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ÚVOD : 

Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu s lékárnou v městě Rajhrad a 

vypracovat návrh formou studie a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

Lokalita leží na západním okraji obce při výjezdu z obce po ulici Syrovická směrem na 

stejnojmennou obec Syrovice. Objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními 

podlažími a s parkováním na vlastním pozemku. Z toho jedno parkovací místo je určeno 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zdivo domu je navržené 

z keramických bloků, stropy jsou skládané z keramických nosníků a vložek. Střecha domu 

je navržena plochá. 

Dispoziční řešení stavby je řešené podle platných předpisů a norem. Objekt je navržen 

v souladu s příslušnými vyhláškami o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, tj. pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.     
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DRUH DOKUMENTACE:     Prováděcí dokumentace 

 

STAVEBNÍK:      Jan Plíchal 

Francouzská 35 

Brno 601 00 

 

MÍSTO STAVBY:             parcela č. 461/1 

m.ú. Rajhrad 

 

MĚSTO/OBEC:                       Rajhrad  

 

STAV. ÚŘAD:   Rajhrad  

 

OKRES :                                    Brno - venkov 

 

KRAJ:    Jihomoravský 

 

CHARAKTER:             Novostavba 

1. IDENTIFIKACE STAVBY: 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: 

Investor:      Jan Plíchal 

Francouzská 35 

Brno 601 00 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA: 
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Vypracoval:                                             Jan Řičánek 

Projektant:                                          Jan Řičánek 

Adresa:     Písečná 33/701 

Střelice u Brna, 664 47 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: 

 

Účel stavby:                            Novostavba Rodinného domu 

Adresa:                                                 Rajhrad, parcela č. 461/1 

Stupeň dokumentace:                            Projektová dokumentace 

Charakter stavby:                                 Novostavba 

Městský úřad:                                          Rajhrad  

Okres:                                                    Brno - venkov                                               

Stavební úřad:    Rajhrad  

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  

 

 Stavební pozemek, na kterém bude stavba prováděna leží v katastru města 

Rajhrad – Lokalita Čtvrtě II na parcele č. 461/1. Pozemek je rovinného charakteru a 

je porosten travinami. Na pozemku se nenachází vzrostlé stromy. Stavba tvaru L je 

navržena jako samostatně stojící. Část rodinného domu pro majitele je 

dvoupodlažního charakteru. Druhá část s lékárnou, je přízemní, na níž je terasa. Obě 

tyto části jsou spojeny nosnou zdí. Dům je nepodsklepený. Zastřešený 

jednoplášťovou plochou střechou na obou částech a osazený na základových 

pasech v nezámrzné hloubce. Obě tyto části jsou vytápěny. 

Rajhrad je město na jižní Moravě, ležící nedaleko hlavního města Moravy 

Brna, jejíž hlavní část tvoří řada rodinných domků postavených po obou stranách 
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silnice II třídy č. 425. Na jihozápadním okraji parcely vede souběžně silnice III. třídy 

směřující do vesnice Syrovice.  

 

3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECH. INFRASTRUKTURU: 

 

 Z výsledků hydrogeologického průzkumu (provedený firmou GEON s.r.o.) 

vyplývá, že základová zemina má dostatečnou únosnost a hladina spodní vody 

nebude stavbou zasažena a nebude ohrožena její kvalita. Radonovou zkouškou byl 

zjištěn nízký radonový index. Jako protiradonové opatření nemusí být použito 

žádných speciálních ochranných metod.  

Pro příjezd k domu bude sloužit stávající pozemní komunikace a zbudovaná 

zpevněná plocha na pozemku vlastníka z přírodní lámané dlažby šířky 3,4m. Pro 

odstavení osobních automobilů, směřujících do lékárny, budou provedeny zpevněné 

odstavné plochy vpravo před domem o rozměrech 2,50 x 5,00m a pro osoby ZTP 

3,50 x 5,00m. Součástí objektu je jednomístná garáž majitelů. Dům bude napojen na 

místní elektrický kabel NN, plynovodní potrubí a vodovodní řad. Odvod splašků bude 

řešen do  jednotné obecní kanalizace DN 400 probíhající pod přilehlou komunikací. 

Napojení na místní technické sítě budou dle výkresu situace. 

 

4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

 

 Podle situace a vyjádření správců sítí nedojde ke střetu s vodohospodářským 

zařízením, vedením a s telekomunikační sítí. Stavbou dotčené parcely se nenachází 

v chráněném území. Nemovité kulturní památky, chráněné krajinné i ekologické celky 

a ani jiné podobné systémy, které by bránily využití lokality k zamýšlenému účelu se 

v daném místě stavby nenachází. 

 

5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 

 

 Na základě požadavků v souvislosti s ohlášením novostavby Rodinného domu 

byli obeznámeni majitelé sousedních nemovitostí, městský úřad Rajhrad a správci 

inženýrských sítí, kteří byli též požádáni o souhlas s  napojením na tyto sítě. Dále 
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byla splněna ustanovení obecných požadavků na výstavbu dle Zákona 502/2006 sb. 

Pro stavbu nebudou použity žádné nestandardní výrobky ani technologické postupy. 

