zámkové dlažby. Příjezdová cesta je navržena ve sklonu 15% tak 
aby výškově navazovala na místní komunikaci a na výškové osazení domu. Pod tyto zpevněné plochy 
budou provedeny podkladové vrstvy z kameniva příslušných frakcí v jednotlivých vrstvách. 



 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na místní komunikaci bude provedeno zpevněnou příjezdovou plochou, vyspádouvanou 
pod sklonem 15% ,která povede od místní veřejné komunikace do garáže 
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napájení bude provedeno na veřejný vodovodní 
řád a elektrickou sítí.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Vjezd na pozemek je z veřejné komunikace. Provoz objektu nebude nijak narušovat dopravu v klidu. 
Nebyl zjištěn výskyt poddolovaného území 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Na celém staveništi se musí dbát na to, aby neutrpělo životní prostředí a to:  
Náležitým stavem všech stavebních strojů ( při odstávce umístit pod stroj vaničku na zachycení 
případného úniku oleje z motoru, nebo z hydraulického systému, pří provuzu stroje v případném úniku 
oleje vybagrovat) 
Při pálení větví a křovin nepoužívat plasty, či jiné škodlivé látky. 
Pro komunální odpad bude použit speciální kontejner. 
Hluk a prašnost se vyřeší tak, že se bude pracovat v době kdy nebude narušen noční klid, a kolem celého 
staveniště bude plot z plnostěnných desek (plechu) 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Vstup na pozemek z komunikace je bezbariérový. Objekt není řešen bezbariérově.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 

Byl proveden hydrogeologický průzkum pomocí vrtaných sond. Z průzkumu byla zjištěna hloubka 
podzemní vody 2m pod terénem a typ zeminy hlinito-písčitá. Toto území nespadá do rizika výskyty radonu. 
Dále byl proveden průzkum základových poměrů a to poptáním okolních staveb o druhu založení. 
Průzkum stávajících stavů inženýrských sítí byl proveden pro správnou polohu napojení domovních 
přípojek. Tento průzkum byl proveden poptáním dotčených orgánů, které poskytli mypy se zakreslením 
stávajících sítí. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Pevné body pro vytyčení objektu se nachází na veřejném osvětlení a na vedlejším rohu rodinného domu. 
Čistá podlaha domu 0,000 je umístěna v 1NP a = 221,340 m n. m. BPV 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

Stavba se skládá z objektu rodinného domu a provozovny. Dále ze zpevněných ploch vjezdu do garáže. 
Další objekty jsou inženýrské sítě a revizní šachty.. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 
stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Tato stavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby. V průběhu stavby bude zvýšený prach a hlučnost 
řešeny tak, že se bude pracovat v době kdy nebude narušen noční klid, a kolem celého staveniště bude 
plot z plnostěnných desek (plechu). 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou zajištěny proškolením a poskytnutím všech potřebných 
pomůcek na ochranu zdraví při výstavbě. Během výstavby bude dodržováno nařízení vlády dle 
591/2006Sb.  Stavební práce budou kontrolovány stavebním dozorem. 
 

 
 



2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
a) zřícení stavby nebo její části  -nehrozí 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření -nehrozí 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce  -nehrozí 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině -nehrozí 
 

 

3. Požární bezpečnost 
.Viz samostatná technická zpráva o požárním zabezpečení objektu 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
S odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001 Sb. o odpadech. Na stavbě ani při užívání stavby 
nebude docházet ke vzniku nebezpečného odpadu 

 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Jedná se o běžné prostředí, k úrazu může dojít jen svou nedbalostí. 
 

6. Ochrana proti hluku 
Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na hladinu akustického hluku v objektu. Okna jsou dřevěná 
s izolačním trojsklem, který omezuje vnikání hluku do objektu. Objekt se nachází v téměř bezhlučném 
prostředí na konci obce, jelikož se jedná o malou vesnici. Hluk z místní komunikace tedy bude minimální. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné 
metody výpočtu energetické náročnosti budov 
Výpočet energetické náročnosti objektu je samostatná dokumentace přiložená v projektové dokumentaci. 
Objekt byl navržen tak aby splňoval hodnoty požadovaného součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení 
stavby. 
 
