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Abstrakt�
Hlavním cílem je zhotovení projektu podle technických norem, zákon�, technických p�edpis�
pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebn�
technické �ešení, popis konstrukcí a požadovaných informací o stavb�, výkresy pro provád�ní. 
Úkolem bakalá�ská práce je �ešení projektové dokumentace pro provedení stavby na téma 
rodinný d�m s provozovnou. Výkresová dokumentace byla zrealizována v programu 
AutoCAD. Stavba je ur�ena k celoro�nímu bydlení. Objekt je nepodsklepený se dv�ma 
nadzemními podlaží. Provozovna bude využívána jako specializovaná prodejna jízdních kol. 
Objekt je ze systému Porotherm, zast�ešen pultovou st�echou a plochou st�echou. �
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m s provozovnou, prodejna jízdních kola, Porotherm, pultová st�echa, plochá 
st�echa �
�

�

�

Abstract�
The main objective is making the project according to technical standards, laws, technical 
regulations for building construction. Documents provide for urban, architectural and 
engineering solutions, design and description of the required information about the 
construction, plans for implementation. The task of the thesis project documentation solution 
for building construction on a house with a family establishment. The drawings were executed 
in AutoCAD. The building is designed homes. The building&apos;s basement with two 
floors. Premises will be used as a specialized bike shop. The building is from the system 
Porotherm, covered with a shed roof and flat roof. 
�

Keywords�
House establishment, store bicycles, Porotherm, pent roof, flat roof  
…�
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Úvod 
V této bakalářské práci se budu věnovat technologickým a stavebně technickým řešením 
rodinného domu s provozovnou. Zaměřím se na správný návrh a řešení provedení stavby 
podle technických norem, zákonů, technických předpisů, vyhlášek a předpisů. 
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a) identifika�ní údaje 

Stavebník: 

Jméno, p�íjmení:  Michal �erný 
Místo trvalého pobytu:  Sametová 728, Liberec 6, 46001 

 Stavebník je majitelem pozemku.  

Projektant: 

Jméno, p�íjmení:  Martin Svoboda 
�íslo autorizace:  
Obor autorizace:  
Kontaktní adresa:  A&D STUDIO, Karlovská 160, Liberec 1, 46001 

Základní charakteristika stavby:

Typ objektu:  rodinný d�m s provozovnou 
Charakter stavby:  novostavba 
Místo stavby:  Liberec XI-R�žodol I, ul. Štursova 
Parcelní �íslo:  626 
Plocha parcely:  1478,27 m2

Vlastník pozemku:  Michal �erný (stavebník) 
Popis objektu:  2 podlažní (1NP, 2NP) 
 st�echa: pultová 
 stavební systém: Porotherm 
 zastav�né plocha: 221,25 m2 

obestav�ný prostor: 1307 m3

b) údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Pozemek je nezastav�ný, majitelem je stavebník. Pozemek se nalézá v zastav�ném území, 
podle územního plánu ur�en k výstavb� rodinných dom�. Terén je mírn� svažitý. 

c) údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Geologickým pr�zkumem byly zjišt�ny vlastnosti zeminy – únosnost Rdt = 0,1 MPa, zemina 
št�rkopís�itá, MS, m�kká v celé ploše pozemku má p�da stejné vlastnosti. 

Radonový pr�zkum nezjistil p�ítomnost radonu v p�d�.  

Hydrogeologický pr�zkum nezjistil hladinu podzemní vody, která by ohrožovala stavbu a 
vedla k zvláštním opat�ením.  

Okolo pozemku vede komunikace, na kterou se bude pozemek napojovat, v míst� vjezdu na 
pozemek bude zbudován snížený chodník. 

Na hranici pozemku jsou p�ivedeny inženýrské p�ípojky – kanalizace, vodovod, plyn, 
elekt�ina.  



K rodinnému domu budou nov� vybudovány p�ípojky na ve�ejný plynovod, vodovod, 
kanalizaci a elektrickou sí


d) informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

V dokumentaci byly spln�ny požadavky DOSS (dot�ených orgán� státní správy) a správc�
sítí, které byly požadovány v pr�b�hu zpracování a projednávání dokumentace. 

e) informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Dokumentace byla zpracována v souladu s Vyhláškou �. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu.  

f) údaje o spln�ní podmínek regula�ního (územního) plánu 

Na dané území je zpracován územní plán. Podmínky regula�ního plánu a územního 
rozhodnutí jsou spln�ny dle požadavk� pro dovolení výstavby rodinného domu s 
provozovnou. 

g) v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 

Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího domu  v zastav�ném územím. P�edpokládá se 
zvýšení hlu�nosti a prašnosti v okolí staveništ� v dob� provád�ní zemních prací a úpravy 
terénu, též s dopravní zát�ží na p�íjezdové komunikaci. P�ed zapo�etím stavebních prací na 
pozemku a v místech plánovaných p�ípojek na inženýrské sít� budou  vyty�eny a v terénu 
ozna�eny stávající sít�. 

h) p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

p�edpokládané zahájení stavby: zá�í 2015 

p�edpokládaný termín dokon�ení: �erven 2017 

Postup stavebních prací: zemní práce v�etn� sejmutí ornice na �ásti pozemku, základy, hrubá 
stavba, zast�ešení, vnit�ní práce, dokon�ovací práce, úprava pozemku v�etn� osázení 
vegetace. 

i) statické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prost�ední a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové �i nebytové 
v m2, a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

V objektu vznikne 1 bytová jednotka 6+1 se zázemím.