 

6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ: 

 

Stavba je v souladu s platným konceptem územního plánu pro danou lokalitu.  

 

7. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 

VÝSTAVBY: 

 

Zahájení stavebních prací                 07 / 2011 

Dokončení stavby                              07 / 2012 

 Nejdříve se provedou zemní práce, vybudují se přípojky sítí, dále hrubá stavba 

a nakonec vnitřní práce a práce dokončovací. 

 

8. KAPACITY: 

 

Rodinný dům svojí kapacitou odpovídá obsazením pro cca 4 – 5 lidí. Pro ně je 

vyhrazený rodinný dům bez lékárny. 

 

Nadmořská výška  města Rajhrad    220,900 m.n.m 

Půdorysné rozměry domu                          4,95 x 14,25m + 20,25 x 11,25m 

         (celkový rozměr 14,25 x 25,65m) 

Světlá výška        2,605 m – obytné místnosti 1.NP 

         2,465 m – Lékárna 1.NP 

         2,645 m – obytné místnosti 2.NP 

Obytná plocha domu                               87,38 m2          (23,92 m2 1.NP – RD 
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            5,81 m2 1.NP - Lékárna 

                        57,65 m2 2.NP) 

Užitná plocha domu                       181,64 m2      ( 78,71 m2 1.NP – RD 

            36,49 m2 1.NP – Lékárna 

   66,44 m2 2.NP) 

Zastavěná plocha domu                          287,13 m2 

Obestavěný prostor domu                    1444,61 m2 

Terasa               138,08 m2 

Výška od podlahy po atiku       6,84 m 

Plocha pozemku            1987,00 m2 

Zastavění pozemku                                 144,93 m2 

 

PODLAHOVÉ PLOCHY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ : 

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI m
2
 

 

OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI m
2
 

 

101 ZÁDVEŘÍ 4,05  201 SCHOD. PROSTOR 8,40 

102 HALA 7,02  202 CHODBA 31,52 

103 SCHOD. PROSTOR 8,40  203 POKOJ PRO HOSTY 20,00 

104 GARÁŽ 16,88  204 POKOJ 11,67 

105 SKLAD ZAHRAD. NÁBYTKU 6,75  205 POKOJ 9,68 

106 SPÍŽ 2,16  206 ŠATNA 6,53 

107 KUCHYNĚ 6,62  207 LOŽNICE 16,30 

108 JÍDELNA 9,66  208 KOUPELNA 8,20 

109 OBÝVACÍ POKOJ 23,92  209 KOUPELNA 11,79 

111 
TECHNICKÁ MÍSTNOST + 

SUŠÁRNA +  PRÁDELNA 
12,54 

 
210 TERASA 76,50 

112 KOMORA 1,92            
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113 KOUPELNA 2,71       

114 PŘÍJEM DODÁVEK 3,56       

115 CHODBA 3,99       

116 WC 2,25       

117 ÚKLID 1,70       

118 KOUPELNA 2,31       

119 VÝDEJ LÉČIV 14,00       

121 SKLAD 4,32       

122 KANCELÁŘ 4,36       

123 ŠATNA + DENNÍ MÍSTNOST 5,81       

110 TERASA I 5,05       

120 TERASA II 53,53       

130 TERASA III 3,00       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno,   Červen 2012                Vypracoval:    Jan Řičánek,B4S9 

 

……………………... 
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1 - URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ: 

 

A - Zhodnocení staveniště, současný stav konstrukcí: 

 

 Stavební pozemek navazuje na zastavěnou část města. Okolí stavby je 
volné bez překážek bránící další výstavbě. Pozemek se nachází mezi šesti 
sousedními parcelami. Terén je velmi mírně svažitý spíše rovinatý a je porosten 
travinami. Na pozemku se nenachází vzrostlé stromy. Staveniště se nachází 
v lokalitě zástavby novostaveb rodinných domů.  
 Objekt je umístěn 6,80m od jihozápadní hranice, 14,00m od 
severovýchodní hranice, 9,85m a 18,20m od jihovýchodní hranice a 22,38m a 
13,10m od severozápadní hranice pozemku. Bližší zakreslení polohy stavby je 
v situaci. Hlavní vstup do domu je situován z jihovýchodní strany. Příjezd 
k domu je plánován po nově zbudované příjezdové komunikaci od jihovýchodní 
hranice pozemku sjezdem z městské komunikace. 
 Na pozemku se nenacházejí žádné stavby ani překážky bránící provedení 
stavby. 
 

 

B - Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

 

 Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící objekt. Půdorysný tvar je 
písmene L a jeho rozměry jsou stanoveny tak, aby byly dodrženy odstupové 
vzdálenosti od hranic sousedních pozemků. Umístění stavby odpovídá 
urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na 
zachování pohody bydlení. Rodinný dům je dvoupodlažního charakteru. Druhá 
část s lékárnou je přízemní, na níž je terasa. Obě tyto části jsou spojeny nosnou 
stěnou. Dům je nepodsklepený. Zastřešený jednoplášťovou plochou střechou a 
osazený na základových pasech v nezámrzné hloubce. Půdorys je tvaru L a 
hlavní vstup je situován ze severojižní strany objektu a vjezd do garáže je 
situován také ze severojižní strany. Lékárna je situována na východojižní stranu 
z důvodu požadavku na celodenní osvětlení přírodním světlem. Vstupy do 
lékárny jsou situovány ze severojižní strany a z jihovýchodní strany.  

