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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 
Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) 
Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) 
Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené 
nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 
vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 
a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 
zástavby. Dokumentace podle vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C 
a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Bude obsahovat také studie s předběžnými návrhy 
budovy a jejího dispozičního řešení včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného 
konstrukčního systému a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 
nosných prvků řešené budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základů, 
osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických 
pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. 
Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 
posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. Výstupy: VŠKP bude členěna 
v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 
dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 
a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 
zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 
popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 
jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 
stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) “Závěr”. Mimo 
desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho grafickou 
vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná 
součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 
ale textovou část doplňují).  

 

 Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  
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Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Tento objekt je navržen 
v mírně svažitém terénu v okrajové části města Moravské Budějovice. Rodinný 
dům má částečné podsklepení a dvě nadzemní podlaží. Provozovna je řešena 
jako jednopodlažní objekt a bude využívána k projekčním účelům. Objekt je 
založen na základových pasech z prostého betonu. Suterénní obvodové zdivo 
bude vyzděno ze ztraceného bednění. Ostatní svislé konstrukce jsou navrženy 
z keramických tvárnic. Stropní konstrukce jsou tvořeny keramickými vložkami a 
keramobetonovými nosníky. Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá 
střecha. 

Rodinný dům, provozovna, částečné podsklepení, projekční kancelář, 
novostavba, keramické zdivo, plochá střecha 

The aim of bacherol„s thesis is the processing of project documentation for 
the construction of a family house with an establishment. This building is 
designed in a slightly sloping terrain on the edge part of Moravské Budějovice. 
The family house has a partial basement and two floors. Establishment is 
designed as a single-storey building and will be used for design activities. The 
building is based on plain concrete strip. The perimeter walls will be made of 
lost formwork. Other walls is designed from ceramic blocks. Ceiling structures 
are made of ceramic inserts and ceramic-concrete beams. The roofing is 
designed as a single-skin flat roof. 

Family house, establishment, partial basement, project office, new building, 
ceramic blocks, single-skin flat roof
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Patrik Sobotka Rodinný dům s provozovnou. Brno, 2019. 46 s., 317 s. příl. Bakalářská 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
Vedoucí práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.  
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby rodinného domu s provozovnou. Navrhovaný objekt se nachází na nově 

vytvořené stavební parcele č. 1319/23 v Moravských Budějovicích. Objekt tvoří dvě 

nadzemní podlaţí a částečné podsklepení. Hlavní funkcí novostavby bude bydlení 

v rodinném domě s vyuţitím provozovny pro projekční činnosti. Projekt je navrţený dle 

platných vyhlášek, zákonů a norem. Při návrhu objektu bylo dbáno na dodrţení 

podmínek daných územní studii. Nadzemní podlaţí budou vyzděna z keramických 

tvárnic, suterénní zdivo je navrţeno ze ztraceného bednění. Zastřešení je řešeno 

jednoplášťovou plochou střechou. Bakalářská práce je tvořena hlavní textovou částí a 

přílohovou částí. Přílohová část je dále členěna do šesti sloţek, ve kterých je řešena 

novostavba rodinného domu s provozovnou.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům s provozovnou  

b)  místo stavby: 

Kraj: Vysočina 

Okres: Třebíč 

Obec / Město: Moravské Budějovice, 676 02 

Ulice: Laţínská 

Číslo popisné/orientační: -  

Katastrální území: Moravské Budějovice 

Parcelní čísla pozemků: 1319/23  

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Štěpán Dvořák, Vícenice 20, 676 02 Moravské Budějovice 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Patrik Sobotka, Laţínky 35, 676 02    

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01 Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