Plocha obytných místností: 278,78 m2 

Cena objektu (bez pozemku): 9 mil K�

V Brn�, kv�ten 2011 � Svoboda Martin  
�
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) zhodnocení staveništ�

Staveništ� je na pozemku v osobním vlastnictví stavebníka. Na stavební parcele se nenachází 
žádné stávající objekty, žádné p�ípojky, inženýrské sít� ani porosty. Podél severovýchodní 
hranice pozemku vede p�íjezdová komunikace s chodníkem. Stavební parcela nespadá do 
ochranných pásem ani do oblasti památkové rezervace ani žádné jiné zóny se zvláštními 
požadavky na stavbu. Pozemek se nachází na mírném svahu. Staveništní p�ípojka vody bude 
provedena v provizorní vodom�rné šacht� za vodom�rem, staveništní p�ípojka nízkého nap�tí 
napojena v elektrom�rném rozvad��i na hranici pozemku. Staveništní napojení kanalizace a 
plynovodu nebude z�izováno. P�edpokládá se využití mobilních WC. Pro zhotovení stavby se 
p�edpokládá maximáln� osazení jednoho mobilního kontejneru sloužící jako šatna a jednoho 
kontejneru pro skladování drobného materiálu. Materiál bude uskladn�n na skládce materiálu. 

b) urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Jedná se o novostavbu - samostatn� stojící, nepodsklepený, dvoupodlažní rodinný d�m s 
provozovnou s pultovou st�echou a plochou jednopláš
ovou st�echou. Objekt je navržen pro 5 
osob. D�m i provozovna je zhotovena ze zdícího systému Porotherm. Rozm�ry domu jsou 
19,1x21,2 m. St�ešní krytina u pultové st�echy je z nerezového plechu Ugitop 4 a krytina na 
ploché jednopláš
ové st�eše je z hydroizola�ní fólie mPVC Protan SE. Omítky jsou opat�eny 
fasádní barvou Baumit Granopor, které se zhotovují na silikonovou omítku vyztuženou v 
jedné t�etin� vn�jšího povrchu výztužnou tkaninou. Barevná kombinace fasády je patrná 
z architektonických pohled�. Klempí�ské prvky jsou z pozinkovaného plechu. 

c) technické �ešení 

Zemní práce 

Jedná se o základovou p�du s únosností Rdt=0,1 MPa, zemina št�rkopís�itá. Sejmutí ornice je 
provedeno v tlouš
ce 20 cm. Jsou provedeny teréní úpravy zeminy kolem objektu.  Pro 
základové konstrukce objektu jsou provedeny stavební rýhy do stávajícího terénu. Zemina je 
št�rkopís�itá, nesoudržná. Stavební rýhy u obvodových konstrukcí jsou zv�tšeny o 
manipula�ní a pracovní prostor 600 mm.  

Základy 

Objekt je založen na základových pasech pod vn�jšími a vnit�ními nosnými zdmi. Rozm�ry 
základ� jsou stanoveny výpo�tem (viz p�íloha). Pasy jsou z prostého betonu C20/25. 
Nezámrzná hloubka je ur�ena 1000 mm pro danou klimatickou oblast. Základ pod schodišt�m 
je 500 x 300 mm. Základová železobetonová deska tl. 150 mm se provádí na zeminu. 

Svislé konstrukce 

Obvodové st�ny jsou vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm P+D, tl. 400 mm. Vnit�ní nosné 
zdi jsou vyzd�ny z cihelných blok� Porotherm P+D, tl. 240 mm.Vnit�ní nenosné zdi jsou 
vyzd�ny z p�í�kovek Porotherm P+D, tl. 80 mm a Porotherm P+D, tl. 140 mm.P�eklady jsou 
použity nosné PTH 7. P�eklady v obvodových zdech jsou dopln�ny tepelnou izolací tl. 100 
mm EPS.U atypický otvor� v rozích obvodových st�n se zhotoví železobetonové p�eklady 
330x250x3800. Jsou provedeny z betonu C20/25 a oceli B 500. 

  



Stropy 

Stropy jsou ze systému Porotherm – stropní nosníky POT a keramické vložky Miako. 
Tlouš
ka stropu �iní 250 mm. Osové vzdálenosti nosník� jsou 500 a 625 mm. Schodiš
ová 
podesta je v míst� uložení schodiš
ových ramen tvo�ena 2 x nosníkem POT. V míst�
schodišt� jsou p�es nosnou vnit�ní ze� vykonzolovány nosníky POT. Nosníky se musí 
vyztužit podporovanými p�íložkami Ø 10 mm a tvo�í tak nosné žebro. V míst� st�ny vznikají 
záporné momenty vznikající �áste�ným upnutím.  Délka konzoly je 1250 mm. 
(Viz. detail A2) V�nce v úrovni strop� jsou v obvodových st�nách dopln�ny tepelnou izolací 
tl. 80 mm EPS a keramickou v�ncovkou Porotherm VT 8. Je nutné dodržet technologický 
postup p�i kladení keramických vložek.  

Krov 

St�echa u rodinného domu je pultová. Konstrukce krovu je z hoblovaného hran�ného �eziva 
SM/JD t�. 1 s opat�eným ochranným nát�rem. Osové vzdálenosti krokví jsou 900 mm. Krokve 
jsou podpírány vaznicemi, které jsou ukotveny do zdiva pomocí zabetonovaných závitových 
ty�í dostate�n� ukotvených do železobetonového v�nce.  

Schodišt�

Jednoramenné sedlové schodišt� se zrcadlem je zhotoveno ze d�eva a nachází se v obytné 
�ásti stavby rodinného domu a spojuje podlaží 1NP a 2NP. schodišt� podpírají 2 schodnice. 
Jedna schodnice je ukotvena do vnit�ní nosné zdi. Do schodiš
ové schodnice jsou vy�ezána 
sedla, na která se p�ipevní schodnice.   

Komín 

Komín je nerezový ze systému Schiedel KeraStar, jednopr�duchový, rozm�r Ø 298 mm, Ø  
pr�duchu 160 mm. Je sestaven z tvarovek o t�ech složkách – vn�jším nerezovým plášt�m, 
tepelná izolace a šamotové profilové vložky. Komín má vlastní betonový základ. Výška 
komínu je 650 mm nad úrovní h�ebene st�echy. 

