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ABSTRAKT 

 Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 
novostavbu rodinného domu s provozovnou v obci Jakubov u Moravských 
Budějovic. Rodinný dům je částečně podsklepený se dvěma nadzemními 
podlažími. Do objektu jsou dva hlavní vstupy, kdy jeden slouží pro obytnou část a 
druhý pro provozovnu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic. 
Schodiště jsou monolitické a dřevěné. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny 
z keramických vložek a keramobetonových stropních nosníků. Zastřešení objektu 
tvoří 2 ploché střechy s vegetací a pultová střecha. Výplně otvorů jsou z hliníkových 
oken a dveří. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
 
 Rodinný dům, keramické tvárnice, provozovna, bakalářská práce, plochá 
střecha, obytná část. 
 
ABSTRACT  
 
 The aim of this bachelor thesis is to elaborate the project documentation of 
new-built detached house with an establishment in Jakubov by Moravské 
Budějovice. the detached house is partially basement with two above-ground 
floors. There are two main entrances into building when one is for living part and 
second is for establishment. The vertical loadbearing structures are made of 
ceramic masonry units. The staircase are made of reinforced monolithic concrete 
slab and wooden. The horizontal loadbearing structures are made of ceramic brick 
and ceramic concrete ceiling beams. The roof consists of a two flat roofs with 
green and a shed roof. Windows and doors are made of aluminium. The built will 
be heated by a gas boiler.  
 
KEYWORDS  
 
 Detached house, ceramic masonry units, establishment, bachelor thesis, flat 
roof, living part.  
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro 
novostavbu rodinného domu s provozovnou v obci Jakubov u Moravských 
Budějovic.  

Novostavba je situována v katastrálním území obce Jakubov u Mor. Budějovic 
na parcele č. 843/45 a 843/46. Objekt je částečně podsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími a rozdělen na bytovou jednotku a provozovnu, pro které 
jsou samostatné hlavní vstupy. Bytová jednotka je navržena pro čtyřčlennou 
rodinu a provozovnou se rozumí prostory pro bezbariérové kadeřnictví.  

Základy jsou tvořeny ze základových pasů. Svislé nosné konstrukce jsou 
z keramických tvárnic Heluz. Schodiště jsou monolitické a dřevěné. Vodorovné 
konstrukce jsou tvořeny z keramických vložek a keramobetonových stropních 
nosníků. Zastřešení objektu tvoří 2 ploché střechy s vegetací a pultová střecha. 
Okna a dveře jsou hliníkové.  

Řešení stavby je v souladu s platnými vyhláškami, zákony, technickými 
normami a územním plánem.  

Bakalářská práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. Hlavní 
textová část obsahuje všechny náležitosti spojení s projektovou dokumentací 
k provedení stavby. Přílohová část je rozdělena do 6 složek, které řeší danou 
problematiku novostavby. Složky obsahují přípravné a studijní práce, situační 
výkresy, architektonicko-stavební řešení, konstrukčně-stavební řešení, požárně 
bezpečnostní řešení a stavební fyziku. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Rodinný dům s provozovnou 
b) místo stavby: Jakubov u Mor. Budějovic , 675 44   

 Lesonice, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic, 
 p. č. 843/45, 843/46 

c) Předmět PD: Novostavba rodinného domu 
s provozovnou. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno:    Jaroslav Chalupa 
b) Trvalý pobyt:    Jakubov u Moravských Budějovic 142, 675 

   44 Lesonice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 a)  Jméno:   Marek Chalupa 

   b)  Trvalé bydliště:  Jakubov u Moravských Budějovic 142, 675 
     44 Lesonice 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
 Prohlídka a fotodokumentace pozemku provedená projektantem 
 Katastrální mapa 
 Vyjádření o existenci sítí jednotlivými poskytovateli 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
Parcela se nachází v obci Jakubov u Moravských Budějovic. Spadá do 
katastrálního území Jakubov u Moravských Budějovic. Pozemek je situován v 
zastavěném území na parcelách určených jako plocha stavební s funkcí 
všeobecného bydlení. Plocha parcel činí 1908 m2. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 
Parcela se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, chráněném 
území či záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Dešťová voda je z okapu a vtoků svedena do vsakovací nádrže umístěné v 
jihozápadní části pozemku. Zpevněné plochy budou vyspádovány do žlabů, 
které budou napojeny na potrubí dešťové kanalizace. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba bude 
prováděna na základě vydání územního rozhodnutí. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace byla zpracována před datem vydání územního 
rozhodnutí. K dispozici byla všechna vyjádření dotčených orgánů. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Dokumentace splňuje obecné požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů jsou v části E – Dokladová část. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Neřeší se. Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Neřeší se, související a podmiňující investice nejsou. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle 
KN) 
Rodinný dům: 

 parcela č. 843/47, zahrada,  
- parcela ve vlastnictví Muzikant Marek, č. p. 33, 675 44 

Jakubov u Moravských Budějovic 
Pozemky uvažované pro zařízení staveniště a lešení: 

 parcela č. 227, zastavěná plocha a nádvoří,  
- parcela ve vlastnictví Virgl Roman, č. p. 227, 675 44 Jakubov u 

Moravských Budějovic 
 parcela č. 843/43orná půda,  

- parcela ve vlastnictví obec Jakubov u Moravských Budějovic, 
č. p. 155, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 
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b) Účel užívání stavby 
Jedná se o budovu pro bydlení s provozovnou. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Neřeší se, nejedná se o kulturní památku apod.  