SO02 Terasa – betonová dlaţba pro pojezdové i pochozí plochy, BEST – Olympia, 

výška dlaţby 80 mm 

SO03 Zpevněná plocha - betonová dlaţba pro pojezdové i pochozí plochy, BEST – 

Olympia, výška dlaţby 80 mm 

SO04 Parkovací plocha - betonová dlaţba pro pojezdové i pochozí plochy, BEST – 

Olympia, výška dlaţby 80 mm 

SO05 Oplocení z drátěného pletiva 

SO06 Oplocení z betonových tvarovek s výplní z tahokovu 

SO07 Přípojka splaškové kanalizace DN 160 PVC 

SO08 Přípojka pitné vody DN 25 PE 

SO09 Přípojka NN 

SO10 Dešťová kanalizace 

S011 Tepelné čerpadlo voda/země 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Katastrální mapa 

-  Radonová mapa  

-  Úplné znění Územního plánu Moravské Budějovice po změně č.1 – právní stav 

 Textová část 

 Grafická část: 1 – Výkres základního členění 

    2 – Hlavní výkres 

    4 – Koordinační výkres 

- Prohlíţečka záplavových území 

- Půdní mapa 

- Mapa hydrogeologické prozkoumanosti 

- Mapa důlních a poddolovaných územní  
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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází na okraji města Moravské Budějovice na nově 

vytvořených pozemcích, v mírně svaţitém území. Podle Hlavního výkresu územního 

plánu se pozemek vyskytuje v ploše určené pro bydlení v rodinných domech. Pozemek 

je označen parcelním číslem 1319/23. Rozloha stavební parcely činí 1 712,2 m
2
. 

Navrhovaná stavba splňuje podmínky pro umístění stavby, jak svou funkcí, tak i počtem 

podlaţí. Parcela je mimo limity všech ochranných pásem. V současné době v blízkém 

okolí probíhá výstavba rodinných domu. V minulosti byla plocha vyuţívána 

k zemědělským účelům. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s územním plánem. Při 

návrhu projektové dokumentace byly respektovány tyto regulativy: stavební čára 6 m od 

uliční hranice pozemku, výška objektu 1NP + podkroví, nebo 2NP, střecha šikmá nebo 

plochá. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dle územně plánovací dokumentace je plocha určena k bydlení v rodinných 

domech. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Navrhovaná stavba se 

nachází v lokalitě BI – Bydlení v rodinných domech. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Nebylo vydáno ţádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných poţadavků na 

vyuţívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s poţadavky dotčených 

orgánů tj. správců sítí. Stavba svojí polohou dodrţuje minimální vzdálenosti od 

ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Před zahájením stavby byl proveden běţný stavebně technický průzkum 

s prohlídkou pozemku. Podle dostupných informací z půdních map byl na pozemku 

určen půdní druh: hlinitopísčitá půda F3 s únosností Rtd = 185 kPa. V dané lokalitě se 

vykytuje půdní typ kambizem modální. Dále bylo zjištěno z komplexních radonových 

podkladů střední radonové riziko. Z důvodu výskytu středního radonového rizika bylo 

navrţeno hydroizolační souvrství o dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o celkové tl. 8 mm. 



15 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba se nenachází v památkové, přírodně či jinak chráněném 

území.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek pro navrhovanou stavbu, se podle dostupných informací 

z prohlíţečky záplavových území v takto nebezpečné lokalitě nenachází. Z mapových 

podkladů důlních a poddolovaných území se daná stavba v takovém území nenachází.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Při výstavbě 

bude pouţíváno pouze certifikovaných výrobků. Dále bude dodrţena hluková zátěţ 

v chráněném venkovním prostoru stavby tak, aby vyhověla nařízení vlády č. 241/2018 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při výstavbě v daném 

časovém úseku od 6:00 do 22:00 nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Vliv 

stavby na odtokové poměry v území bude minimalizován. Veškerá dešťová voda ze 

střech a zpevněných ploch bude jímána do podzemní nádrţe s přepadem do vsaku na 

pozemku investora.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin nejsou předepsány. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Navrhovaná stavba se vyskytuje na pozemku s ornou půdou, proto proběhne 

vyjmutí z půdního fondu. Dočasné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa nejsou vyţadovány. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Stavební pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu stávající příjezdovou 

komunikací šíře 5 m – viz výkres C.2 – Koordinační situační výkres. Ke stavebnímu 

pozemku jsou dovedeny přípojky inţenýrských sítí. Splašková kanalizace bude 

napojena do hlavního kanalizačního řádu města. Veškeré dešťové vody ze střech a 

zpevněných ploch budou jímány do podzemní jímky, která bude mít přepad svedený do 

vsaku na pozemku investora. Pitná voda bude zajištěna vodovodní přípojkou 

s vodoměrnou šachtou. Přípojka NN bude zakončena v pilířku NN na hranici pozemku. 