Za vstupními dveřmi rodinného domu se nachází zádveří, ze kterého se 
dostaneme do chodby. Odtud je přístupná koupelna, vpravo technická místnost 
a prádelna i sušárna, naproti z chodby je přístupný obývací pokoj a kuchyně, 
nalevo za rohem je schodišťový prostor, ze kterého je přístupné druhé patro. Na 
obývací pokoj volně navazuje kuchyně s jídelnou. Z kuchyně se lze dostat do 
spíže. Z obývacího pokoje se lze také dostat na terasu ústící do prostorné 
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zahrady. Po levé straně chodby je vstup do garáže, ze které lze vstoupit do 
skladu  zahradního nábytku. Z této místnosti se lze také dostat na terasu ústící 
do prostorné zahrady. 

  Druhé patro je přístupné ze schodišťového prostoru. Z něj je vstup do 
chodby, která ústí do pokoje pro hosty, dalších dvou pokojů, koupelny, ložnice a 
terasy. Z chodby je zároveň výlez na jednoplášťovou plochou střechu, který je 
opatřený ocelovými skládacími schody se zateplením. Z ložnice je přístup do 
koupelny a šatny. Většina místností je prosvětlena velkoplošnými okny. 

Za vstupními dveřmi lékárny se nachází výdej léčiv, ze kterého se 
dostaneme do chodby. Odtud je přístupný příjem dodávek, WC, úklid, šatna + 
denní místnost, kancelář a sklad léků. Z příjmu dodávek se lze dostat z objektu 
vchodem pro personál. Na denní místnost navazuje koupelna. 

Před lékárnou bude proveden bezbariérový přístup a to ve formě rampy. 
Rampa bude situována z jihovýchodní strany a bude mýt sklon 4,7o. Dále bude 
opatřena zábradlím po obou stranách ve výškách 900mm a 300mm nad zemí. 
Rozměry a provedení dle výpisu zámečnických prvků. 

Před domem bude provedena odstavná plocha pro osobní automobily 
hostů lékárny o rozměrech 2,50 x 5,00m a pro osoby ZTP 3,50 x 5,00m. 
Součástí objektu je jednomístná garáž majitelů. Stavbou a jejím následným 
provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí a bezpečnost a 
plynulost provozu na přilehlé pozemní komunikaci. 
 

C - Technické řešení: 

Objekt je řešen jako novostavba. 
 

 Zemní práce a základové konstrukce: 
 

Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení 
základových konstrukcí. Vykopaná zemina bude skladována na pozemku pro 
její další užití. Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 5030 
v předpokládané třídě těžitelnosti I. A II. Výkopové práce budou prováděny 
strojně rypadlem s ručním začištěním a dokopáním s vodorovným přemístěním 
na vlastním pozemku. Vrstva ornice na zastavěné ploše bude plošně 
odstraněna a použita na pozdější úpravy pozemku. Zemina na pozemku je 
v dostatečné kvalitě. Proto není potřeba pro pozdější úpravy provádět zavážení 
sejmutou ornicí. 

Stávající terén bude odebrán na kótu –0,150. Hloubení základů, jejich 
hloubka a poloha bude provedena dle výkresu základů. Základové pásy budou 
provedeny z prostého betonu třídy B15 do minimální tj. nezámrzné hloubky (dle 
výpočtu – viz. příloha č. 4). V rámci konstrukce základů bude rovněž proveden 
hutněný podsyp a betonová ztužená deska dle PD. 

   

  
 
Svislé nosné konstrukce: 
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Obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvarovek Porotherm 44 
P+D. Ostatní vnitřní nosné konstrukce budou poté provedeny z 
keramických tvarovek Porotherm o rozměru 25 P+D. Příčky budou vyzděny 
z příčkových tvárnic Porotherm 11,5 CB P+D. Výpočet součinitele prostupu 
tepla konstrukce vyhoví dle platných požadavků (výpočet je uveden - viz. 
příloha č. 3).  

 
 

 Vodorovné nosné konstrukce: 
 
Překlady jsou řešeny ze systému překladů Porotherm příslušných délek 

dle světlosti otvorů. Překlady jsou zateplené 80mm EPS. Ostatní překlady a 
průvlaky jsou železobetonové. Rozměry dle stavební dokumentace a ztužení 
dle statického posudku.  

Stropní konstrukce tvoří systém stávající se z POT nosníků a vložek 
MIAKO. Výška stropu je 290mm. Rozteč nosníků je 500/625mm. Obvodový 
věnec je složený z tvarovek Porotherm Věncovka VT8 zateplených pomocí 
70mm EPS. 
 

 Konstrukce JPP střechy: 
 

 Konstrukce jednoplášťové ploché střechy je obrácená skladba. Skladba 
střechy je uvedena v PD a v detailech A, B, C. Výpočet součinitele prostupu 
tepla je konstrukce vyhoví dle platných požadavků (výpočet je uveden - viz. 
příloha č.3). 
 