e) Údaje o dodržení obecných technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Při návrhu, před zahájením a při provádění prací budou dodrženy platné 
předpisy, zákony a vyhlášky, zejména: 

 zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
 vyhláška č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů jsou v části E – Dokladová část. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Objekt nepodléhá výjimkám ani úlevovým řešením. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.) 
Zastavěná plocha: 228,61 m2 

Obestavěný prostor: 1783,16 m3  
Užitná plocha: 377,84 m2 
Funkční jednotky: 
- Byt (5+kk+garáž)  
- Kadeřnictví    

- Počet obyvatel 4 
Počet garážových stání 2 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída ENB apod.) 
Spotřeba vody činí 1200 m3/rok. Splašková voda bude svedena do kanalizace, 
dešťová voda bude vsakována na pozemku. Energetická náročnost budovy je 
řešena v PENB. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Stavba je plánována na rok 2019/2020 a dle finančních možností stavebníka. 
Stavba nebude členěna na etapy. 
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k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu budou upřesněny po výběru dodavatele. 

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
SO01 Rodinný dům s provozovnou 
SO02 Přípojka silové vedení nízkého napětí podzemní 
SO03 Přípojka vodovodního potrubí podzemní 
SO04 Přípojka jednotná kanalizační splašková 

       SO05 Přípojka plynovodní potrubí středotlaké 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v obci Jakubov u Moravských Budějovic, katastrální 
území Jakubov u Moravských Budějovic, parcelní číslo 843/45, 843/46. 
Pozemek je rovinný a je zatravněn. Vjezd na pozemek bude z místní 
komunikace. Pozemek je majetkem investora a nenachází se v ochranném 
pásmu či památkové zóně. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický a 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Jsou známá pouze ochranná pásma u stávajících inženýrských sítí, do kterých 
nebude zasahováno.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v 
území se nemění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou předepsány žádné požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
nejsou.  

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu je vyřešeno pomocí stávající 
komunikace šíře 5 m a nově vybudovaného sjezdu. 
Objekt bude napojen na veškeré inženýrské sítě. 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby se neřeší. Stavba je plánována na rok 2018/2019. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Rodinný dům s provozovnou bude sloužit pro bydlení a provozovna jako 
kadeřnictví. Rodinný dům bude mít 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Kadeřnictví je v levé části objektu. 
Funkční jednotky: 
- Byt 1 (5+kk+garáž)  
- Kadeřnictví    

- Počet obyvatel 4 
Počet garážových stání 2 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Nachází se v obci Jakubov 
u Moravských Budějovic v katastrálním území Jakubov u Moravských 
Budějovic. Objekt je situován v zastavěné části. V okolí se nachází stávající 
rodinné domy. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Navrhovaný objekt má přibližně tvar do T. Budova má 2 nadzemní podlaží a 
střecha je rozdělena na 2 části plochá s vegetací a pultová. 
Objekt je založen na monolitických základových pasech z prostého betonu. 
Podzemní podlaží je vyzděno z tvárnic Heluz. Nosný systém nadzemních 
podlaží je tvořen keramickými tvárnicemi Heluz. Stropy jsou tvořeny 
keramickými tvárnicemi a keramicko-betonovými nosníky.. 
Barevné řešení bude provedeno dle projektové dokumentace. Fasáda bude 
opatřena tenkovrstvou minerální omítkou zrno 3 mm. Střecha bude z 
betonových tašek barvy černé. Okna a Vstupní dveře budou hliníkové, barvy 
šedé. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do bytového domu je zajištěn z ulice a nachází se na severojižní straně 
budovy. Hlavním vstupem se vchází do zádveří, ze kterého se dá vejít do 
garáže. Dále se vchází do prostoru chodby a schodiště, odkud je přístupné 
kadeřnictví, které má svůj samostatný vstup se zádveřím a wc, dále wc, 
koupelna, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Z kuchyně se dá jít do spíže. 
V suterénu budovy se nachází technická místnost a prádelna. 
V 1.NP se nachází kadeřnictví, sklad, wc, wc, koupelna, obývací pokoj, jídelna, 
kuchyně, garáž, spíž. 
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V 2.NP se nachází 2 dětské pokoje, ložnice se šatnou, samostatné wc a 
koupelna. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Kadeřnictví je navržen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
V souladu s touto vyhláškou je zajištěn vstup do provozovny. Dále je 
bezbariérově řešeny wc v 1.NP s ohledem na požadavky na minimální 
rozměry pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále je vyhrazeno 1 
parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, aby byla zajištěna 
bezpečnost při jejím užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Bytový dům je navržen se 2 nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Budova je založena na monolitických základových pasech z 
prostého betonu. Zdivo podzemního podlaží je provedeno z broušených 
tvárnic HELUZ FAMILY 38 2IN1, Obvodové zdivo nadzemních podlaží je 
řešeno pomocí broušených tvárnic HELUZ FAMILY 44 2IN1. Vnitřní nosné 
zdivo je provedeno z broušených keramických tvárnic HELUZ UNI 25 a HELUZ 
FAMILY 44 a vnitřní nenosné zdivo je z broušených keramických tvarovek 
HELUZ UNI 11,5. 
Střecha je řešena jako 2 ploché s vegetací a jedna pultová. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém objektu je řešen jako stěnový. Stropní nosníky jsou 
uloženy ve směru kratšího rozpětí. V úrovni stropní konstrukce jsou navrženy 
věnce, které ztužují celý objekt. 