Navrhovaný objekt nebude připojen na plynovodní přípojku.   

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby, nejsou v řešení projektu.  
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní číslo stavebního pozemku 1319/23. Výměra 1713 m
2
. Druh pozemku 

orná půda. Vlastnické právo NNR s.r.o., Bezručova 929/3, 66902 Znojmo. Způsob 

ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

pásmo nebo bezpečnostní pásmo 

Parcelní číslo stavebního pozemku, na které vznikne ochranné pásmo  1319/23. 

Výměra 1712,2 m
2
. Druh pozemku orná půda. Vlastnické právo NNR s.r.o., Bezručova 

929/3, 66902 Znojmo. Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond. 

B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných zdí 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o budovu primárně určenou pro bydlení s provozovnou projekční 

kancelář. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Nebyly vydány ţádné výjimky z technických poţadavků na stavby. Stavba 

nebude navrţena pro bezbariérové uţívání.   

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s poţadavky dotčených 

orgánů tj. správců sítí. Stavba svojí polohou dodrţuje minimální vzdálenosti od 

ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyţaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

plocha pozemku:  1 712,20 m
2
 

zastavěná plocha:   281,80 m
2
 

zatravněná plocha:  1 149,5 m
2
 

zpevněná plocha:  280,90  m
2
 

obestavěný prostor:   1397,80 m
3
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celková uţitná plocha: 350,10 m
2
 

počet funkčních jednotek:  

 rodinný dům 6+1; počet obyvatel 5; počet parkovacích míst 1 

 projekční kancelář 55,57 m
2
;  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Dešťová voda bude jímána do podzemní jímky s přepadem do vsaku na pozemku 

investora. 

Potřeba vody – rodinný dům: 

Byty s tekoucí teplou vodou     35m
3
/osoba.rok 

Jmenovitá spotřeba vody (qn)     35/365 = 95l/osoba.rok 

Počet bytových jednotek     1 

Počet osob na bytovou jednotku    5 

Průměrná spotřeba vody: 

Qp=qn x n = 1 x 5 x 95 = 475l/ den =    0,475m
3
/den 

Maximální denní spotřeba vody: 

Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)   1,5 

Qm = Qp x kd = 475 x 1,5 = 712,5 l/den =   0,71 m
3
/den 

Roční potřeba vody: 

Počet provozních dnů budovy    365 

Qr = Qp x 365 = 0,475 x 365 =     173,4 m
3
/rok 

Potřeba vody – provozovna: 

Jmenovitá spotřeba vody (qn)     14 m
3
/rok (250 prac. dní) 

Jmenovitá spotřeba vody (qn)     14/250 = 56 l/osoba.den 

Počet pracovníků      3 

Průměrná spotřeba vody: 

Qp=qn x n = 3 x 56 = 168l/ den =     0,168m
3
/den 

Maximální denní spotřeba vody: 

Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)   1,5 

Qm = Qp x kd = 168 x 1,5 = 252 l/den =   0,252 m
3
/den 

Roční potřeba vody: 

Počet provozních dnů budovy    250 

Qr = Qp x 365 = 0,252 x 250 =     63 m
3
/rok 

Celková průměrná spotřeba vody:    0,64 m
3
/den 

Celková roční potřeba vody:    236,4 m
3
/rok 
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Odhad množství splaškových vod: 
 

Rodinný dům:       0,475m
3
/den 

        173,4 m
3
/rok 

 

Kanceláře       0,168m
3
/den 

        63m
3
/rok 

 