 Nenosné konstrukce: 
 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce tvoří dělící příčky a protipožární dělící stěny 
ze systému Porotherm. Zdivo příček bude založeno na podkladním betonu 
opatřeném kari sítí s oky 100x100mm nebo stropní nosné konstrukci.  

Komínové těleso bude seskládáno ze systému SCHIEDEL UNIP 16L bez 
nutnosti provedení základové konstrukce. 
 

 Okenní a dveřní otvory: 
 

Okna a vstupní dveře – výplň okenních otvorů tvoří dřevěná eurookna, 
tvořená profily EURO SC78 a  zasklená izolačním dvojsklem Ug=1,10W/m2K. 
Otvíravá okna jsou zhotovena  s kováním a těsněním, které zaručuje 
obvodovou těsnost okenních křídel a variabilitu jejich otevírání. Parapety vnitřní 
i vnější jsou plastové, opatřené krajovými ucpávkami. Délky a barevné 
provedení parapetů dle jednotlivých specifikací otvorů.  

Obvodové spáry kolem výplní otvorů v obvodové stěně utěsnit po 
vypěnění konstrukční pěnou z obou stran silikonovým tmelem.  

Vstupní dveře budou otvíravé, zaskleny bezpečnostním izolačním 
dvojsklem.Požární odolnost dveří dle požadavků bezpečnostní zprávy. 
Specifikace dle výpisu výrobků.  
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 Vnitřní dveře: 
 

Vnitřní dveře budou rámové plné a prosklené do obložkových zárubní. 
Požární odolnost dveří dle požadavků požárně bezpečnostní zprávy. 
Specifikace dle výpisu výrobků.  
 
 

 Izolace proti zemní vlhkosti, vodě, parám a tepelné 
izolace: 
 

Pro vodorovnou a svislou hydroizolaci podlah i stěn bude použita izolace 
2x GLASTEK 40 SPECIAL tl. 8mm. Zateplení podlahy přízemí je navrženo 
z desek STEPROCK ND 50+20mm určených pro použití do podlah v kontaktu 
se zeminou. Tepelná izolace JPPS bude ze spodního líce chráněna 
hydroizolací 2x SKLOELAST tl. 8mm a smyčkovou PE rohoží tl. 3mm a 
z horního líce smyčkovou PE rohoží tl. 3mm. Výpočet součinitele prostupu tepla 
konstrukcí vyhoví dle platných požadavků (výpočet je uveden - viz. příloha č. 3). 
 

 Klempířské a zámečnické práce: 
 

Veškeré oplechování atiky, komína, štítu, výlezu na střechu apod. budou 

zhotoveny z měděného plechu. Rozměry a provedení dle výpisu klempířských 

prvků. 

 
 

 Povrchy a obklady, podlahové krytiny: 
 

Vnější povrchy stěn -  
 

Fasáda je navržena jako štuková omítka tloušťky 3mm. Povrch bude 

opatřen exteriérovou barvou odstínu dle požadavků investora. Výpočet 

součinitele prostupu tepla konstrukcí vyhoví dle platných požadavků (výpočet je 

uveden - viz. příloha č.3). 

Sokl je proveden z mrazuvzdorného glazurovaného obkladu 

250x250mm. Povrch bude opatřen barvou odstínu dle požadavků investora.   

 

Vnitřní povrchy stěn a podlahové krytiny - 
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Vnitřní omítky vápenocementové v tloušťce 15mm. Povrch bude opatřen 
nátěrem interiérovou barvou odstínu dle investora. Koupelny, WC budou 
obloženy keramickým obkladem  do výšky dle PD. Podlahové krytiny viz. 
legendy místností a skladby podlah. Laminátové podlahy v pokojích a 
keramická dlažba v příslušenství.  

V koupelnách a WC budou dlažby a obklady provedeny na flexibilní 
hydroizolační tmel – impregnace podkladu, obklad na lepící tmel. Barevné 
řešení obkladů bude konzultováno s investorem. Předpokládá se současně 
řešení s využitím lemovacích lišt. Lemování otvorů, vyztužení rohů bude 
provedeno v omítce výztužnou mřížkou. Obklady a sokly budou lemovány 
ukončujícím kovovým profilem. Řešení povrchů vnitřních stěn je takové, jak je 
uvedeno v ”Legendě místností”. Vnitřní omítky opatřeny běžnou interiérovou 
malbou. 
 
 

 Vytápění a ohřev vody -  
 

Plynový kotel je umístěný v technické místnosti, která se nachází vpravo 

z haly. Technická místnost bude vybavena plynovým kotlem (dle návrhu kotle 

dle obálkové předběžné metody - viz. příloha č.1) s vyústěním výdechu do 

komín. tělesa. Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody bude ve stejné 

místnosti. Pro vytápění je zvolen teplovodní systém s nuceným oběhem otopné 

vody o teplotním spádu 80/60C. Otopnou plochu tvoří desková otopná tělesa 

se spodním napojením s termostatickými ventily a větrací jednotky. Hlavní 

rozvody tepelně izolovány izolací mirelon. Kotel s uzavřenou spalovací komorou 

bude napojený na ekvitermní regulátor sloužící k plynulé regulaci topného 

systému. Regulaci teploty zajišťuje programovatelný prostorový termostat, který 

bude umístěn v obývacím pokoji. Kotel bude odkouřený do vyústění výdechu 

komín. tělesa. Technická místnost bude větrána. 