 Zemní práce 
Bude odstraněna ornice v tloušťce 100 mm, které bude skladována ve 
vhodné části pozemku a později využita. Následně bude provedeno hloubení 
jam a rýh dle projektové dokumentace. Svahování výkopů bude provedeno v 
poměru 1:1,25. Na pozemku se nenachází hladina podzemní vody, která by 
ovlivnila hloubku založení stavby. 
 

 Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C25/30. Šířka a 
výška základů byla navržena výpočtem, který je v samostatné příloze. 
Rozměry jsou patrné z projektové dokumentace. Na dně základových pasů 
bude uložen zemnící pásek - poloha upřesněna v samostatném projektu. 
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Nad úrovní základových pasů bude podkladní betonová deska tl. 150 mm 
vyztužená kari sítí.  
 

 Izolace proti vodě 
Izolace je navržena z SBS modifikovaných asfaltových pasů tl. 4 mm. 
Podkladní betonová deska a stěny podzemního podlaží budou opatřena 
asfaltovou emulzí, na kterou se budou celoplošně lepit asfaltové pasy s 
přesahy dle výrobce. Přechod z vodorovné na svislou izolaci bude řešen 
pomocí zpětného spoje. Izolace bude vytažena minimálně 300 mm nad 
úroveň terénu.  
 

 Svislé konstrukce 
 Zdivo podzemního podlaží je provedeno z broušených tvárnic HELUZ 

FAMILY 38 2IN1. 
  Obvodové zdivo nadzemních podlaží je řešeno pomocí broušených 

tvárnic HELUZ FAMILY 44 2IN1. 
  Vnitřní nosné zdivo je provedeno z broušených keramických tvárnic 

HELUZ UNI 25 a HELUZ FAMILY 44. 
  Vnitřní nenosné zdivo je z broušených keramických tvarovek HELUZ 

UNI 11,5. 
Instalační předstěny v koupelnách jsou tvořeny ze sádrokartonových 
impregnačních desek Rigips 12,5mm. 
 

 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z keramických nosníků a z vložek Miako tl. 190 
mm, které jsou zmonolitněny vyztuženým betonem tl. 60 mm. Nosníky 
stropu budou kladeny v kratším směru. 
Překlady nad okny jsou navrženy z překladů HELUZ. Jako překlady v nosných 
zdech jsou navrženy překlady HELUZ 23,8 b. 
Jako překlady v nenosných konstrukcích jsou navrženy překlady HELUZ 11,5. 
Ztužující věnce budou provedeny jako monolitické z betonu C25/30 a výztuže 
B500B a budou provedeny zároveň se stropní konstrukcí. Ztužující věnec 
bude ukončen z venkovní strany věncovkou HELUZ 8/25 2IN1 broušená. 
 

 Vertikální konstrukce 
Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové z betonu c25/30 a 
oceli B500B a jako dřevěné.  
Schodiště je opatřeno z jedné strany zábradlím a z druhé strany madlem, 
které je kotveno do nosných stěn. Toto zábradlí je ve výšce 1000 mm. 
 

 Střešní konstrukce 
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Střešní konstrukce je řešena jako pultová se spádem 7°. Nosnou konstrukci 
tvoří dřevěné sbíjené vazníky. Střecha je opatřena betonovými taškami 
BRAMAC. Pod taškami se nachází pojistná hydroizolace z polopropustné 
difuzní folie. 
 
Střecha nad kadeřnictvím a garáží 
Střecha nad kadeřnictvím a garáží je řešená jako plochá jednoplášťová 
konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří strop z keramických vložeka 
keramobetonových nosníků. Na strop budou osazeny spádové klíny z EPS 
tvořící spád 3°, minimální tloušťka tepelné izolace nebude menší než 300 
mm. Jako hydroizolační a pohledová vrstva je navržena hydroizolace 
z asfaltových pásů. 
 

 Okna a dveře 
Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou 
hliníkové s rámovou zárubní a budou zaskleny bezpečnostním tvrzeným 
sklem. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné dveře s obložkovou zárubní. V suterénu jsou 
navrženy dřevěné dveře s obložkovou zárubní. 

 Podlahy 
Podlaha v suterénu je zateplena tepelnou izolací z EPS tl. 40 mm. Podlaha 
nad podsklepenou částí v 1NP je zateplena tepelnou izolací EPS 80mm, nad 
nepodsklepenou částí je zateplena EPS 40mm a DEKPIR 50mm. 
Roznášecí vrstva je tvořena betonovou mazaninou tl. 55 mm. Nášlapná vrstva 
podlah se liší dle účelu místnosti. V bytech je nášlapná vrstva tvořena 
vinylovou podlahou, kromě wc a koupelny, kde je navržena keramická dlažba. 
v komunikačních prostorách je navržena keramická dlažba. V garáži a 
v suterénu je epoxidovaný nátěr. Všechny podlahy jsou od svislých konstrukcí 
oddilatovány dilatačním páskem z EPS tl. 10 mm. V koupelnách a WC bude 
provedena hydroizolační stěrka a bude vytažena min. 150 mm nad úroveň 
podlahy. 
 

 Povrchové úpravy 
Vnější 
Budova je opatřena minerální omítkou s tlouštkou zrna 2 mm se škrábanou 
strukturou. 

 

 

Vnitřní 
Vnitřní povrchovou úpravu tvoří vápenosádrová omítka bílé barvy. V 
koupelnách a na WC bude keramický obklad do výšky dle projektové 
dokumentace. 
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 Tepelná izolace 
Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 44 2IN1 má velmi dobré tepelně izolační 
vlastnosti a není proto nutné ho zateplovat. Zdivo v suterénu je z HELUZ 
FAMILY 38 2IN1, která má také velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a není 
proto nutné ho zateplovat. 