Celkem:       0,643m
3
/den 

        236,4m
3
/rok 

 

Odtok splaškových vod – rodinný dům: 

Název    počet (ks)  spotřeba (l/s)  spotřeba (l/s) 

Umyvadlo   4    0,5   2,0 

Dřez    1    0,8   0,8 

Sprchový kout   2    0,8   1,6 

Pračka    1    0,8   0,8 

Myčka    1    0,8   0,8 

WC    3    2,0   6,0 

12,0l/s 

K – součinitel odtoku 

DU – výpočtové odtoky (l/s) 

 

Qs = K x √∑DU = 0,5 x √12 

Qs = 1,73 l/s 

Odtok splaškových vod – provozovna: 

Název    počet (ks)  spotřeba (l/s)  

 spotřeba (l/s) 

Umyvadlo   1    0,5   0,5 

Dřez    1    0,8   0,8 

WC    1    2,0   2,0 

Pisoár    1    0,5   0,5 

3,8 l/s 

K – součinitel odtoku 

DU – výpočtové odtoky (l/s) 

 

Qs = K x √∑DU = 0,5 x √3,8 

Qs = 0,97 l/s 

Celkový odtok splaškových vod z objektu Qs = 2,7 l/s. 
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Odpady: 

Vzhledem k šetření ţivotního prostředí je nutností minimalizovat komunální odpad a 

většinu vzniklého odpadu recyklovat. Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. katalog odpadů 

Číslo odpadu Název odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Skládka komun. odpadu 

15 01 07 Skleněné obaly Recyklace 

15 01 09 Textilní obaly Skládka komun. odpadu 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby. Členění na 

etapy 

Realizace navrhované stavby je plánována na rok 2019. Navrhovaná stavba se 

nebude členit na etapy. Odhadovaná předpokládaná doba výstavby 18 měsíců. 

j) orientační náklady stavby 

Rozpočtové náklady budou vypočítány a upraveny dle aktuálních cen ve 

stavebnictví, následně po výběru dodavatele. Obestavěný prostor 1679,40 m
3
 x 5 100,- 

= 8 564 940 ,- 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Moravský Budějovic. Stavební 

objekt je navrţen v souladu s územním plánem města Moravské Budějovice v lokalitě 

pro bydlení v rodinných domech.  Objekt je situován na jiţních svazích na okraji města. 

V okolí probíhá výstavba rodinných domů. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Navrhovaný stavební objekt na půdorysně tvar T. Rodinný dům má dvě nadzemní 

podlaţí, z části je podsklepen. Zastřešen je jednoplášťovou plochou střechou. Stavební 

objekt je zaloţen na plošných základech. Základové pásy jsou monolitické z prostého 

betonu. Suterénní obvodové zdivo je vyzděno z tvárnic ztraceného bednění BEST 40. 

Všechny ostatní svislé konstrukce jsou vyzděny ze systému Porotherm.  Stropní 

konstrukce je prefamonolitická, vytvořena systémem MIAKO. Výplně okenních i 

dveřních otvorů budou hliníkové. Barevné řešení stavebního objektu je navrţenou 

v projektové dokumentaci. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup rodinného domu je orientovaný na severovýchod. Po vstupu do 

objektu, vejdeme do zádveří, ze kterého je přístupná šatna. Dále vcházíme do chodby, 

ze které se dostaneme do všech místností 1NP tj. pokoj, loţnice, koupelna, WC, 

místnost domácí práce, obývací pokoj, jídelna a kuchyň se spíţí. Z chodby můţeme 

vedlejším vstupem přes zádveří projít ke garáţovému stání. Po schodišti lze dojít do 1S 

nebo 2NP. V 1S se nachází sklad, fitness, relaxační prostor, WC, a technická místnost. 

Ve 2NP najdeme 3 pokoje a koupelnu s WC.  

Vstup provozovny je přístupný přímo z ulice a je orientovaný na severovýchod. 