Podlahy 

V 1NP, 2NP a provozovny jsou podlahy opat�eny vrstvou tepelné izolace – desky Rockwool 
Dachrock, které mohou být mechanicky zatíženy. Tlouš
ka tepelné izolace je stanovena 
z výpo�tu sou�initele prostupu tepla. Roznášecí vrstva je betonová mazanina, v p�ípad� 2NP 
jsou použity roznášecí d�evošt�pkové desky OSB 3/N 4-PD položeny na vazbu. Jednotlivé 
skladby v�etn� nášlapných vrstev jsou patrné z výpisu skladby podlah (viz p�íloha). 

St�ešní pláš�

St�echa u RD je �ešena jako dvoupláš
ová. Tepelná izolace je umíst�na mezi a pod krokvemi. 
Tlouš
ka tepelné izolace je stanovena z výpo�tu sou�initele prostupu tepla. Sklon st�echy 
je 8°. Krytina je z nerezových plech� Ugitop 43. Odvodn�ní pultové st�echy pomocí st�ešní 
žlab� Ø 280 mm, dále pak svody Ø 100 mm. Podhled v podkroví je proveden ze SDK desek 
tl. 12,5 mm. 

Plochá st�echa nad provozovnou je zhotovena ze spádové vrstvy polystyrenbetonu Ekostyren, 
která je opat�ena dilatacemi z polystyrenu EPS tl. 30 mm. Dále pak z desek tepelné izolace 
Rockwool Dachrock MAX. Tlouš
ka tepelné izolace je stanovena z výpo�tu sou�initele 



prostupu tepla. Krytina je z hydroizola�ní vrstvy mPVC fólie Protan SE. Plochá st�echa je 
odvodn�na pomocí st�ešních vpustí. 

Izolace 

V objektu jsou tepelné izolace, zvukové izolace a hydroizolace proti vlhkosti. Tlouš
ky 
tepelných izolací jsou doloženy v tepeln� technickém posouzení. Hydroizolace je provedena u 
spodní stavby a st�ešní konstrukce.   

d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Kolem pozemku vede dvoupruhová komunikace, na kterou se napojuje p�íjezdová cesta. 
Chodník ke hlavnímu vstupu do objektu taktéž vyús
uje na komunikaci v ulici Štursova. 

Objekt se napojuje na ve�ejný vodovodní �ad, plynovod, jednotnou kanalizaci a vedení 
nízkého nap�tí vedeným se souhlasem dot�ených orgán�. Všechny p�ípojky jsou dovedeny na 
hranici pozemku.   

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváženém území 

Na severovýchodní stran� objektu se nachází hlavní vstup. Cesta ke vstupu je tvo�ena 
vymývanou dlažbou v ší�ce 1,5 m. Parkování je zajišt�no pro 2 osobní automobily p�ed 
objektem. Parkování pro zákazníky u provozní �ásti objektu je zajišt�no p�ed vstupem do 
prodejny pro 3 osobní automobily. P�ed vjezdovými vstupy na pozemek bude proveden 
snížený chodník.  

Objekt se napojuje na ve�ejný vodovodní �ad, plynovod, jednotnou kanalizaci a vedení 
nízkého nap�tí se souhlasem dot�ených orgán�. Všechny p�ípojky jsou dovedeny na hranici 
pozemku.   

Vodovodní sí
- p�ípojka a na pozemku bude vybudována vodom�rná šachta, 

Rozvod plynu - za�íná na hranici pozemku hlavním uzáv�rem plynu osazeném ve sk�íni HUP 
ve vyzd�ném pilí�ku na hranici pozemku. Potrubí  je vedeno v zemi až  do objektu, p�echod 
p�es obvodovou ze� v chráni�ce, vyúst�ní potrubí v technické místnosti 1NP, kde je umíst�n 
plynový kotel, 

Kanalizace – p�ípojka , na pozemku bude vybudována revizní šachta,

Vedení nízkého nap�tí – na hranici pozemku bude zbudován elektrický sloupek 
s elektrom�rem. 

Podmínky pro navrhování na poddolovaném území se tohoto objektu netýkají. 

f) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí. Sejmutá ornice bude 
použita na terénní úpravy na pozemku po dokon�ení stavby. Stavba vyhovuje z hlediska 
tepelné techniky, �ímž zbyte�n� nezvyšuje nároky na vytáp�ní. Odpady vzniklé p�i realizaci 
objektu budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. Dokon�ená stavba bude 
mít svou vlastní popelnici na sm�sný komunální odpad umíst�nou na pozemku a zárove	
p�ístupnou pro pracovníky svážející komunální odpad. 



g) �ešení bezbariérové užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 

Bezbariérové �ešení objektu není investorem požadováno. 

h) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní výsledk� do projektové 
dokumentace 

Geologickým pr�zkumem byly zjišt�ny vlastnosti zeminy – únosnost Rdt = 0,1 MPa, zemina 
št�rkopís�itá, MS, m�kká v celé ploše pozemku má p�da stejné vlastnosti. 

Radonový pr�zkum nezjistil p�ítomnost radonu v p�d�.  