 Akustická izolace 
Podlahy budou opatřeny kročejovou izolací. Všechny podlahy budou od 
svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním páskem z EPS tl. 10 mm. 
 
 
 

 Odvětrání 
Odvětrání technické místnosti a prádelny je řešeno okny. Odvětrání garáže a 
spíže je pomocí plastové trubky.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré dílce jsou tradiční materiály. Statická únosnost je dána výrobcem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technologická zařízení se nevyskytují. 
Technická zařízení budov: 

Zdravotně technická instalace: 
Přípojky budou přivedeny do suterénu objektu. 
Splašková kanalizace: 
Veškerá splašková voda bude odvedena přímo do splaškové kanalizace. 
Dešťová kanalizace: 
Veškerá dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena do 
vsakovací nádrže umístěné na pozemku. 
Vodovod: 
Bytový dům bude napojen na vodovodní řad vodovodní přípojkou RPE 
32. Vodoměr se bude nacházet ve vodoměrné šachtě cca 2 m od hranice 
pozemku. 
Plynovod: 
Plynové spotřebiče budou napojeny na nízkotlaký rozvod plynu. 
Elektrika: 
Objekt bude připojen pomocí NN přípojky. 

Vytápění: 
V objektu bude plynový kotel. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno samostatně v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Kritéria tepelně technického hodnocení a energetická náročnost stavby jsou 
řešeny v PENB. Součinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcí a výplní 
otvorů jsou navrženy na doporučené hodnoty dle ČSN 730540. 
Instalace dodatečných alternativních zdrojů není uvažována. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Při výstavbě budou dodrženy zásady (vyhlášky, zákony) BOZP při práci na 
staveništi. 
Stavební odpad bude průběžně odvážen na skládku v blízkosti staveniště. O 
likvidaci odpadu bude stavbyvedoucí vytvářet záznamy, a ty budou 
předloženy při kolaudaci.  
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek 
výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na 
životní prostředí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Spodní stavba je izolována asfaltovými pasy s radonovou ochranou. 
Radonový index byl vyhodnocen jako střední. 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna řešením elektroinstalace. 
Ochrana před technickou seizmicitou není nutná, seizmicita nehrozí. 
Ochrana před hlukem je zajištěna obvodovými konstrukcemi a výplněmi 
otvorů. 
Protipovodňová opatření nejsou řešena, stavba se nenachází v záplavovém 
území.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě novými přípojkami. Přípojky 
budou přivedeny do suterénu a budou provedeny dle požadavků správců sítí. 
 
Kanalizace: 
Splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace DN250 z PP. 
Přípojka splaškové kanalizace bude provedena z PVC KG DN150. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovací nádrže nacházející se na jihu pozemku. 
 
Vodovod: 
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Zajišťování objektu vodou bude provedeno přípojkou z RPE32. 
 
Plynovod: 
NTL přípojka bude ukončena v HUP na hranici pozemku. 
 
Elektrika: 
Elektroměr se bude nacházet ve vstupní hale objektu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Splašková voda bude svedena do veřejné splaškové kanalizace z PP DN 250. 
Přípojka bude minimálně ve sklonu 2%. Délka přípojky je 12 m. 
Dešťová voda bude svedena podokapními žlaby do vsakovací nádrže. 
Světlost dešťového potrubí DN 100. Délka přípojky cca 60 m. 
Vodovodní přípojka bude provedena z RTE32. Napojení bude v suterénu. Na 
přípojce bude vodoměrná šachta umístěná 2 m od hranice pozemku. Délka 
přípojky je 8 m. 
Plynovodní přípojka bude provedena z HDPE 100, DN40. Délka přípojky je 9,5 
m. 
Přípojka silového napětí-elektroměr je umístěn ve vstupní hale v objektu. 
Délka přípojky 10,5 m. 

B.4 Dopravní řešení 
Objekt bude mít vjezd ze stávající komunikace III. třídy nacházející se na severní 
straně pozemku. Na pozemku se nachází vjezd pro osobní automobily. 
Na pozemku se nachází parkovací místo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a 1 parkovací stání.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Realizace stavby nemá vliv na terénní a vegetační úpravy. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Druh práce a použitá technologie nemá vliv na zhoršování životního prostředí. 
Všechny použité materiály vyhovují hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodných látek. Objekt svým provozem nepůsobí negativními vlivy 
na okolní prostředí. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Stavba nevyžaduje žádná opatření z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 



 

28 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zhotoviteli stavby bude zajištěn přívod vody a elektřiny z objektu. Zhotovitel 
si před započetím stavebních prací osadí měřiče spotřebovaných energií, 
spotřeba pak bude vyřešena ve vztahu stavebník – zhotovitel stavby. 
Pro správné fungování stavby musí dodavatel zajistit toto zařízení: 

 hygienické zázemí pro pracovníky. Toto zázemí bude řešeno 1x 
chemickým WC, 

 lešení, 
 2xstavební buňka uzamykatelná, pro uskladnění materiálu a 

pracovních pomůcek, 
 1xoplocený sklad materiálu cca 30 m2 opatřený textilní síťovinou, 

uzamykatelný 
 další pomůcky při výstavbě. 
 Dočasné přípojky pro zařízení staveniště – voda, elektřina 

b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění bude vsakem do nezpevněného povrchu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na staveniště je navržena jedna příjezdová cesta, která bude sloužit i jako 
výjezd. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít v rámci provádění stavby významný vliv na okolní stavby. 
Veškeré aktivity budou vedeny na území pozemku. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Pozemek staveniště je oplocen plotem s drátěným pletivem. Toto oplocení 
bude využito po dobu stavby jako zábrana proti vstupu neoprávněným 
osobám a na ochranu majetku zhotovitele stavby. V místě vjezdu na 
staveniště a výjezdu je v oplocení vsazena vjezdová brána. V rámci realizace 
nebude nutné kácet dřeviny, pouze se odstraní vzrostlá zeleň, která se 
nachází v prostoru výstavby objektu a zeleň, bezprostředně bránící výstavbě. 
 