Po vstupu do objektu se přes zádveří dostaneme do hlavní kanceláře, ze které je 

přístupný sklad, samostatná kancelář, čajová kuchyňka a WC.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není řešen jako bezbariérový. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projektová dokumentace stavby je zpracována dle platných předpisů a norem, tak 

aby byla zajištěná bezpečnost při jejím uţívání.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Rodinný dům má dvě nadzemní podlaţí, z části je podsklepen. Stavební objekt je 

zaloţen na plošných základech. Základové pásy jsou monolitické z prostého betonu. 

Suterénní obvodové zdivo je vyzděno z tvárnic ztraceného bednění BEST 40. Všechny 

ostatní svislé konstrukce jsou vyzděny ze systému POROTHERM. Obvodové zdivo je 

vyzděno z tvárnic POROTHERM 50 EKO+ PROFI, vnitřní nosné z tvárnic 

POROTHERM 30 PROFI a příčky z POROTHERM 14 PROFI. Stropní konstrukce je 

prefamonolitická, vytvořena systémem MIAKO. Objekt je zastřešen jednoplášťovou 

plochou střechou. Výplně okenních i dveřních otvorů budou hliníkové. Barevné řešení 

stavebního objektu je navrţenou v projektové dokumentaci. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém objektu je navrţen stěnový z keramických tvárnic 

POROTHERM, resp. betonových BEST 40. Stropní konstrukce jsou prefamonolitické 

z nosníků a vloţek s nadbetonávkou. V úrovni stropní konstrukce je navrţen 

ţelezobetonový věnec.  

 

- Zemní práce 

Pod objektem a zpevněnými plochami bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm. 

Ornice bude uloţena na staveništi, mimo dosah stavby. Následovat budou výkopové 

práce stavební jámy a rýh dle výkresu základů. Stavební jáma bude svahována v poměru 

1:1. Hloubka podzemní vody neovlivňuje výkopové práce. 

 

- Základové konstrukce 

Stavební objekt je zaloţen na plošných základech. Základové pásy jsou 

monolitické z prostého betonu C 20/25. Rozměry základů jsou navrţený dle výpočtu a 

jsou zakresleny ve výkrese základů. Pod základovými pásy bude uloţen zemnící pásek. 
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V úrovni horní hrany základových pásů je navrţena ţelezobetonová deska tloušťky 

150mm z betonu C25/30 a výztuţe pomocí karisítí 150x150x6mm. 

 

- Izolace proti vodě 

Izolace proti vodě je navrţena jako hydroizolační souvrství z SBS 

modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, nosná vloţka – 

skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m
2
, Souvrství bude plnoplošně nataveno 

k podkladu, spoje s přesahem 150mm 

 

- Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v suterénu je vyzděno ze ztraceného bednění BEST šířky 

400 mm. 

Obvodové nosné zdivo v nadzemních podlaţích je vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM EKO+ 50 PROFI P8. 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI. 

Příčkové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 14 PROFI.  

Instalační předstěny v koupelnách jsou vytvořeny z impregnovaných desek HABITO H. 

 

- Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou zhotoveny systémem POROTHERM. Strop je tvořený 

cihelnými vloţkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuţenými 

svařovanou prostorovou výztuţí. Nosníky a vloţky jsou rozmístěny dle výkresu stropu. 

Překlady v nosných obvodových stěnách jsou navrţeny KP VARIO UNI z důvodu 

instalování venkovních ţaluzií. Nad dveřními otvory a nad otvory ve vnitřních nosných 

stěnách jsou navrţeny překlady KP 7. Ve vnitřních nenosných konstrukcích jsou 

pouţity překlady KP 14,5. 

V úrovni stropní konstrukce jsou dále navrţeny ztuţující věnce, které jsou 

provedeny z betonu C25/30 a výztuţe B500 B. V úrovni věnce je ze strany exteriéru 

pouţita věncovka a tepelná izolace tl. 80 mm 

 

- Schodiště 

Schodiště je navrţeno monolitické ŢB z betonu c 25/30 a oceli B500 B. 

Dále je provedeno zábradlí z jedné strany a z druhé madlo, které je kotvené do 

nosných stěn. Výška je zvolena 1000 mm. 