Objekt není řešen jako bezbariérový 

 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
 
Na území řešeného objektu se žádné škodlivé vlivy nevyskytují 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Stavba a staveniště bude na soukromém pozemku. Budou provedeny takové opatření, aby řešení a 
technologie stavby nezatěžovala ani neohrožovala okolní obyvatelstvo. 
 

 



11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

odvodnění území je navrženo samospádem. Odpadní vody splaškové a dešťové budou odváděny do  
jednotné veřejné  kanalizace. 
 
b) zásobování vodou 

Zásobování vodou bude z vodovodního řádu nacházející se v přilehlé ulici. Na pozemku bude zřízena 
vodovodní šachta. 
 
 
c) Zásobování  energiemi 
 
 
Zásobování energiemi bude ze silového vedení nízkého napětí nacházející se v přilehlé ulici. Na hranici 
pozemku bude zřízen elektroměr 
 
d) řešení dopravy 
 
Pozemek se nachází vedle veřejné komunikace, ze které bude přístup na staveniště 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

V okolí stavby budou provedeny terénní úpravy. Výkopy spojené se stavbou objektu budou zahrnuty 
zeminou, uloženou na pozemku.  
Ke vchodu a vjezdu do objektu budou plochy zpevněny kamennou dlažbou, dále letní terasa bude 
vydlážděna. Zbylé plochy budou zatravněny a osázeny rostliny k využití provozu pro aranžování květin. 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zřízení staveb 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry  technologického zařízení 

Provozovna bude využívána jako dílna pro aranžování květin a různých doplňků, dale bude sloužit jako 
sklad předmětů důležitých pro tuto práci. 
 
b) popis a technologie výroby 

V provozovně není navržena žádná technologická výroba. 
 
d) ůdaje o počtu pracovníků 

Pro provoz je zapotřebí 1 pracovník. Stanovení počtu pracovníků si určí sám majitel provozovny. 
 
e) ůdaje o spotřebě energií 

Výpočet energetické náročnosti provozovny je samostatná dokumentace přiložená v projektové 
dokumentaci. 
 
e) bilance surovin, material a odpadů 

Provozovna má samostatnou popelnici.  
 
f) řešení technologické dopravy; ochrana životního prostředí a pracovního prostředí 

Příjezd k provozovně je po vedlejší komunikaci sousedící s tímto pozemkem. 
Provoz nebude narušovat okolní prostředí a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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D.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

− Stavební pozemek bude oplocen, jeho východní část bude určena pro mezideponii ornice a zeminy a 

zařízení staveniště.  

Příjezd na staveniště je po místní komunikaci.  

− Přes pozemek nevedou žádné veřejné sítě. Viz koordinační situace. 

− Napojení staveniště na elektřinu a vodovod bude zajištěno vybudováním přípojek z veřejných rozvodů 

a osazením staveništního měření spotřeby.  

− Stavba bude prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

− Zařízení staveniště bude minimální, neboť vlastní realizace bude probíhat formou „letmé montáže“, tj. 

přivezený materiál bude v co nejkratší době zabudován. 

− Pro účely sociálního zařízení pracovníků stavby a skladování drobné mechanizace bude použita 

mobilní buňka včetně chemického WC. 

 

 
Zatřídění a likvidace odpadů 

              Hospodaření s odpady během výstavby se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, vyhl. MŽP č. 183/2001 Sb. a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Odpady jsou 

zařazeny podle katalogu odpadů vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 

17.10.2001. 

               Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedocházelo 

k negativním dopadům na životní prostředí. K tomuto jsou níže uvedeny druhy odpadů ( kategorizace a 

způsob likvidace), vznikajících během výstavby. 