f) Maximální zábor staveniště 
Nejsou stanoveny maximální zábory staveniště. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Při realizaci stavby se předpokládá vznik těchto odpadů: suť, papírový nebo 
lepenkový obal, plech, kov, železo nebo ocel (dle přílohy č.1 §1– katalogu 
odpadů, vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví katalog odpadů …). Při zneškodňování vznikajících odpadů 
budou v závislosti na druhu odpadu použity technologie recyklace, termické 
likvidace, skladování na bezpečné skládce. 
Zhotovitel musí dodržovat zákon č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon 
č.185/2001 Sb., o odpadech; dále vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady a vyhlášku statutárního města č. 23/2001, o nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem v okolí města Brna. 
Zhotovitel je povinen na stavbě udržovat pořádek a přiměřenou čistotu a 
průběžně odvážet a likvidovat odpad dle zákona a vyhlášek. 
Pro zajištění vlastního zneškodňování odpadu jednotlivých druhů budou 
využívány specializované firmy a společnosti s koncesí pro podnikání. 
Doklady o likvidaci odpadu budou předloženy při kolaudaci. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci zemních prací bude odstraněna ornice tl. 150 mm, která bude 
uložena ve vhodné části pozemku a později využita při závěrečných terénních 
úpravách. Následně se provede hloubení jam a jednotlivých rýh dle 
projektové dokumentace. Předpokládá se odebrání cca 1500 m3 zeminy. 
Zemina je nesoudržná, jedná se o štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, 
svahování výkopů bude tedy provedeno v poměru 1:1,25. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební práce nebudou mít negativní vliv na ŽP. 

j) Zásady BOZP, posouzení potřeby KOO BOZP 
Podle požadavku zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí investor stavby zpracování 
plánu BOZP a účast koordinátora BOZP na stavbě. 
Plán BOZP pro tuto stavbu bude vypracován na základě naplnění požadavků 
§ 14 zákona č.309/2006 Sb.:  

 budou na staveništi působit současně více než jeden zhotovitel 
stavby §15 zákona č.309/2006 Sb.  

 předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dní a současně bude pracovat více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka  
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 na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, které stanovuje v příloze 5 Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 

 Stavba bude zabezpečena proti vniknutí třetích osob 
uzamčením prostor pro sklady.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny ostatní stavby, proto nejsou vyžadovány úpravy 
bezbariérového řešení 

l) Zásady pro dopravně inženýrské činnosti 
K omezení provozu na veřejných komunikacích vlivem staveništní dopravy 
nedojde. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný postup prací: zemní práce, základové konstrukce, hrubá 
stavba, rozvody, dokončovací práce, kompletace. Návrat do původního stavu 
přilehlých ploch dle situačních výkresů.  
Stavba je plánovaná na rok 2019/2020 

 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Není předmětem této projektové dokumentace. 
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C.1 Situační výkres širších vztahů – viz výkres C.1 
 
a)  Měřítko 1:1000 až 1:50000 
b)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
c)  Stávající a návrhová ochranná a bezpečnostní pásma 
d)  Vyznačení hranic dotčeného území 
 
C.2 Koordinační situační výkres – viz výkres C.2 
 
a)  Měřítko 1:200 nebo 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně v měřítku 1:200 
b)  Stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c)  Hranice pozemků, parcelní čísla 
d)  Hranice řešeného území 
e)  Stávající výškopis a polohopis 
f)  Vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury 
g)  Stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb 
h)  Navrhované komunikace a zpevněné plochy; napojení na dopravní 
infrastrukturu 
i)  Řešení vegetace 
j)  Okótované odstupy staveb 
k)  Zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu 
l)  Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 
rezervace, památkové zóny apod. 
m)  Maximální zábory (dočasné zábory / trvalé) 
n)  Vyznačení geotechnických sond 
o)  Geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 
p)  Odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody 
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Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických 
nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 
D.1.1.a Technická zpráva 
 
a) Účel objektu: 
 Dům je navržen jako částečně podsklepený objekt s dvěma nadzemními 
podlažími. Je rozdělen na bytovou jednotku a provozovnu. Bytová jednotka je 
navržena pro čtyřčlennou rodinu a provozovnou se rozumí bezbariérové 
kadeřnictví. 
 