 

 Vnitřní instalace - 
 

Rozvody teplé a studené vody budou provedeny v plastu s cirkulací, 

zapuštěny v drážkách v podlahách a stěnách a chráněny tepelnou izolací 

Mirelon. Armatury kovové s keramickým vnitřkem, sanitární zařízení tuzemské 

JIKA.  

Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 

kanalizační přípojku vedenou do stoky v ulici Syrovická. Svodná potrubí 

povedou v zemi pod podlahou 1.NP a pod terénem vně domu. V místě napojení 

hlavního  svodného potrubí na přípojku bude zřízena hlavní vstupní šachta 

z betonových skruží Ø 1000mm s poklopem Ø 600mm. Splašková odpadní 

potrubí budou spojena  větracím potrubím s venkovním prostředím a povedou 
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JPP střechou nad střechu. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách před 

stěnových instalacích a pod omítkou. Pro napojení pračky bude osazena 

zápachová uzávěrka HL 600. Dešťová odpadní potrubí budou vnější i vnitřní. 

Vnější budou vedena po fasádě a budou v úrovní terénu opatřena lapači 

střešních splavenin HL 600. Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12 

0556 a ČSN 75 6760. Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky PVC 

HT uložené na pískovém loži tl. 150mm a zasypáno pískem do výšky 300mm 

nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, větrací  a připojovací potrubí budou 

rovněž z polypropylenu HT.  

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. 

Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn v kotelně. Hlavní 

přívodní ležaté potrubí od vodoměrné šachty do domu povede pod terénem vně 

domu a do domu vstoupí ochranou trubkou z podlahy. Stoupající potrubí 

povedou převážně v přízdívkách před stěnových instalací a v drážkách pod 

omítkou. Vnitřní vodovod je navržen podle čsn en 806-2 a bude odpovídat ČSN 

73 6660. Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR. Potrubí vně domu vedené 

pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Potrubí vedené v zemi 

bude uloženo na pískovém loži tl. 150mm a obsypáno pískem do výšky300mm 

nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové 

kohouty s atestem na pitnou vodu. Jako izolace bude použita návleková izolace 

mirelon tl. 40mm.   

Plynový závěsný kotel bude umístěný v technické místnosti a jeho 

montáž bude provedena podle návodu výrobce a ČSN 33 0000-7-701. Domovní 

plynovod bude proveden dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. Hlavní uzávěr a 

plynoměr bude umístěn v nice na hranici pozemku. Materiálem potrubí 

plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí spojované svařováním. 

Potrubí vedené v zemi vně objektu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. 

Potrubí vedené v zemi bude uloženo nepískovém loži tl. 150mm a obsypáno 

pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. Jako uzávěry budou použity kulové 

kohouty s atestem na zemní plyn. Po provedení zkoušek pevnosti a těsnosti 

bude potrubí natřeno žlutou barvou. Před uvedením plynovodu do provozu musí 

být provedena výchozí revize odběrného plynového zařízení.  

Vnitřní plynovod bude napojen nístní polyfunkční společností 

z průběžného plynovodního NTL potrubí probíhajícího pod obecním chodníkem. 

HUP s plynoměrem bude umístěn v konstrukci plotu v označené plastové skříni 

600x600x550mm. 

Rozvody elektro budou provedeny dle projektu k domu oprávněné osoby 

v mědi v drážkách pod omítkou případně v instalačních lištách v návaznosti na 

požadavky ostatních vnitřních instalací. Jednotlivé místnosti budou 

zabezpečeny centrálním bezpečnostním systémem. 
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D - Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Součástí stavby je napojení na komunikaci vedoucí souběžně se 

stavebním pozemkem podél jeho jižní hranice. 

 Všechny inženýrské sítě jsou vedeny pod touto komunikací a v přilehlém 

chodníku. Odtud bude provedeno připojení na elektrickou energii, vodovodní, 

kanalizační a plynovodní vedení. Přípojky budou již nachystány a vyvedeny na 

hranici stavebního pozemku a připraveny pro napojení na vnitřní rozvody po 

objektu. Napojení na všechny přípojky musí být provedeny odborně 

kvalifikovanou osobou a za souhlasu vlastníka sítí. 

 
E - Řešení technické a dopravní infrastruktury: 

Pro příjezd k domu bude sloužit stávající pozemní komunikace a 

zbudovaná zpevněná plocha na pozemku vlastníka z přírodní lámané dlažby 

šířky 3,4m s plynulým přechodem k trávníku. Pro odstavení osobních 

automobilů budou provedeny zpevněné odstavné plochy před domem o 

rozměrech 2,50 x 5,00m a pro osoby ZTP 3,50 x 5,00m.  