               Stavební  odpad bude ukládán na skládce TKO,  jeho odvoz bude smluvně zajištěn u oprávněné 

firmy (příloha č.4 k zák.č.185/2001 Sb. – kód D1).  

 
 
 

Odpady vznikající během výstavby 
beton, cihly,tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek,  dřevo, sklo, 
plasty, železo a ocel, směsné kovy, kabely, asfaltové pásy 
 

PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY VÝSTAVBY  : 
 
     Přepokládané zahájení stavby: 03/2013 
     Předpokládaný konec stavby: 11/2014 
     lhůta výstavby 20 měsíců 



 
E.1.  ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ČÁST 
 
1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1.   ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  : 
 
 

1.1.   ÚČEL OBJEKTU  : 
 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou ve Strašově, okres Pardubice. Bude 
využíván pěti-člennou rodinnou. Součástí objektu bude dvojgaráž, technické zázemí a provozovna pro 
aranžování květin. 

 
1.2.   ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ  :   

 
1.2.1.  DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ  : 
 
Rodinný dům samostatně stojící je řešen přízemí s obytným podkrovím a částečným 
podsklepením. Orientace hlavního průčelí je do budoucí zahrady. Do objektu jsou umožněny dva 
vstupy, z nichž jeden vede z hlavní přístupové komunikace a není zde umožněno vjezdu auta. 
Druhý vstup vede z vedlejší přístupové komunikace a slouží pro vjez osobních automobilů do 
garáže. Zádveří umožňuje odložení obuvi a popřípadě dětského kočárku. Hala umožňuje přístup 
do pracovny, koupelny, WC, na schodiště propojující všechny podlaží a do obývacího pokoje. 
Z obývacího pokoje je možné vstoupi do kuchyně a jídelny. V podkroví jsou z chodby přístupy do 
všech místností. V suterénu je z chodby přístupná garáž, sklady a kotelna.  
Do provozovny jsou vedeny 2 vstupy. Jeden slouží pro příjem zboží z přilehlé komunikace a 
druhý pro pracovníka. Z chodby je přístup do kanceláře a dále je vsup do samotné dílny. 
Objekt má půdorysný tvar L. Delší strana je zastřešena sedlovou střechou a druhá strana je 
plochou střechou. 
 
 
1.2.2.  VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU, ÚPRAVY OKOLÍ  : 
 
     Obvodový plášť budovy je vícevrstvý – pohledovou vrstvou je fasádní strukturovaná omítka. 
Sokl je tvořen obklady připomínající strukturu kamene.. Dům bude realizován v tradičních 
technologiích – omítky hladké štukové, dveře a okna dřevěná, krytina keramická TONDACH 
BOBROVKA v červené barvě, vnější omítky ve žluté barvě, kolo oken v obytné části bude bílý lem. 
Oplechování a klempířské prvky – pozinkovaný plech. Objekt je napojen na veřejnou místní 
silniční komunikační síť. 
     Prostor před hlavním vstupem a vjezdem do areálu bude zpevněn a bude sloužit jako 
přístupová a příjezdová komunikace na pozemek. Ostatní plochy v okolí objektu budou 
v maximální míře zachovány. 
 
 

1.3.   PROJEKTOVANÉ KAPACITY  : 
 

Navržené řešení uvažuje s následujícími kapacitami  : 
 

- počet bytových jednotek: 1 
 

           - zastavěná plocha m2: 267,7 m2 

        - obestavěný prostor m3: 1748,53  m3 
     - podlahová plocha m2: 485,54  m2 

  - osvětlení, oslunění:          všechny pobytové místnosti jsou osvětleny denním světlem       
a osluněny  dle ČSN 730580 a ČSN 734301  

 



1.4.   TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  : 
 

        Pro stavbu budou použity běžné materiály a stavební prvky, které odpovídají současným 
technickým normám.   
Obecný popis konstrukčního řešení viz Souhrnná technická zpráva, podrobně viz část Stavebně 
konstrukční řešení.  