Hydrogeologický pr�zkum nezjistil hladinu podzemní vody, která by ohrožovala stavbu a 
vedla k zvláštním opat�ením.  

i) údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 
systém 

Vytý�ení stavby bude probíhat pomocí dvou bod�. Umíst�ní bod� a nutné vzdálenosti jsou 
uvedeny v situaci stavby. Jedná se o body: 

PB1-bod �eské státní nivela�ní sít�, ulice Štursova 265, Liberec XI-R�žodol I 

PB2-poklop kanaliza�ní šachty, Ø 600 mm 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

Novostavba bude provedena jako jeden celek v�etn� chodníku a p�ípojek. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Objekt nebude mít negativní vliv na stávající objekty ani na okolní parcely. P�i realizaci 
stavby bude vyžíván jen pozemek investora. Pracovní doba je dohodnuta od 8.30 – 20.00 
mimo víkendu. Místní obyvatelé budou seznámeni s pr�b�hem prací. P�i zne�išt�ní místních 
komunikací bude zjednána náprava. Komunikace se navrátí do p�vodního stavu.  

l) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Pracovníci na stavb� musí dodržovat bezpe�nostní p�edpisy, dané na�ízením vlády: 

- Sbírka zákon� �. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo pádu do hloubky, 

- Sbírka zákon� �. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je standartních rozm�r�, ze zdícího systému Porotherm (zdivo, stropy, p�eklady nosné 
i nenosné, p�í�ky). Objekt bude proveden podle technických postup� firmy Porotherm. P�i 
návrhu strop� se vycházelo z tabulky únosností stropních konstrukcí vydanou firmou 
Porotherm.  

Velikost základ� vychází ze zatížení stavbou a únosnosti zákl. p�dy (viz. p�íloha - výpo�et 
základových konstrukcí). 

Dimenze jednotlivých prvk� krovu je patrna z výkresu krovu. 



3. Požární bezpe�nost  

Veškerá problematika týkající se požární bezpe�nosti stavby je �ešena v technické zpráv�:  

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby (viz p�íloha). RD a provozovna musí být vybavena 
za�ízením autonomní detekce a signalizace. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

V každém obytném podlaží je navrženo WC s umývátkem (pop�. je WC sou�ástí koupelny). 
Obytné místnosti spl	ují podmínku osv�tlení denním sv�tlem (okna mají v�tší plochu než 10 
% podlahové plochy místnosti) a jsou v�tratelné okny. D�m je vytáp�n s možností regulace. 
Veškeré odpadní vody jsou svedeny do ve�ejné kanalizace. 

Stavba není situována: 

 - v chrán�né oblasti 

 - v území vyžadujícím zvláštní ochranu ovzduší 

 - v pásmu hygienické ochrany 

 - v pásmu vodárenských tok�. 

5. Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba spl	uje podmínky pro bezpe�né užívání. P�i jejím užívání nehrozí ohrožení zdraví. Na 
místech s možností pádu do hloubky je navrženo zábradlí pat�i�né výšky. 

6. Ochrana proti hluku 

Stavebník se bude snažit minimalizovat ší�ení hluku. Pracovní doba je stanovena od 8.30-
20.00 mimo víkendu. 

V místnostech v je ve skladb� podlah navržena zvuková izolace. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích ukazatel�
podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Budova je zat�íd�na do klasifika�ní t�ídy C – vyhovující požadované úrovni podle metody 
prostupu tepla obálkou budovy. Výpo�et v p�íloze- tepeln� technické posouzení. 

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

Projekt ne�eší. 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bezbariérové p�ístupy se u objektu ne�eší. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  

Stavba se nenalézá v území, kde by mohla být ohrožena vn�jšími škodlivými vlivy. Tato 
problematika se ne�eší. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Tato problematika se ne�eší. 

�



11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadní vod 

Splaškové vody budou svedeny pomocí PVC KG trubek DN 110 do nov� z�ízené revizní 
šachty DN 425 a napojené do sít� jednotné kanalizace. Potrubí bude uloženo na hutn�ném 
št�rkovém loži. 

b) zásobování vodou 

Zásobování vodou je z ve�ejného vodovodu. P�ípojka vodovodu je HDPE DN 100 vedena dle 
projektové dokumentace. Vodom�rná soustava s vodom�rem a hlavním uzáv�rem vody bude 
umíst�na ve vodom�rné šacht� na pozemku stavebníka. Potrubí bude uloženo do pískového 
lože tl.100mm a zasypáno do výše 300mm nad vrchol trubky.  

c) zásobování energiemi 

Zásobování elektrické energie je prost�ednictvím podzemního rozvodu NN. Na hranici 
pozemku je osazena p�ípojková sk�í	 s elektrom�rovým rozvad��em. Kabel bude uložen 
v zemi ve výkopu v pískovém loži.  

Do objektu bude p�iveden zemní plyn p�iveden plynovodní p�ípojkou z potrubí HDPE 100 
SDR 32x3. Plynom�r bude umíst�n na hranici pozemku ve sk�íni HUP. Uložení potrubí bude 
na pískovém podsypu tl. 50mm a zasypáno pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. P�i 
pr�chodu zdí do objektu je potrubí opat�eno chráni�kou. 

d) �ešení dopravy 

Výjezd z pozemku na ve�ejnou komunikaci je navržen prost�ednictvím sjezdu ze 
sníženého chodníku. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Z nutné plochy zasažené výstavbou bude sejmuta ornice do hloubky 20 cm a její deponie 
bude provedena na pozemku vlastníka. Po dokon�ení výstavby domu bude provedena celková 
úprava zahrady, v�etn� terénních úprav bez vysázení okrasných d�evin. 

f) elektronické komunikace 

Ne�eší se. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují) 

Tato problematika se ne�eší. 

V Brn�, kv�ten 2011 Svoboda Martin  
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1. Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1. Ú�el objektu 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu trvalého charakteru 
pro p�ti�lennou rodinu, v�etn� napojení na inženýrské sít�, sjezdu na místní komunikaci a 
zpevn�ných ploch objektu. P�dorysné rozm�ry jsou 19,1 x 21,2 m.  

1.2. Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Architektonické �ešení 

�ešení rodinného domu vychází z okolní zástavby. Jedná se o lokalitu Liberec XI – 
R�žodol 1, kde stojí voln� umíst�né domy na parcelách. Svažitost terénu je orientována k 
severu. Podél severovýchodní hranice pozemku vede komunikace o ší�ce 6 m lemovaná po 
obou stranách chodníky o ší�i 2 m.  