 Dům bude napojen na místní elektrický kabel NN, NTL plynovodní 

potrubí a vodovodní řad. Odvod splašků a srážkové vody bude řešen do  

jednotné městské kanalizace DN 400 probíhající pod přilehlou komunikací. 

Napojení na místní technické sítě budou dle výkresu situace. 

 Elektrická energie je přiváděna do domu z veřejné sítě přes novou 
přípojku NN. Z něj povede přívodní kabel do rozvodné skříně s hlavním jističem 
a elektroměrem, která bude umístěna v konstrukci nového plotu na hranici 
pozemku. Z rozvodné skříně povede zemní kabel CYKY 4x10mm do 
domovního rozvaděče. Nová rozvodná skříň bude umístěna v konstrukci plotu 
na jihozápadní hranici parcely.  
 Staveništní a pitná voda bude přiváděna z nachystané přípojky 
z městského vodovodu. Přípojka je nachystána na hranici pozemku. Rozvody 
po domě povedou v podlahách a příčkách. Přípojka jednotné kanalizace je 
svedena přes kanalizační šachtu do obecního kanalizačního systému. Tato 
přípojka bude provedena z potrubí PVC DN 200. Potrubí je uloženo ve výkopu 
na zhutněné štěrkové lože a je obsypáno štěrkopískem 300mm dle montážních 
pokynů a dle ČSN 73 6701 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Dešťová voda 
bude odváděna okapními žlaby , okapními svody  a plastovým potrubím do 
kanalizační šachty kde bude pomocí odbočky spojena s kanalizačním potrubím 
splaškovým a poté do jednotné kanalizace. Pozemek není dotčen důlní 
činností. 
  
 
F - Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
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 Z objektu po stavebních pracích bude produkován pouze běžný 
komunální odpad, který bude shromažďován v popelnicových nádobových na 
tříděný odpad umístěných u obslužné komunikace a bude svážen dle místních 
zvyklostí. Splaškové vody z rodinného domu budou svedeny do kanalizační 
přípojky. Dům svým provozem neprodukuje žádné další látky, které by 
znečišťovaly životní prostředí, případné negativní účinky stavby a jejích zařízení 
na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, 
prach, zápach, zastínění budov nepřekročí limity uvedené v příslušných 
předpisech – zákon č. 20/1966 sb., zákon č. 17/ 1992 sb., vyhláška č. 45/1966 
sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č.13/1977 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 

G - Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací: 

 Vlastní rodinný dům bude sloužit k účelům investora tj. jeho, manželky a 
jeho dětem. Tato část stavby nebude řešena dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.Rodinný dům 
není uzpůsobeny pro pobyt osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

U lékárny je zbudovaná nájezdová rampa,pro vyrovnání nástupní výšky 
do vstupní místnosti s výdejem léčiv, pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace, hlavní vchod do lékárny má průchozí šířku uzpůsobenou těmto 
osobám. V rámci běžného provozu se, ale předpokládá, že by objekt využívaly 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
H - Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do   
projektové dokumentace: 

 Z výsledků hydrogeologického vyjádření (provedený firmou GEON, s.r.o.) 

vyplývá, že základová zemina má dostatečnou únosnost pro daný typ stavby a 

spodní voda nebude stavbou zasažena. Nemusí se řešit izolace proti agresivní 

spodní vodě. Spodní stavba nevyžaduje žádné zvláštní řešení. Byl zjištěný 

mírný radonový index. Jako protiradonové opatření nebude muset být použito 

speciálních metod. Objekt se nenachází na poddolovaném území a seismicita 

je v dané lokalitě nulová. 

I - Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém: 

Dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora. 

Výchozími podklady byly : 

- prohlídky staveniště 
- jednání s investorem 
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- situace stávajících inženýrských sítí, zpevněných a zastavěných ploch 
v místě stavby 

- kopie katastrální mapy 
- informace o parcelách 
- výpis z katastru nemovitostí 
- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště  

 
 
J - Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory: 
 
- SO 01 Budova rodinného domu 
- SO 02 Zpevněné plochy a oplocení 
- SO 03 Jednotná kanalizace 
- SO 04 Přípojka plynu 
- SO 05 Přípojka vody  
- SO 06 Přípojka NN 
 
Inženýrské objekty stavba neobsahuje, technologické provozní soubory též 

neobsahuje. 

 

K - Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky při provádění stavby a po jejím dokončení: 
 
 Novostavba nijak výrazně nenaruší okolní pozemky, jen je nutné dodržovat, 

aby hluk způsobený stavebními stroji nepřekročil normové hodnoty. Příjezdová 

komunikace bude zatížena dopravou materiálu. Tato komunikace musí být 

během realizace stavby použitelná pro ostatní veřejnost, případné znečištění 

musí být odstraněno. Vlastníci sousedních nemovitostí budou během realizace 

stavby zatíženy běžným stavebním hlukem a ruchem.  

L - Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

 Při provádění stavby je nutné dodržovat vyhl. ČUBP a ČBU č. 324/90 sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací. 
Zamezit pádům břemen. Elektrické zařízení bude provedeno tak, aby osoby při 
obsluze nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. Elektrické rozvody 
jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným el. 
předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být seznámeni 
s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní práce vyžadující 
odbornost musí provádět oprávněná osoba, nebo organizace. Před předáním 
el. rozvodů a zařízení do provozu je dodavatel montážních prací povinen předat 
investorovi výchozí revizní zprávu těchto zařízení. 
 Po provedené montáži a příslušných zkouškách musí dodavatel provést 
poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní 
dokumentací zařízení a tuto spolu s protokolem o provedených zkouškách 
uživateli předat. Při provádění je nutno dodržet platné předpisy pro svařování, 
montáž a ostatní předpisy platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.   
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Při montáži spotřebičů nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 06 1008 
a dodržet montážní předpisy výrobců. Uvedení spotřebičů do provozu 
zabezpečí dodavatelská organizace.  Spotřebiče seřizuje a uvádí do provozu 
oprávněná organizace, která kromě seřízení je povinna zkontrolovat 
zabezpečovací a regulační prvky a seznámit uživatele s bezpečnou obsluhou. 
 Výkopové práce na  realizaci přípojek budou prováděny tak, aby nedošlo 
k poškození podzemních sítí a je třeba respektovat vyjádření správců těchto sítí 
a dodržovat jejich ochranná pásma. Obecně je nutno při výstavbě dbát všech 
platných bezpečnostních předpisů (používat ochranné pomůcky a bezpečné 
pracovní postupy.) 
 
 

Dále je nutné dodržovat: 

- Vyhl. 48/82 Sb. Základní technické požadavky zajišťující bezpečnost 
práce a techn. zařízení 

- Vyhl. 110/1975 Sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod 
- Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně 
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící 
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení 
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

 
 

2 - MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: 

 

 Novostavba je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní 

vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné 

údržbě, nemohly způsobit: 

 

a) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození 
kterékoliv její části,nebo přilehlé stavby 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření( deformaci konstrukce, nebo vznik 
trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a 
uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti 
stavby 

c) poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke 
staveništi 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 
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 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny 
tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému 
účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při 
provádění a užívání stavby a škodlivému působení prostředí, zejména 
atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. 
 

3 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: 

 

Viz. samostatná požární zpráva 

 
 

4 - HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 

             Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno 
negativními jevy, zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál bude 
odstraňován neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovala 
se bezpečnost životního prostředí. Veškerý odpadový materiál bude odvážen 
na příslušné skládky. Zneškodňování odpadového materiálu je upraveno 
zvláštním předpisem – zákon č.125/1997 Sb., o odpadech.  

Stavba je navržena tak, aby byl vliv na životní prostředí minimalizován. 
Stavba z hlediska svého vlivu nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí 
dle zákona č. 244/1992 Sb. Projektovaná stavba nebude zdrojem nadměrných 
hlučností, exhalací a jiných ekologických škodlivin.  

Osvětlení místností je provedeno dle ČSN 36 0450 a ČSN 360451. 
Bude realizováno zářivkovými či žárovkovými svítidly. Budou splněny 
požadavky dle ČSN 73 0580-1 „Denní osvětlení budov“. Stavebně konstrukční, 
dispoziční a technické řešení domu tedy zajišťuje splnění všech potřeb a 
požadavků kladených na hygienu prostředí a uživatelů domu (osvětlení, větrání, 
tepelnou pohodu, osobní hygienu atd.). 

 Vodní hospodářství: 

 

 Podzemní vody nebudou znečišťovány splaškovými vodami. Splaškové a 
dešťové vody jsou svedeny do kanalizační přípojky a jednotné kanalizační 
městské sítě. 
 

     Odpady: 
 

 Při provozu není manipulováno se zdraví škodlivými látkami, ani nevzniká 

škodlivý odpad. Během provozu ani při realizaci stavby zde nebudou negativní 

vlivy na životní prostředí. 
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Při stavbě nebo provozu budou vznikat tyto odpady:  

 

- Kat.č. 17 05 04 – Zemina a kamení vzniklé výkopem pro základovou 
rýhu , která se použije ke zhutněným zásypům mezi základy a ornice se 
použije k rekultivačním pracím. Bilance zeminy je vyrovnána – zemina 
zůstane na staveništi. 

- Kat.č. 20 03 01 – Směsný komunální - bude vznikat provozem 
domácnosti a rodinného domu v množství max. 2500 kg/rok a bude 
skladován v popelnicových nádobách umístěných na komunikaci u domu 
a bude pravidelně vyvážena dle místních zvyklostí firmou k tomu 
určenou 

- Kat.č. 17 01 01 – Beton – odpad vzniklý při výstavbě bude odvezen 
dodavatelem stavby na skládku 

- Kat.č. 17 02 03 – Odpadní plast - odpad vzniklý při výstavbě bude 
odvezen dodavatelem stavby na skládku 

- Kat.č. 17 02 01 - Dřevo – odpad vzniklý při výstavbě a bude použit jako 
palivové dříví 
 

 Ochrana ŽP a ovzduší: 

 

 Všechny zabudované výrobky a použité hmoty budou doloženy atesty o 
způsobilosti pro stavbu. Novostavba bude mít minimální vliv na ovzduší, objekt 
je koncipován jako úsporný s požadavky na minimálními nároky na energii 
potřebnou pro vytápění, vytápění je řešeno přímotopy. 
 Při provádění stavby bude zamezeno šíření prachu do okolí. Zpevněné 
plochy budou udržovány v čistotě. Je třeba zamezit znečištění ovzduší 
spalováním odpadů apod.. 
 