 
 

1.5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ  

 
Všechny navržené stavební konstrukce a prvky splňují požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. 
Požadované hodnoty prostupu tepla UN pro budovu s převládající vnitřní návrhovou teplotou θin=20°C byly 
určeny dle Tabulky 3 ČSN 73 0540-2:2007. 

 
 
OBVODOVÁ STĚNA 

U = max 0,20 W/m2K      UN = 0,30 W/m2K , doporučeno 0,20 
 

PODLAHA PŘÍZEMÍ 
U = max 0,36 W/m2K      UN = 0,45 W/m2K , doporučeno 0,30 
   

STŘECHA ŠIKMÁ 
U = max 0,20 W/m2K         UN = 0,24 W/m2K, doporučeno 0,16    

 
OKNO VE VNĚJŠÍ STĚNĚ 

Okna musí splnit požadavek na výplně otvorů UN = 1,7 W/m2K   
 
 

1.6.   VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ    
 
Stavba nemá žádný negativní vliv na zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb. V průběhu realizace projektu budou stavební práce prováděny s ohledem na 
minimalizaci negativních účinků na okolní pozemky a stavby. Dokončená stavba nebude mít 
žádný vliv na zhoršení současných parametrů.  
 

1.7.   OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Na stavbu působí pouze běžné vlivy prostředí. Kromě standardních konstrukcí není třeba 
navrhovat žádná speciální opatření. Objekt je izolován proti zemní vlhkosti a radonu. Obvodový 
plášť včetně výplní otvorů a střešní plášť odpovídají požadavkům na ochranu před klimatickými 
vlivy. 
 
 

1.8.   DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 

Novostavba je navržena v souladu s technickými normami a s požadavky na mechanickou 
stabilitu a odolnost konstrukcí uvedenými ve Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a v souladu s navazujícími právními předpisy a technickými normami.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 



2.   STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 

2.0.  VŠEOBECNĚ  : 
 

Statika zdiva a překladů je v souladu se statickými údaji výrobce HELUZ. Definitivní řešení 
všech nosných konstrukcí včetně profilů jednotlivých prvků bude upraveno a posouzeno 
statikem v dalším stupni PD nebo v průběhu realizace.  

 

2.1. Zemní práce a základy 
 
Na pozemku bude sejmuta ornice v hloubce 300mm a bude využita při sadových úpravách. Výškové 
osazení je navrženo s ohledem na navržené komunikace. 
Zemní práce předpokládají vytvoření základových jam, rýh a šachet a budou provedeny strojně s ručním 
dočištěním.  
Veškerá povrchová a podpovrchová voda musí být zachycena a odvedena  dešťovou kanalizací, aby 
základová půda nebyla podmáčena. V zářezu kolem objektu vedle základového pasu je navržena ve 
štěrkopískové vrstvě drenáž Ø 75mm ve spádu 0,5-1% a zaústěna do šachet dešťové kanalizace. 
Při hloubení rýh a stavební jámy se s prací musí ustat ve výšce min 200mm nad základovou sparou, 
ostatní se dodělá ručně. Při provádění prací ručním i strojním způsobem je třeba rychlý pracovní postup 
tak,   aby základová spára nebyla vystavena klimatickým vlivům. 
Objekt bude založen na základových monolitických pasech z prostého betonu C 16/20 X0 do nezámrzné 
hloubky a betonové desce tl. 100 mm vyztužené KARI sítí s oky 150/6/150/6 mm. V suterénu tl. desky 150 
mm, výztuž 2x KARI síť s oky 150/6/150/6 mm. Šířka základů pod suteréním obvodovým zdivem bude 
600mm u obvodového zdiva v přízemí šířky 450mm. 
Opěrná zeď bude založena na štěrkovém polštáři, který musí být odvodněn drenážním potrubím. 
 Hydroizolace je navržena 2x asfaltový pás modifikovaný bez posypu typu S na asfaltovém nátěru . 
 