Funkční a kapacitní údaje: 
 Typ stavby: rodinný dům s provozovnou 
 Účel stavby: stavba pro bydlení 
 Zastavěná plocha: 228,61 m2 
 Užitná plocha: 377,84 m2 
 Obestavěná plocha: 1783,16 m3 

Funkční jednotky: 
 Byt 1 (5+kk+garáž)  
 Kadeřnictví    
  Počet obyvatel 4 
 Počet garážových stání 2 
 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
 Navrhovaný rodinný dům s provozovnou má přibližně tvar do písmene T. 
Budova je navržena jako částečně podsklepená se dvěma nadzemními podlažími. 
Do budovy jsou dva vstupy. Jeden pro bytovou jednotku a druhý pro provozovnu. 
Oba dva jsou orientovány na severovýchodní stranu. Vstup do bytové jednotky 
vede přes zádveří, ze kterého můžeme vejít do garáže, dále do chodby, ze které 
můžeme jít do suterénu, či druhého nadzemního patra. Suterén slouží spíše jako 
technické zázemí, ve kterém je technická místnost a prádelna. Chodba je dveřmi 
spojená s provozovnou. Dále se z chodby dostaneme na samostatné wc, do 
koupelny a do obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní. Z kuchyně se 
můžeme dostat do spíže, která je přístupná i z garáže. Po schodech se dostaneme 
do druhého nadzemního podlaží, kde jsou dva dětské pokoje, ložnice se šatnou, 
samostatné wc a koupelna. Vstupem do provozovny se dostaneme do zádveří, ze 
kterého je přístup na samostatný záchod a do kadeřnictví, kde je malý sklad. Celá 
provozovna je řešena bezbariérově. Obytné místnosti jsou řešeny na jihozápadní a 
jihovýchodní straně. 
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 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C25/30. Svislé 
nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic Heluz. Schodiště jsou monolitické a 
dřevěné. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z keramických vložek a 
keramobetonových stropních nosníků. Zastřešení objektu tvoří 2 ploché střechy 
s vegetací a pultová střecha. Okna a dveře jsou hliníkové. Barevné řešení bude 
provedeno dle projektové dokumentace. Budova je opatřena minerální omítkou s 
tloušťkou zrna 3 mm se škrábanou strukturou.  

 Stavba se nachází v zastavěné části obce Jakubov u Moravských Budějovic. 
Jedná se o klidnou lokalitu, kde v současné době probíhají další výstavby rodinných 
domů. V obci je mateřská a základní škola, 2 dětské hřiště, fotbalové hřiště a plac 
pro nácvik hasičů. Obec se nachází 6 km od města Moravské Budějovice, kde je 
sportovní rekreační centrum, 4 základní školy, gymnázium, střední odborná škola a 
střední odborné učiliště. Z obce se lze jednoduše dostat od větších měst jako 
Třebíč, Znojmo, Jihlava pomocí autobusové dopravy. 
 
c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Provozní řešení se rozděluje podle využití jednotlivých místností. Základní 
členění je na bytovou jednotku a provozovnu. Žádné technologie výroby se 
v objektu nevyskytují.  
 
d) Bezbariérové řešení stavby 
 Jelikož je provozovna řešena jako bezbariérové kadeřnictví, je na pozemek 
možný bezbariérový přístup.  
 
e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Výkopové práce: 
 Bude odstraněna ornice v tloušťce 150 mm, které bude skladována ve 
vhodné části pozemku a později využita. Následně bude provedeno hloubení jam a 
rýh dle projektové dokumentace. Svahování výkopů bude provedeno v poměru 
1:1,25. Na pozemku se nenachází hladina podzemní vody, která by ovlivnila 
hloubku založení stavby. 
Základové konstrukce: 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C25/30. Šířka a 
výška základů byla navržena výpočtem, který je v samostatné příloze. Rozměry jsou 
patrné z projektové dokumentace. Na dně základových pasů bude uložen zemnící 
pásek - poloha upřesněna v samostatném projektu. Nad úrovní základových pasů 
bude podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužená kari sítí. 
 Izolace proti vodě: 
 Izolace je navržena z SBS modifikovaných asfaltových pasů tl. 4 mm. 
Podkladní betonová deska a stěny podzemního podlaží budou opatřena asfaltovou 
emulzí, na kterou se budou celoplošně lepit asfaltové pasy s přesahy dle výrobce. 
Přechod z vodorovné na svislou izolaci bude řešen pomocí zpětného spoje. Izolace 
bude vytažena minimálně 300 mm nad úroveň terénu.  
Svislé konstrukce: 
 Zdivo podzemního podlaží je provedeno z broušených tvárnic HELUZ 
FAMILY 38 2IN1. 
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 Obvodové zdivo nadzemních podlaží je řešeno pomocí broušených tvárnic 
HELUZ FAMILY 44 2IN1. 
  Vnitřní nosné zdivo je provedeno z broušených keramických tvárnic HELUZ 
UNI 25 a HELUZ FAMILY 44. 
  Vnitřní nenosné zdivo je z broušených keramických tvarovek HELUZ UNI 
11,5.  
 Instalační předstěny v koupelnách jsou tvořeny ze sádrokartonových 
impregnačních desek Rigips 12,5mm. 
Vodorovné konstrukce: 
 Stropní konstrukce je navržena z keramických nosníků a z vložek Miako tl. 
190 mm, které jsou zmonolitněny vyztuženým betonem tl. 60 mm. Nosníky stropu 
budou kladeny v kratším směru.  
 Překlady nad okny jsou navrženy z překladů HELUZ. Jako překlady v 
nosných zdech jsou navrženy překlady HELUZ 23,8 b. 
 Jako překlady v nenosných konstrukcích jsou navrženy překlady HELUZ 11,5. 
 Ztužující věnce budou provedeny jako monolitické z betonu C25/30 a 
výztuže B500B a budou provedeny zároveň se stropní konstrukcí. Ztužující věnec 
bude ukončen z venkovní strany věncovkou HELUZ 8/25 2IN1 broušená. 
Vertikální konstrukce: 
 Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové z betonu c25/30 a 
oceli B500B a jako dřevěné.  
 Schodiště je opatřeno z jedné strany zábradlím a z druhé strany madlem, 
které je kotveno do nosných stěn. Toto zábradlí je ve výšce 1000 mm. 
Střešní konstrukce: 
 Střešní konstrukce je řešena jako pultová se spádem 7°. Nosnou konstrukci 
tvoří dřevěné sbíjené vazníky. Střecha je opatřena betonovými taškami BRAMAC. 
Pod taškami se nachází pojistná hydroizolace z polopropustné difuzní folie. 
Střecha nad kadeřnictvím a garáží 
 Střecha nad kadeřnictvím a garáží je řešená jako plochá jednoplášťová 
konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří strop z keramických vložek a 
keramobetonových nosníků. Na strop budou osazeny spádové klíny z EPS tvořící 
spád 3°, minimální tloušťka tepelné izolace nebude menší než 300 mm. Jako 
hydroizolační a pohledová vrstva je navržena hydroizolace z asfaltových pásů. 
Okna a dveře:  
 Okna jsou navržena jako hliníková s izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou 
hliníkové s rámovou zárubní a budou zaskleny bezpečnostním tvrzeným sklem. 
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné dveře s obložkovou zárubní. V suterénu jsou 
navrženy dřevěné dveře s obložkovou zárubní. 
Podlahy: 
 Podlaha v suterénu je zateplena tepelnou izolací z EPS tl. 40 mm. Podlaha 
nad podsklepenou částí v 1NP je zateplena tepelnou izolací EPS 80mm, nad 
nepodsklepenou částí je zateplena EPS 40mm a DEKPIR 50mm.Roznášecí vrstva je 
tvořena betonovou mazaninou tl. 55 mm. Nášlapná vrstva podlah se liší dle účelu 
místnosti. V bytech je nášlapná vrstva tvořena vinylovou podlahou, kromě wc a 
koupelny, kde je navržena keramická dlažba. v komunikačních prostorách je 
navržena keramická dlažba. V garáži a v suterénu je epoxidovaný nátěr. Všechny 
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podlahy jsou od svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním páskem z EPS tl. 10 
mm. V koupelnách a WC bude provedena hydroizolační stěrka a bude vytažena 
min. 150 mm nad úroveň podlahy. 
Povrchové úpravy: 