 

- Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci 

tvoří strop z cihelných vloţkek MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky 

vyztuţenými svařovanou prostorovou výztuţí. Spád střešní roviny je vytvořen 

spádovými klíny z EPS. Hydroizalační souvrství je navrţeno z asfaltových pásů. 

Specifikace skladby střešního pláště viz výkres D.1.1.08 – Výpis skladeb konstrukcí.   

 

- Okna a dveře 

Okna i dveře jsou navrţeny hliníkové s izolačním trojsklem. V interiéru celého 

objektu jsou navrţeny dveře ze dřeva s obloţkovou zárubní. 

 

- Podlahy 

Podlahy přiléhající k zemině jsou zatepleny EPS o tl. 120 mm a 70 mm. Podlahy 

nad 1S a 1NP jsou proti kročejovému zvuku izolovány EPS RIGIFLOOR 4000 o tl. 
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40 mm. Roznášecí vrstva je tvořena z litého cementového potěru o tl. 65 mm, který je 

od svislých stěn izolován pěnovým PE o tl. 10 mm. Nášlapná vrstva podlahy je 

navrţena dle účelu místnosti viz tabulka místností u jednotlivých půdorysů. 

 

- Povrchové úpravy 

Povrchová úprava obvodových stěn budovy ze strany exteriéru je tvořena 

silikonovou omítkou s velikostí zrna 2,5 mm s hlazenou strukturou. 

Povrchová úprava stěn budovy v interiéru je tvořena 3- vrstvou omítkou. Sloţení 

omítky je navrţeno: postřik tl. 3 mm, jádrová vrstva tl. 15 mm, štuk 3 mm.  

V koupelně a wc je stěna opatřena keramickým obkladem do výšky 2,1 m od 

podlahy. V kuchyni za kuchyňskou linku je navrţen keramický obklad o šířce 900 mm 

ve výšce 850 mm nad podlahou. 

 

- Tepelná izolace 

Obvodové zdivo v nadzemní části budovy nebude dotačně izolováno. Obvodové 

zdivo v suterénu bude izolováno XPS o tl. 150 mm.  

 

- Akustická izolace 

Podlahy nad 1S a 1NP jsou proti kročejovému zvuku izolovány EPS EPS RIGIFLOOR 

4000 o tl. 40 mm. 

 

- Odvětrání 

Objekt bude větrán přirozeně okny. Odvětrání místnosti S05 a 115 je navrţeno 

jako nucené. Odvod vzduchu z místností je navrţen pomocí axiálního ventilátoru a 

plastového potrubí DN 100 mm.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navrţen v souladu s ČSN. Navrhované konstrukce jsou navrţeny podle 

technických předpisů výrobců stavebních materiálů. Při výstavbě budou pouţity pouze 

certifikované materiály. Stavební činnosti jsou navrţeny tak, aby nedošlo v průběhu 

výstavby ani při uţívání k situaci, která by ovlivnila statiku a stabilitu objektu.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Zdravotně technická instalace: 

Veškeré přípojky budou dovedeny do suterénu objektu. 

- Splašková kanalizace: 

Splašková voda bude odvedena do splaškové kanalizace. 

- Dešťová kanalizace: 

Dešťová voda ze střech a veškerých zpevněných ploch bude svedena do 

akumulační jímky s přepadem do vsakovací nádrţe. 
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- Vodovod: 

Objekt bude napojen na vodovodní řad přípojkou DN 25 PE. Vodoměr bude 

přístupný ve vodoměrné šachtě 2 m za hranicí pozemku. 

- Elektřina: 

Objekt bude napojen na proud nízkého napětí. 

Vzduchotechnika:  

Odvod vzduchu z místností S05 a 115 je navrţen jako nucený pomocí axiálního 

ventilátoru a plastového potrubí DN 100 s výustěmi nad střechu. 