2.2 - Protiradonová opatření 

Na pozemku nebylo provedeno měření OAR radonu a posouzení radonového indexu 
z geologického podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké propustnosti radonu a 
lokalita umístění pozemku zařazuje stavební pozemek do kategorie nízkého rizika pronikání radonu 
do objektu (nízký radonový index).  
Výstavba vyžaduje ochranná protiradonová opatření v 1. kategorii těsnosti - kvalitně provedené 
hydroizolace s důrazem na utěsnění prostupů instalací. 

 
2.3. Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce přízemí budou provedeny z  cihel HELU PLUS 30 P10 na maltu MVC P5 a cihel 
HELUZ PLUS 25 NA MATLU MVC P5 u vnitřního nosného zdiva.  
Obvodové zdivo bude dodatečně kontaktně zatepleno tepelnou izolací ISOVER GREY WALL tl. 140mm 

V suterénu budou použity betonové tvárnice ztraceného bednění BEST 30 vyplněného betonem C 16/20 a 
vyztuženo dle požadavků výrobce. Dále  V suterénu bude použita izolační přizdívka z cihel plných 
pálených P20 na MVC P10 

Pro opěrnou zeď budou použity betonové tvárnice KB-BLOK, které budou prokládané výztužnou geomříží. 
Ta se bude vkládat na horní líc tvarovky ve vrstvě první, čtvrté, sedmé a jedenácté ( jednotlivé vrstvy 
tvarovek jsou brány od spodu na horu). Opěrná zeď bude stavěna svažitě směrem od objektu k přilehlé 
komunikaci. Na každý 1m se sníží výška opěrné stěny o 190mm, tzv. o jednu výšku bloku, tak aby horní 
hrana opěrné zdi byla ve stejné výšce. 
 

 

2.4. Komíny: 
V objektu jsou navrženy dva komíny. Jeden slouží pouze pro využití krbu v obývacím pokoji. Druhý komín 
je navržen pro odvod spalin z kotle pro tuhá paliva. Je jednoprůduchový, třísložkový. Jedná se o komínový 
systém HELUZ KLASIK. Kotel je umístěn v suterénu a to v technické místnosti. Oba komíny jsou vyvedeny 
650mm nad hřeben střechy. Nad rovinou střechy jsou komíny opatřeny komínovou hlavou a obkladem. 



Komín bude postaven na základovou patku z prostého betonu C16/20 
 

2.5. Vodorovné konstrukce: 
Nosné zdivo suterénu i přízemí bude ukončeno ŽB věncem V ÚROVNI STROPU. Výztuž věnce - 4xR14 
mm, beton C30/37. Věnec bude z vnější strany obložen polystyrenem tl. 80mm. 
Nadedveřní a nadokenní nosné překlady jsou navrženy HELUZ  23,8 a HELUZ PŘEKLAD PLOCHÝ.  

Stropní konstrukce suterénu a přízemí je navržena z keramických stropních vložek HELUZ MIAKU výšky 
190mm a snížené tvarovky 150mm a nosníků HELUZ MIAKO. Keramické tvarovky se zalijí betonovou 
vrsvou tl. 60mm. Třída betonu je C16/20. Ve stropní konstrukci bude provedeno provázání výztuže 
schodiště, které je navrženo pomocí snížených keramických tvarovek 

Podhled podkroví tvoří sádrokartonové desky KNAUF RED na ocelovém roštu, který je zavěšen na nosné 
konstrukci krovu.  V prostorách se zvýšenou vlhkostí je navžen KNAUF GREEN. Nad konstrukci podhledu 
se provede pokládka parozábrany, dále je vložena tepelná izolace ISOVER UNIROL PLUS  tl. 260 mm 
mezi a pod krokve krovu.  