Vnější 
Budova je opatřena minerální omítkou s tlouštkou zrna 2 mm se škrábanou 
strukturou. 
Vnitřní 
Vnitřní povrchovou úpravu tvoří vápenosádrová omítka bílé barvy. V 
koupelnách a na WC bude keramický obklad do výšky dle projektové 
dokumentace. 

Tepelná izolace: 
 Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 44 2IN1 má velmi dobré tepelně izolační 
vlastnosti a není proto nutné ho zateplovat. Zdivo v suterénu je z HELUZ FAMILY 38 
2IN1, která má také velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a není proto nutné ho 
zateplovat. 
Akustická izolace: 
 Podlahy budou opatřeny kročejovou izolací. Všechny podlahy budou od 
svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním páskem z EPS tl. 10 mm. 
Odvětrání: 
 Odvětrání technické místnosti a prádelny je řešeno okny. Odvětrání garáže a 
spíže je pomocí plastové trubky.  
 
f) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 Stavba je navržena a bude provedena s obecně platnými požadavky na 
bezpečnost při užívání staveb. 
 
g) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 
 Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a 
tepla. Skladby obvodových konstrukcí, podlah i střeh vyhovují hodnotám v normě 
ČSN 730540-2:2011. Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná. 
Osvětlení: 
 Místnosti jsou osvětleny umělým osvětlením a přirozeným osvětlením – 
okny.  Řešeno v samostatné části složka č.6 – D.1.4 – Stavební fyzika  
Oslunění: 
Jsou splněny požadavky na oslunění obytných místností. Součet podlahových ploch 
všech prosluněných obytných místností je roven min. jedné třetině součtu 
podlahových ploch všech obytných místností. Řešeno v samostatné části složka č.6 
– D.1.4 – Stavební fyzika 
Akustika: 
Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné a vyhoví 
požadavkům dle ČSN 73 0532/2010. V blízkosti objektu se nachází jako zdroj hluku 
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pouze místní komunikace, která dle hlukových map nevytváří větší vibrace a 
splňuje hygienické limity hluku pro den i noc. Řešeno v samostatné části složka č.6 
– D.1.4 – Stavební fyzika.  
 
h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 Viz samostatná příloha: složka č.5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
i) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
 Veškeré stavební materiály dodané na stavbu budou atestované a budou na 
ně vydána prohlášení o vlastnostech. Průběh výstavby bude pravidelně 
kontrolován v předem stanovených termínech. Všechny konstrukce budou 
prováděny dle platných právních předpisů a dle technologických předpisů výrobců. 
Práce budou provádět pouze proškolení pracovníci nebo pracovníci se danou 
specializací. 
 
j) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
 V rámci projektu se nenachází žádné netradiční technologické postupy a 
zvláštní požadavky. Veškeré navržené konstrukce budou prováděny za dodržování 
všech technických a technologických postupů a budou postupně kontrolovány 
oprávněnou osobou a zápis o kontrole bude proveden ve stavebním deníku.  
 
k) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 Dodavatelem stavby musí být provedena kontrola okenních a dveřních 
otvorů a všech potřebných rozměrů, na níž se vyskytují výrobky ze specifikací a na 
základě naměřených údajů schválit výrobní dokumentaci podle všech specifikací 
prvků. 
l) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami  
 Nejsou požadovány kontroly nad rámec povinných kontrol, popř. tyto 
kontroly budou upřesněny v průběhy výstavby. 
 