Hluk: 

: 

 Při realizaci stavby je nutné minimalizovat vznik nadměrné hlučnosti 
provozem strojů a zařízení. Užíváním vlastní stavby nebude okolí zatěžováno 
zvýšenou hlučností. V objektu nebudou instalovány zdroje nadměrného hluku. 
 

 

Ochrana proti radonu: 

 

 Byl zjištěný mírný radonový index. Jako protiradonové opatření nebude 

muset být použito speciálních metod. 
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 Větrání: 

 

 Větrání bude prováděno okny. Okna jsou 4 - polohová. Zavřená, 

mikroventilací, horní ventilace, nebo je možno větrat úplným otevřením 

okenního křídla (dle výpisu výrobků). 

 Osvětlení: 

 

 V objektu jsou navržena dostatečně velká okna která zajistí potřebné 

prosvětlení místností. Dále je ve všech prostorech navrženo umělé osvětlení 

(výpočet je uveden viz. příloha č. 6). 

 

5 - BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ: 

 

 Při užívání objektu je třeba dbát základních požadavků na bezpečnost, 
aby nedošlo k újmě na zdraví. Žádné specifické bezpečnostní opatření není 
nutno provádět, neboť dům je řešen tak, aby jeho užíváním nebyli uživatelé 
vystaveni jakémukoliv nebezpečí. 

6 - OCHRANA PROTI HLUKU: 

 

 Dům svým provozem neprodukuje žádný nežádoucí hluk. Proti 
případnému hluku z vnějšího prostředí jsou obyvatelé domu bezpečně 
chráněny dostatečnou vrstvou tepelné izolace a dvojitým zasklením oken. 
Žádné specifické konstrukce, které by zabraňovali pronikání hluku nebudou 
budovány (výpočet je uveden viz. příloha č. 7). 
 

7 - ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE: 

 Rodinný dům bude sloužit k účelům investora. Nepředpokládá se, že by 

v rámci běžného provozu rodinný dům užívaly osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. I tak je lékárna přizpůsobena k využívání pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace.  

8 - OCHRANA OBYVATELSTVA: 

 Stavba neobsahuje žádné škodlivé komponenty ani nebezpečné stroje a 
zařízení, které by mohli negativně narušit ochranu obyvatel. Objekt se nachází 
v klidné lokalitě Rajhradu mimo dopravně rušné komunikace a plochy. 
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9 - INŽENÝRSKÉ STAVBY: 

 

a - Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
Srážkové vody ze střechy domu jsou svedeny mezistřešními vpustěmi do 

jednotné kanalizace přes kanalizační šachtu. Velká část pozemku bude 
zatravněna upravovaným trávníkem, takže srážkové vody se budou bez větších 
problému vsakovat. Splaškové vody z domu budou odváděny plastovým 
potrubím do kanalizační šachty a následně do městské kanalizace. 
 
 
b - Zásobování vodou: 

Pitná voda je do objektu přiváděna z městského vodovodního řadu 
probíhajícího pod veřejným chodníkem pomocí vodovodní přípojky. 
 
c - Zásobování energiemi: 

Stavba bude zásobována elektrickou energií z veřejné sítě přes 

rozvodnou skříň.  

d - Řešení dopravy: 

 Z hlediska dopravy je uvažováno s odvozem běžného komunálního odpadu 

a dopravou osob osobními auty. Pro odstavení osobního automobilu slouží 

garáž a zpevněné plochy pro parkování zákazníků. 

e - Elektronické komunikace: 

Novostavba rodinného domku nebude připojena na kabelové ani optické 
sdělovací sítě. Přípojky internetu a kabelové televize bude proveden 
bezdrátovou formou pomocí bezdrátových přijímačů a satelitu. 
 

10 - VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB: 

Objekt neobsahuje výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb 

Brno,   Červen 2012          Vypracoval:  Jan Řičánek, 

B4S9 

………………………….. 
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ZÁVĚR:  

 

Bakalářská práce byla zpracována podle aktuálních zákonů, vyhlášek a norem 

uvedených na následující straně. Součástí práce je kromě studie a projektu pro 

provedení stavby také projekt požárně bezpečnostního řešení, teoretický výpočet 

tepelně technického posouzení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

 
ČSN 730540 – 1,2,3,4 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 730818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č.268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. – o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

ŽB – železobeton  

PB – prostý beton 

TI – tepelná izolace 

K – klempířské prvky 

HI – hydroizolace 

ZV – zásobník vody 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

RŠ – revizní šachta 

VŠ – vodoměrná šachta 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

MW – minerální vlna 

S – JTSK – polohový souřadnicový systém 

Bpv. – Balt po vyrovnání 
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