 
2.6. Schodiště: 
Schodiště do jednotlivých podlaží jsou navržena dvojramenné s mezipodestou na železobetonové desce 
tl. 100 mm opřená do stropní konstrukce. Stupně jsou nabetonované. Beton C30/37, výztuž 10x R12 mm. 
Viz další stupeň projektové dokumentace. Výztuž schodiště je provázána s výztuží stropní konstrukce. 
Nosnou konstrukci schodiště tvoří nosné stěny po obvodu schodiště. 

Ramena jsou na vnitřní straně opatřena zábradlím. Obklad keramickou dlažbou do 1S a do  2NP 
dřevěnými vlisy 

 
2.7. Příčky: 
Příčky budou provedeny v suterénu z cihel plných pálených P20 na MVC P10, v 1NP z příčkovek HELUZ 
11,5 P10  na maltu MVC P5, v podkroví ze sádrokartonových desek KNAUF 112. 

 
2.8  Zastřešení: 

Šikmá střecha se sklonem 40°je navržena jako sedlová vaznicové soustavy se střední a vrcholovou 
vaznicí, uloženou na vnitřních a obvodových štítových nosných stěnách a ocelových nosných rámech. 
Konstrukce krovu je tvořena krokvemi 100/160 mm, v každém páru staženými kleštinami 80/160 mm, 
uloženými na pozednicích 160/160 mm, položených na obvodových nosných stěnách objektu a na 
středních a vrcholových vaznicích 160/220 mm.        
   Ocelový nosník opatřený na spodní hraně přivařenou patkou, je kotven do předem 
zabetonované patky ve stužujícím věnci, kde jsou předem připravené závitové tyče, na které se nosník 
navleče a sešroubuje.             
 Střecha je doplněna střešními okny. Tepelná izolace ISOVER UNIROL PLUS  v tl. 260 mm je 
vložena mezi kleštiny a krokve krovu. Střešní krytina bude použita tašková s provětrávací vrstvou z 
kontralatí a latí na fólii JUTADACH 135. Krytina keramická tašková TONDACH BOBROVKA v korunové 
skladbě a v červené barvě.  

Plochá střecha je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva je tvořena 
tepelně-izolačními klíny a deskami ISOVER SD se spádem 2%. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří 2x 
asfaltový pás ELASTEK 50 special DEKOR a SKLADEK 40, který je mechanicky kotvený ke konstrukci 
stropu. 

 
 

2.9. Výplně otvorů: 
Okna i dveře budou dřevěná SLAVONA v odstínu světlá hněď /dub/. Zasklení bude izolačním trojsklem 
DITHERM s výplní argonem. Vnitřní parapety dřevo smrk. Vnější parapety z pozikovaného plechu 
Střešní okna ROTO R8 A 
 
2.10. Úpravy povrchů: 



Vnitřní omítky budou CEMIX vnitřní štuk jemný v tl.10mm. Vnější omítky šlechtěná omítka CEMIX 
MOZAIKA tl. 5mm.  Podhled v podkroví tvoří SDK desky KNAUF RED 15 v tl. 15 mm na ocelové 
konstrukci se zateplením. 
V koupelnách, WC a v kuchyních budou na stěnách keramické obklady. 
Povrchy podlah budou keramická dlažba, dřevěné vlysy, betonová mazanina. Schodišťové stupně jsou 
opatřené keramickým obkladem do 1NP a do 2NP dřevěným obkladem. 
. Na sokl bude použito obkladových pásků KLIKER STONE s imitací kamene. Výška obkladu od 
upraveného terénu bude 650mm 
 
2.11. Malby a nátěry: 
Omítky budou dvojnásobně pačokovány. Vnitřní omítky budou vymalovány dle požadavků investora. 
Barva vnější omítky bude kombinací světlé žluté a bílé – šlechtěná omítka CEMIX MOZAIKA + penetrace . 
Ocelové prvky budou opatřeny základním nátěrem a svrchním nátěrem matným šedým, syntetickými a 
vodou ředitelnými barvami, laky a emaily.  