D.1.1.b Výkresová část: 
 
D.1.1.1 Půdorys 1.NP      1:50 
D.1.1.2 Půdorys 1.S      1:50 
D.1.1.3 Půdorys 2.NP      1:50 
D.1.1.4 Řez A-A      1:50 
D.1.1.5 Řez B-B      1:50 
D.1.1.6 Jihovýchodní a jihozápadní pohled   1:50 
D.1.1.7 Severovýchodní a severozápadní pohled  1:50 
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D.1.1.c Dokumenty podrobností: 
 
D.1.1.8  Detail napojení podskl. a nepodskl. části  1:5 
D.1.1.9 Detail věnce      1:5 
D.1.1.10 Detail větracího otvoru ve střeše   1:5 
D.1.1.11 Detail napojení rámu HS portálu na terasu 1:5 
D.1.1.12 Detail napojení hydroizolace   1:5 
D.1.1.13  Výpis skladeb konstrukcí 
D.1.1.14 Výpis výrobků 
 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 Není součástí bakalářské práce. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
 Není součástí bakalářské práce 
 
c) Výkresová část 
 
D.1.2.1  Základové konstrukce    1:50 
D.1.2.2 Výkres tvaru stropu nad 1.S    1:50 
D.1.2.3 Výkres tvaru stropu nad 1.NP   1:50 
D.1.2.4 Výkres střechy     1:50 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Viz samostatná příloha: Složka č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
  
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
       Není součástí bakalářské práce. 
 
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
      Není součástí bakalářské práce. 
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ZÁVĚR  
 
 Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby rodinného domu v Jakubově u Moravských Budějovic. Práce je zpracována v 
rozsahu zadání a jsou splněny všechny podmínky a zásady vypracování bakalářské 
práce. Jsou dodrženy veškeré platné právní předpisy, zákony, vyhlášky, normy.   
 Nejdříve byla zpracována architektonická studie zabývající se dispozičním, 
provozním a technickým řešením. Na základě studií pak byla vypracována 
dokumentace pro provedení stavby.  
 K projektové dokumentaci byl zpracován posudek na požární bezpečnost 
staveb, tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, osvětlení a akustiku.  
 Při zpracování této práce jsem čerpal z informací a znalostí získaných při 
studiu a také z připomínek vedoucího práce. Dále z informačních zdrojů výrobců 
jednotlivých materiálů. Tato bakalářská práce je pro mě přínosem nových 
informací v oblasti projektování pozemních staveb a pracovních postupů při 
realizaci. 
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N    označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů  
m2    metr čtverečný  
m3    metr krychlový m n. m. metrů nad mořem  
DN    průměr  
k.ú.    katastrální území  
parc.č.   parcelní číslo  
Vyhl.    Vyhláška 
§    paragraf  
Sb.    sbírka zákonů  
Kč    koruna česká  
ks    kusy  
ozn.    označení  
pozn.    poznámka  
tl.    tloušťka  
ÚP    územní plán  
NN    nízké napětí 
NTL   nízkotlaký 
VŠ   vodoměrná šachta 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
EL   rozvaděč elektrické energie 
RŠ   revizní šachta 
VJ   vsakovací jímka 
RT   retenční nádrž 
EPS   expandovaný polystyren 
PUR    polyuretan 
PIR   polyisokyanurát 
ŽB   železobeton 
PB    prostý beton 
AKU   akustická 
S-JTSK   systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 
SO   stavební objekt 
Ø   průměr 
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R   tepelný odpor [m2 ·K/W] 
d    tloušťka vrstvy  
λ    součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K]  
Rsi    odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2  
   ·K/W]  
Rsi    odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2  
   ·K/W]  
RT    odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2  
   ·K/W]  
U    součinitel prostupu tepla [W/m2 ·K]  
UN    požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2 ·K] 
Uem    průměrný součinitel prostupu tepla [W/m2 ·K]  
Uem,N   požadovaná hodnota průměrného souč. prostupu tepla  
   [W/m2 ·K]  
θai    teplota vnitřního vzduchu [°C]  
θe    teplota venkovního vzduchu [°C]  
θsi    nejnižší vnitřní povrchová teplota [°C]  
∆θsi    teplotní přirážka [°C]  
φe    relativní vlhkost vzduchu – exteriér  
φi    relativní vlhkost vzduchu – interiér  
fRsi    teplotní faktor vnitřního povrchu  
fRsi,N    požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 
Rsi,k    odpor při přestupu tepla v koutě [m2 ·K/W]  
bi    teplotní redukční činitel odpovídající i-té konstrukci  
Ht    měrná ztráta prostupem tepla [W·K-1]  
PBS    požární bezpečnost staveb  
P.Ú.    požární úsek  
DP1    konstrukční systém  
SPB    stupně požární bezpečnosti  
OB2    obytné budovy druhé kategorie  
REI    požární odolnost konstrukce  
P1.01/N2   označení požárního úseku  
h    požární výška objektu [m]  
hs    světlá výška prostoru  
ho    výška otvorů v obvodových konstrukcích  
pv    výpočtové požární zatížení [kg/m2 ]  
MPa    megapascal, jednotka tlaku  
⁰    stupeň  
%    procento 
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