Navržený RD je �lenitého p�dorysu. P�ístup k RD je ze severovýchodní strany. P�ístup k 
provozovn� je ze severovýchodní strany. Po p�íjezdové zpevn�né ploše a chodníku se 
dostaneme ke vchodu do RD a ke vstupu do prodejní �ásti provozovny. Zast�ešení domu bude 
pomocí pultové st�echy s nerezovou plechovou krytinou Ugitop 43 se sklonem 8° a ploché 
jednopláš	ové st�echy s hydroizola�ní folií mPVC Protan SE. Fasáda RD bude tmav�
�ervená, okna a dve�e budou d�ev�ná dubová s tmav� hn�dým nást�ikem. Provozovna bude v 
šedé barv�. Zpevn�né plochy p�íjezdové cesty a chodníku budou z vymývané betonové 
dlažby. RD d�m bude postaven z cihelného sytému Porotherm.  

Funk�ní, dispozi�ní a výtvarné �ešení 

V p�ízemí RD: 

– technické místnost  
– pracovna  
– WC  
– zádve�í 
– chodba se schodišt�m  
– kuchy
 s jídelnou  
– obývací pokoj  
– pokoj 

V p�ízemí provozovny: 

- umývárna 
- sklad 
- denní místnost 
- kancelá�
- prodejna 
- výlevka 
- dílna 
- prodejna 
- chodba  
  



Ve 2NP RD: 

– koupelna s WC  
– ložnice  
– 2x pokoj  
– chodba se schodišt�m  
– úklidová místnost  

V p�ízemí se nachází zádve�í s hlavním vstupem, dále pak hala, ze které je vstup do 
provozovny, technické místnosti, toalety, kuchyn�, pokoje a obývacího pokoje. Obývací 
pokoj, jenž obsahuje vstup na zahradu je spojen s pracovnou. Z haly lze vstoupit po schodišti 
do podkrovních místností, kde se nachází koupelna a pokoje, úklidová místnost. 

Provozovna je dispozi�n� odd�lena od prostor� pro zákazníky. Každá oblast obsahuje hlavní 
vstup. Z prodejny lze vstoupit do zádve�í v rodinném dom�, dále pak je prodejna spojena s 
dílnou, denní místností, kancelá�í, chodbou. V provozní �ásti se nachází sklad, který obsahuje 
vstup pro zásobování. Sklad je spojen s dílnou. Kancelá� je propojena s prostorem pro 
zákazníky, dílnou, chodbou. Umývárna se nachází za denní místností a je odd�lena dv�ma 
dve�mi od prostoru pro zákazníky a denní místností, kancelá�í.  

�ešení vegeta�ních úprav okolí objektu 

Po dokon�ení stavebních prací dojde k zp�tnému ozelen�ní všech ploch, které byly dot�eny 
stavební �inností, a které nemají být využity jako zpevn�né plochy. Zelená plocha bude 
zatravn�na a osázena ke�ovitými rostlinami a menšími stromy.  

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�i stavebních úpravách ve�ejn� p�ístupných ploch komunikací bude brán na z�etel na 
vyhlášku 398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové 
užívání staveb. Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno 
tak, aby nezp�sobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. Samotný RD není �ešen jako 
bezbariérový.  

1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, osv�tlení a 
oslun�ní 

P�edpokládaná kapacita je 5 osob. Objekt má 1NP a 2NP. Podlaží jsou propojena vnit�ním 
schodišt�m.  

- Užitná plocha 278,78 m2  

- Zastav�ná plocha 221,25 m2  

- Obestav�ný prostor 1307 m3  

- Max výška h�ebene nad upraveným terénem 7,055 m  

- P�dorysné rozm�ry objektu 19,1x21,2 m  

- Zpevn�né plochy 240 m2  

- Vymezení stavebního pozemku 1478,27 m2 



1.4. Technické a konstruk�ní �ešení, požadovaná životnost 

Novostavba RD a provozovny je �ešena jako nepodsklepená stavba na betonových pásech z 
betonu C 20/25. Podkladní deska ze železobetonu (beton t�. C20/25, ocel t�. B500). Svislé 
nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z cihelného sytému Porotherm. Stropní konstrukce 
je tvo�ena nosníky PTH POT a tvarovkami MIAKO. St�ešní konstrukce rodinného domu je 
pultová, u provozovny je zhotovena jako jednopláš	ová plochá st�echa. Okna jsou 
jednok�ídlová a dvouk�ídlá zasklená izola�ním dvojsklem. Venkovní vchodové dve�e jsou 
d�ev�ná. Kolem RD je vytvo�en obsyp z kamenných oblázk� a chodník z vymývaných 
dlaždic 500 x 500 mm. P�íjezdová cesta bude rovn�ž z vymývaných dlaždic.  

Požadovaná životnost 

Životnost stavby se p�edpokládá 50 – 100 let, p�i opomenutí živelných �i jiných katastrof.  

Stavebn� konstruk�ní �ešení stavby 

1.4.1. Práce HSV 

a) zemní práce  

Výkopové práce budou obsahovat strojn� hloubené výkopy pro základové pásy a vedení 
inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku a k objektu. Podle podmínek 
ur�ených v územním rozhodnutí se p�ed zahájením zemních prací objekt rodinného domu 
vyty�í lavi�kami. Také se z�eteln� ozna�í výškový bod, od kterého se ur�ují všechny p�íslušné 
výšky. Vlastní zemní práce se za�nou skrývkou ornice a to do hloubky cca 200 mm. Sejmutá 
ornice se uloží na deponie na pozemku investora. Následn� se vykopou rýhy pro základové 
pasy pod obvodovými st�nami a pod vnit�ními nosnými st�nami. Vyt�žená zemina z výkop� a 
rýh bude ponechána na deponii pro zp�tné zásypy a hrubé terénní úpravy. Dále se provede 
ru�ní za�išt�ní základové spáry. Dle projektu se také vykoupou rýhy pro p�ípojky sítí. Výkopy 
pro p�ípojky inženýrských sítí musí být vyspádovány sm�rem od objektu, aby nep�ivád�ly 
vodu do zeminy pod objektem.  