 

Vytápění: 

V objektu je navrţeno vytápění pomocí tepelného čerpadla země – voda. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení se v objektu nevyskytují. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné poţární zprávě, která 

je součástí projektové dokumentace. Stavebník bude respektovat veškeré podmínky 

uvedené v poţárně bezpečnostním řešení stavby. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení a energetická náročnost stavby jsou řešeny 

v PENB. Součinitel prostupu tepla konstrukcí a výplní otvorů jsou navrţeny na 

doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2:2011). 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Při výstavbě budou respektovány vyhlášky a zákony BOZP při práci na staveništi. 

Odpad bude na staveništi třízen do označených kontejnerů a následně odváţen do 

spalovny, sběrného dvoru nebo na skládku. O likvidaci odpadu bude stavbyvedoucí 

vytvářet záznamy do stavebního deníku. Dokumentace je v souladu s dotčenými 

hygienickými předpisy a normami.  Dokumentace dále také splňuje podmínky pro 

vnitřní prostředí stavby a zároveň vliv stavby na ţivotní prostředí.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z komplexních radonových podkladů bylo určeno střední radonové riziko. 

Z důvodu výskytu středního radonového rizika bylo navrţeno hydroizolační souvrství o 

dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o 

celkové tl. 8 mm. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nevyskytuje v lokalitě podléhající ochraně bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nevyskytuje v seizmickém pásmu. 

d) ochrana před hlukem 

Po celou dobu výstavby bude dodrţena hluková zátěţ v chráněném venkovním 

prostoru stavby tak, aby vyhověla nařízení vlády č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při výstavbě v daném časovém úseku od 6:00 do 

22:00 nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nevyskytuje v záplavovém území. Proto nebudou zpracována ţádná 

protipovodňová opatření.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Na objekt nepůsobí ţádné další negativní účinky. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Veškeré napojovací místa pro připojení inţenýrských sítí jsou vyvedeny u hranice 

pozemku.  

- Kanalizace: 

Veškerá splašková voda bude odvedena přes přípojku DN 160 PVC do stávající 

splaškové kanalizace DN 250 PP. 

- Vodovod: 

Napojení objektu na vodovodní řad je navrţeno přípojkou DN 25 PE. 

- Elektřina: 

Objekt je napojen na NN od stávajícího pilířku nízkého napětí pomocí zemní 

přípojky. Elektroměr umístěn na hranici pozemku. 

- Plynovod: 

Objekt nebude plynofikován. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Celková průměrná spotřeba vody: 0,64 m
3
/den 

Celková roční spotřeba vody: 236,4 m
3
/rok 

Celkový odtok splaškových vod z objektu Qs = 2,7 l/s. 
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B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Stavební parcela sousedí podél severozápadní strany se stávající komunikací a je 

na ni napojena vjezdem. Z místní komunikace je přístupné parkoviště projekční 

kanceláře. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Z místní komunikace leţící na ulici Laţínská je moţné napojení a ulici 

Znojemskou a Partyzánskou. 

c) doprava v klidu, 

U stavebního objektu je navrţeno jedno kryté parkovací stání. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Ţádné pěší a cyklistické stezky nejsou zpracovány v projektové dokumentaci. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Kolem objektu bude upraven terén rozprostřením ornice. Na pozemku proběhne 

výsev travin.  

b) použité vegetační prvky, 

Na zatravnění bude pouţito travní semeno, vhodně zvolené do dané vegetační 

oblasti.  

c) biotechnická opatření. 

V rámci výstavby nebudou prováděna biotechnická opatření. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdy, 

- Ovzduší 

V objektu bude zajištěno vytápění pomocí tepelného čerpadla (země/voda). 

Tepelné čerpadlo bude umístěno v suterénu v technické místnosti. Tímto způsobem 

vytápění nevznikají ţádné škodlivé zplodiny. 

- Hluk 

Zdroj hluku – tepelné čerpadlo bude umístěno v suterénní technické místnosti. 

Navrhovaná stavba neovlivňuje svým provozem okolní zástavbu.  

- Voda 

Pitná voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu pomocí přípojky 

DN 25 PE.  