 
2.12. Klempířské prvky: 
Oplechování, lemy, parapetní plechy a okapní žlaby a svody budou z pozinkovaného plechu 0,7 mm. 

 
2.13. Izolace: 
Izolace proti vodě budou provedeny z asfaltového pásu  2x SKLODEK 40 SPECIAL na podkladní 
železobetonovou desku hlazenou dřevem v rovinnosti 2mm/1m. Veškeré prostupy musí být v plynotěsném 
provedení.  
Ztužující věnce budou z  líce obloženy polystyrenem tl. 70 mm.  
Tepelná izolace stropního podhledu bude prováděna deskami ISOVER UNIROL PLUS v tl. 260 mm 
vloženými mezi a pod spodní pásnice vazníků krovu.  
Podlahy suterénu budou tepelně izolovány 30 mm ISOVER FDTP.  
Podlahy přízemí budou tepelně izolovány 80 mm ISOVER EPS PERIMETR (nad terénem) 
Podlahy podkroví budou kročejově izolovány 50 mm ISOVER EPS PERIMETR.  
 

2.14.  Konstrukce truhlářské: 
Dveře vnitřní jsou z dřevěného masivu - hladké plné i prosklené do obložkové zárubně zárubně. 
V suterénu jsou dveře protipožární do rámové zárubně. V provozovně jsou dveře dřevěné do ocelové 
zárubně. Vnější dveře jsou opatřeny bezpečnostním kováním. 
 

2.15.  Podlahy: 
Podlahy provedeny betonové na vrstvě tepelné izolace, chráněné Pe fólií.  Skladba podlah viz tabulky 
podlah. 

Podlaha v podkroví je navržena jako lehká plovoucí, tzv roznášecí vrstvu tvoří OSB desky, viz tabulky 
podlah 

 
2.16. Zpevněné plochy: 
Okolo objektu je navržen okapní chodník z betonových mrazuvzdorných dlaždic. Hlavní přístup do domu z 
místní komunikace je po chodníku ze zámkové dlažby. Příjezdová cesta je navržena ve sklonu 15% tak 
aby výškově navazovala na místní komunikaci a na výškové osazení domu. Pod tyto zpevněné plochy 
budou provedeny podkladové vrstvy z kameniva příslušných frakcí v jednotlivých vrstvách. 

 
 

6.  HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÉ PŘI NÁVRHU KONSTRUKCÍ  : 
 

Dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. 
 
 
 
 



7. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ  : 
 

Kontrola konstrukcí se doporučuje v těchto etapách realizace : 
- založení stěn a pilířů 
- nosné stropní konstrukce 
- věnec v úrovni pozednic krovu 
- konstrukce krovu 
- instalační rozvody   
 
 

8.  SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ  : 
 

- situace areálu 1:200 
- snímek katastrální mapy 1:2880 
 
- ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
- ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
- ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí  
- ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
- ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
- ČSN 73 4301   Obytné budovy 
 

 

 

  



ZÁVĚR 

 Pro zpracování bakalářské práce na téma RODNNÝ DŮM S PROVOZOVNOU, bylo zapotřebí všech 
dosavadních znalostí, získaných při studiu na této fakultě. 
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit nejjednodušší řešení a zároveň aby stavba byla realizovatelná a nákladově 
přijatelná. 
Konstrukční řešení a uspořádání použité v této práci nemusí být jediné. 
Navrhovaný objekt má tvar písmene ,, L,,. Je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží, z nichž druhé 
nadzemní podlaží tvoří podkroví. Provozovna je řešena pro aranžování květin a pro sklad materiálů k nim 
potřebným. 
Konstrukce splňuje všechny normy od statiky, přes požární bezpečnost až po tepelnou techniku. 
.  
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