V p�ípad�, že se objeví nevhodné základové pom�ry, je nutné p�ehodnotit zp�sob zakládání 
objektu.  

b) základové konstrukce 

Objekt bude založena na p�vodní únosné zemin� s únosností 100 kPa. Základy se provedou z 
betonu C20/25. Založení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující nap�tí v 
základové spá�e. Pro p�esnou klasifikaci hornin bude nezbytná p�ejímka základové spáry 
geologem. V žádném p�ípad� nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou 
hloubku 0,8 m. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmá�enou 
základovou spáru. V projektu je uvažováno založení na dob�e propustné zemin� a není proto 
nutno provád�t drenáž. Založení objektu bude na základových pásech dopln�ných betonovou 
deskou. Základové pásy pod obvodovou zdí tl. 400 mm navrženy ší�ky 550mm a hloubky 
1000 mm až na úrove
 -1,230 m. Základové pásy pod vnit�ními zdmi tl. 250 mm navrženy 
ší�ky 700 mm a hloubky 1000 mm až na úrove
 -1,230 m. Podkladní beton C20/25 tl. 150 
mm je vyztužen KARI sítí o pr�m�ru prut� 4 mm a velikost ok 125 x 125 mm. Nutno 
vynechat prostupy pro inženýrské sít� (ležaté rozvody kanalizace). Veškeré prostupy základy 
a podkladním betonem je nutné dob�e ut�snit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené 
pokyny výrobc�. Základy provád�t dle výkresové �ásti projektové dokumentace.  



c) svislé nosné konstrukce  

P�i zd�ní svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm. Obvodové nosné zdivo tl. 400 
mm je z cihelných blok� Porotherm 40 P+D, rozm�ry 247 x 400 x 238 mm a St�ední nosné 
zdi tl. 250 mm cihelných blok� Porotherm 24 P+D, rozm�ry 372 x 240 x 249 mm. D�lící 
p�í�ky v tlouš	kách 150 a 100 mm z cihelných blok� Porotherm 140 P+D a Porotherm 80 
P+D. Veškeré svislé nosné konstrukce systému Porotherm jsou vyzd�ny na 
vápenocementovou maltu.  

P�i styku s nosným zdivem je nutné p�í�ky zavázat do zdiva dle technologických p�edpis�
výrobce.  

V projektovaném RD bude v technické místnosti umíst�n komínový Schiedel KeraStar, 
jednopr�duchový, rozm�r Ø 298 mm, Ø  pr�duchu 160 mm. Je sestaven z tvarovek o t�ech 
složkách – vn�jším nerezovým plášt�m, tepelná izolace a šamotové profilové vložky. Komín 
bude ukon�en hlavicí odkou�ení.  

d) vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce v �ásti 1NP a provozovny bude navržena z keramického stropu Porotherm 
(stropní nosníky POT a vložky MIAKO 19/62,5, 19/50). Roznášecí deska tl. 60 mm z betonu 
C20/25 vyztužená KARI sítí Ø 4 mm, velikost ok 125 x 125 mm. Celková tlouš	ka stropní 
konstrukce v�etn� roznášecí desky je 250 mm.  

Stropní konstrukce provád�t dle výkresové �ásti projektové dokumentace.  

Obvodové a vnit�ní v�nce RD budou provedeny z ŽB, beton C20/25 s výztuží 4 Ø R10, 
t�mínky Ø 6 mm po 250 mm. Obvodový v�nec bude obezd�n v�ncovkou VT 8 a zateplen 
tepelnou izolací EPS 70Z tl. 80 mm. Do obvodových v�nc� budou uchyceny d�ev�né 
p�íhradové vazníky pomocí chemických kotev.  

Nad okenními a dve�ními otvory v obvodovém a vnit�ním nosném zdivu i v p�í�kách budou 
osazeny Porotherm p�eklady 7. U rohových otvor� se zhotoví železobetonové p�eklady 
330x250x3800, jsou provedeny z betonu C20/25. 

Železobetonové pr�vlaky podporující stropní konstrukci jsou provedeny z betonu C20/25. 

e) st�ešní konstrukce 

Zast�ešení RD je tvo�eno pultovou st�echou ve spádu 8°. St�ešní krytina je zvolena z nerezové 
plechové krytiny Ugitop 43. Krytina je kladena na prkenné bedn�ní tl. 25mm. Pod kontralat�
je provedena pojistná folie Nicofol 250. P�i pokládce krytiny nutno dodržovat technologický 
postup podle výrobce.  

Konstrukce krovu je z hoblovaného hran�ného �eziva SM/JD t�. 1 s opat�eným ochranným 
nát�rem. Osové vzdálenosti krokví jsou 900 mm. Krokve jsou podpírány vaznicemi, které 
jsou ukotveny do zdiva pomocí zabetonovaných závitových ty�í dostate�n� ukotvené do 
železobetonového v�nce. Dimenze a rozmíst�ní jednotlivých prvk� jsou patrné z výkresové 
dokumentace.  

�



f) schodišt�  

Jednoramenné sedlové schodišt� se zrcadlem je zhotoveno ze d�eva a nachází se v obytné 
�ásti stavby rodinného domu a spojuje podlaží 1NP a 2NP. Je vyrobeno na zakázku. Rameno 
má 2 schodnice 85 x 195 mm. Jedna schodnice je ukotvena do vnit�ní nosné zdi. Ze 
schodiš	ových schodnic jsou vy�ezány zuby, na které se p�ipevní schodnice. Výška stupn�
173,8 mm, ší�ka 282 mm. Schodišt� opat�eno nerezovým zábradlím výšky 900 mm.  

1.4.2. Práce PSV  

a) izolace proti vod� a radonu  

Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizola�ní asfaltové pásy Glasbit G 200 S 40, 
Hydrobit V 60 S 35. Z d�vodu nízkého radonového rizika není nutno zajiš	ovat 
protiradonovou izolaci.  

V místnosti koupelny bude na betonovou mazaninu provedena dvousložková izola�ní hmota 
Stomix BETAFORM H-01.  

b) tepelná izolace 

Tepelná izolace v podlahových konstrukcích v 1NP bude provedena z minerální izolace 
Dachrock tl. 140 mm. Na podlahu v 2NP se použije stejná izolace Dachrock tl. 40 - 60 mm.  

V podhledech bude objekt izolován tepelnou izolací ROCKWOOL Airrock LD tl. 260 mm. 
Sou�ástí v�nc� bude izolace EPS Styrotrade 70F. 

Tepelná izolace použita v základových konstrukcích  AUSTROTHERM XPS-P 100 mm. 

Instala�ní potrubí musí být uložena pružn� vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk ší�ící se konstrukcemi do chrán�ných objekt�. Odpadní potrubí budou v 
kritických místech opat�ena zvukovou izolací. Stejn� tak musí být pružn� uloženy za�izovací 
p�edm�ty v koupelnách, p�edevším pak vany.  

c) st�ešní krytina  

Jako st�ešní krytina byla zvolena z nerezové plechové krytiny Ugitop 43. Pro �ešení všech 
detail� st�echy (h�eben, okap, ukon�ení štít�, prostupy st�echou pod.) budou použity prvky z 
pozinkovaného plechu.  

d) truhlá�ské výrobky  

Okenní výpln� jsou d�ev�ná eurookna a francouzská eurookna AlboIVt8 Trend s 
mikroventilací s izola�ním dvojsklem (Uw = 1,1 W/m2K), barevné provedení Myrtha (tmav�
hn�dá), kování standart (st�ední bronz). Vchodové dve�e Albo DV68 Modern s izola�ním 
dvojsklem (U = 1,5 W/m2K).  

Vnit�ní parapety jsou d�ev�né ve stejném barevném provedení jako okna. Vnit�ní dve�e budou 
typu s obložkovou zárubní v barv� tmav� hn�dé.  

e) klempí�ské výrobky  

Venkovní parapety jsou pozinkové. Veškeré klempí�ské výrobky jsou v p�írodní barv�
pozinku. Klempí�ské prvky budou provedeny dle �SN 73 3610 – Navrhování klempí�ských 
konstrukcí. Odvod deš	ových vod ze st�echy bude provedený p�lkruhovým žlabem rozm�ru 
280 mm, který se napojí na kruhový svod 100 mm.  



f) záme�nické výrobky  

Jedná se o drobné kotvící a zajiš	ující záme�nické výrobky v konstrukci krovu a také další 
drobné kotvící prvky pot�ebné p�i výstavb�.  

g) podlahy  

Konstrukce podlah jsou navrženy jako t�žké plovoucí podlahy. Nášlapné vrstvy podlah jsou 
keramická dlažba, linoleum. Skladby viz. výkresová dokumentace.  

Betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány polystyrénem EPS Styrotrade F 
tl. 30 mm. P�echody mezi jednotlivými druhy kone�ných nášlapných vrstev budou �ešeny 
pomocí p�echodových podlahových lišt.  

Venkovní terasa je navržena z mrazuvzdorné keramické dlažby. Zpevn�né plochy budou z 
betonové vymývané dlažby položené do kladecí vrstvy frakce 4 – 8 mm na podsypu z 
drceného kameniva frakce 0 – 32 mm zhutn�ného na 0,2 MPa.  

h) obklady a dlažby  

Obklady st�n keramickými obklada�kami budou provedeny do výšky 2000 mm v koupelnách 
a na WC. V prostoru kuchyn� bude keramický obklad ve výšce 900 – 1500 mm. Sokl bude 
proveden ze soklových dlaždic.  

h) malby, nát�ry a omítky  

Vnit�ní omítky jsou s povrchovou úpravou v bílé barv�. Vn�jší fasáda bude ve tmav� �ervené 
barv� a provozovna v barv� šedé..  

i) podhledy  

Ve 2NP bude použit podhled ze sádrokartonových desek tl. 2x12,5mm, na zav�šených 
konstrukcí na ocelové konstrukci dle technologie firmy Rigips sestávající se z CD profilu ke 
kterému jsou p�išroubovány sádrokartonové desky a záv�sného profilu pro CD profil který je 
p�ichycen ke konstrukci krovu. Povrchová úprava bude provedena dle požadavk� investora. U 
všech podhled� bude provedená tepelná izolace.  

j) zpevn�né plochy  

Okolo objektu je navržen okapový chodník z betonových vymývaných tvárnic 500 x 500mm. 
P�ístup k objektu je po p�ístupovém chodníku, který bude z betonové vymývané dlažby. 
Definitivní �ešení zpevn�ných ploch bude �ešeno v pr�b�hu realizace stavby a bude 
konzultováno s projektantem. P�íjezdová p�ístupová komunikace je navržena z betonové 
vymývané dlažby a výškov� bude navazovat na stávající komunika�ní systém v míst� stavby.  

1.5. Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Viz. Tepeln� technické posouzení.  

1.6. Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrologického pr�zkumu 

Objekt bude založen na základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu t�ídy 
C 20/25 a podkladní železobetonová deska bude z betonu t�. 20/25 a oceli t�. B 500. Všechny 
základové spáry budou umíst�ny v nezámrzné hloubce dle projektu (min. 1000 mm pod 
upraveným terénem).  



1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí. Sejmutá ornice bude 
využita k terénním úpravám na pozemku investora. 

Skladby obvodových konstrukcí se vyzna�ují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto 
�ešení p�ispívá ke snižování spot�eby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na 
zhoršování životního prost�edí.  

Odpady vzniklé p�i stavb� budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. Po 
skon�ení stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen�. Výsadba trvalých porost�
musí být umíst�na mimo ochranná pásma podzemních vedení.  

1.8. Dopravní �ešení 

Na parcele �. 626 bude vybudován nový sjezd z komunikace. Sjezd bude proveden 
bezprašnou povrchovou úpravou z vymývané dlažby. V míst� napojení konstruk�ních vrstev 
na stávající vozovku bude provedeno stup
ovit�. Pracovní spáry budou ošet�eny dle platných 
�SN. Délka sjezdu od hrany stavby bude 7,7 m, od hranice pozemku 2,0 m. Vozovka bude 
udržována v �istém stavu, p�ípadné nánosy ne�istot ze stavby budou okamžit� odstran�ny. 
Vlastník sjezdu musí také zajiš	ovat údržbu sjezdu 2 m p�ed a 2 m za sjezdem na vlastní 
náklady.  

Ve�ejná komunikace je ve vlastnictví m�sta Liberce. Komunikace je dvousm�rná. 
P�íjezdovou cestu není t�eba nijak ozna�ovat dopravními zna�kami.  

1.9. Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení 

Objekt je navržen tak, aby odolával b�žným a zvýšeným nárok�m na ochranu p�ed 
škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí. Což jsou nap�. klimatické vlivy (vítr, déš	, slune�ní 
zá�ení, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku.  

Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opat�ení. Budou použity jen klasické izolace proti vod� a zemní vlhkosti.  

1.10. Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Vyhláška �. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Dále jsou respektovány požadavky:  

Vyhláška �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

Vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

V Brn�, kv�ten 2011  Svoboda Martin�
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a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�

Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty, ani vzrostlé stromy, pouze místy nízké 
k�oviny. K�oviny budou odstran�ny, provede se �áste�né sejmutí ornice v míst� stavby do 
hloubky 200 mm a uloží se na deponii na pozemku. Pozemek je z jedné strany oplocen, zbylé 
oplocení bude dod�láno a vstupy na pozemek budou opat�eny cedulemi se zákazem vstupu. 
P�ístup na pozemek je z p�ilehlé komunikace v míst� budoucího vjezdu.  

b) významné sít� technické infrastruktury 

Na hranici pozemku jsou p�ivedeny všechny p�ípojky. 

c) napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ�

Budou využity stávající p�ípojky na hranici pozemku. 

d) úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob 

Staveništ� bude zajišt�no proti vstupu nepovolaných osob oplocením do výšky 2m 
s uzamykatelnou branou a opat�ením cedulí se zákazem vstupu pro nepovolané osoby. 
Z jedné strany pozemku bude využito již stávající oplocení. 

e) uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Objekt nebude mít negativní vliv na stávající objekty ani na okolní parcely. P�i realizaci 
stavby bude vyžíván jen pozemek investora. Pracovní doba je dohodnuta od 6.30 – 20.00 
vyjma ned�le. Místní obyvatelé budou seznámeni s pr�b�hem prací. P�i zne�išt�ní místních 
komunikací bude zjednána náprava pracovníky provád�jící firmy, komunikace budou vráceny 
do p�vodního stavu.  

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Na staveništi se nenachází žádné stávající objekty. Jako šatny, kancelá�, sociální za�ízení a 
sklad drobného ná�adí budou na staveništ� dopraveny mobilní stavební bu	ky. Jako skládka 
materiálu bude sloužit prostor v míst� budoucího ��������	
� �� ���������, plocha bude 
zpevn�na hutn�ným št�rkem, který bude pozd�ji použit jako sou�ást podkladu pod betonovou 
dlažbu. 

g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 

Ohlášení podle zákona �. 183/2006, §104 odst. 2 písm. g) budou vyžadovat bu	ky 
s hygienickým za�ízením a vytáp�ním.  

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví 

Pracovníci na stavb� musí dodržovat bezpe�nostní p�edpisy, dané na�ízením vlády: 

- Sbírka zákon� �. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo pádu do hloubky, 

- Sbírka zákon� �. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 



i) podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Nep�edpokládá se manipulace s ekologicky nebezpe�ným materiálem. Na stavbu budou 
p�istaveny staveništní kontejnery na odpad, který se potom odveze na skládku nebo do 
spaloven. Odpad nesmí být likvidován mimo místa k tomu ur�ených. Dodržování p�edpis�
381/2001 a 185/2001 o odpadech. 

i) orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín 

p�edpokládané zahájení stavby:  zá�í 2015 
p�edpokládaný termín dokon�ení:  �erven 2017 

p�edpokládané dokon�ení spodní stavby:  listopad 2015 

p�edpokládané dokon�ení hrubé vrchní stavby: �íjen 2016 

p�edpokládané dokon�ení vnit�ních a dokon�ovacích prací: kv�ten 2017 

p�edpokládané dokon�ení venkovních úprav: �erven 2017 

V Brn�, kv�ten 2011 Svoboda Martin  

�



Záv�r 

Projekt byl zpracován jako provád�cí dokumentace stavby.Vypracovaná dokumentace rodinného 
domu odpovídá normám. Sou�ástí je tepeln� technický posudek s energetickým štítkem 
náro�nosti budovy. Všechny použité konstrukce vyhovují z hlediska tepeln� technického i 
požárního. Pro spln�ní podmínek územního plánování je na zahrad� RD vybudována nádrž na 
deš�ovou vodu.  

Výkresová �ást byla zpracována v projektovém programu AutoCad.
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