26 

 

 

- Odpady 

 

Číslo odpadu Název odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Skládka komun. odpadu 

15 01 07 Skleněné obaly Recyklace 

15 01 09 Textilní obaly Skládka komun. odpadu 

 

- Půdy 

Navrhovaná stavba nebude nijak znečišťovat, kontaminovat ani narušovat stabilitu 

ekosystému. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod., 

Na pozemku navrhované stavby ani v jejím okolní se nevyskytují dřeviny, 

památné stromy, rostliny, ţivočichové podléhající ochraně. Veškeré dosavadní funkce 

zůstanou v krajině zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Navrhovaná novostavba nemá vliv na soustavu chráněných území členských států 

Evropské unie (neovlivňují ohroţené ţivočišné a rostlinné druhy a nejvzácnější přírodní 

stanoviště na území Evropské unie). 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha 1 nevyţaduje tento typ stavby posouzení EIA 

(Environmental Impact Assessment). 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Tento záměr nespadá do reţimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

K navrhované záměru se nevztahují ţádná navrhovaná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Poţadavky na ochranu obyvatelstva byly při návrhu respektovány. Navrhované 

konstrukce budou provedeny s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 

Sb. (ve znění novely 267/2015 Sb.). 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na staveniště bude před zahájením výstavby zajištěn přívod vody a elektrické 

energie ze stávajících přípojek. Na staveništi bude také zapojen staveništní rozvaděč. 

Správci sítí před zahájením odběru energií osadí na přípojky měřiče. Dále bude 

zajištěno:  

  - 1x mobilní toaleta TOI TOI 

  - 1x uzamykatelná stavební buňka, pro uskladnění materiálu a nářadí 

  - mobilní oplocení s uzamykatelnou bránou 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění neznečištěné vody bude zajištěno vsakem v místě budoucího 

zatravnění. Znečištěná voda bude jímána a následně odvezena do místní čistírny 

odpadních vod.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Ke staveništi je moţnost příjezdu po pozemní komunikaci leţící na ulici Laţínské. 

Na této komunikaci je maximální povolená rychlost 50 km/h. Před výjezdem ze 

staveniště budou stroje řádně očištěny.  Staveniště je opatřeno uzamykatelnou bránou, 

která bude slouţit pro vjezd i výjezd stavebních strojů.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při provádění stavby je nutné minimalizovat veškeré vlivy dopadající na okolní 

stavby či zástavby. Během výstavby bude okolí ovlivněno zejména hlučností a 

prašností. Tyto vlivy nepřesáhnou povolené limity. Při výstavbě bude vyuţíván pouze 

pozemek investora.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Během výstavby bude dodrţováno, aby vlivy ovlivňující okolí nepřesáhly 

povolené limity. Před zahájením výstavby se provede odstranění travního porostu. 

Asanace, demolice ani kácení dřevin není nutné u dané stavby. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavba se vyskytuje na půdě, dříve vyuţívané pro zemědělné účely – orná půda. 

Stavba vyţaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Navrhovaná stavba nebyla řešena jako bezbariérová. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Číslo odpadu Název odpadu Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly Recyklace 

15 01 06 Směsné obaly Skládka komun. odpadu 

15 01 07 Skleněné obaly Recyklace 

15 01 09 Textilní obaly Skládka komun. odpadu 

17 01 01 Beton Skládka komun. odpadu 

17 01 02 Cihly Skládka komun. odpadu 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 04 05 Ţelezo a ocel Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 

Skládka komun. odpadu 

17 08 08 Stavební materiály na bázi sádry Skládka komun. odpadu 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Skládka komu. odpadu 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Pod zastavěnou plochou objektu bude odebrána ornice v mocnosti 150 mm. 

Ornice bude následně vyuţita k terénním úpravám, Dle projektové dokumentace bude 

provedeno hloubení stavební jámy a následně rýh. Stavení jáma bude svahováno 

v poměru 1:1. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě budou dodrţovány obecné zásady pro ochranu ţivotního prostředí. 

Veškeré odpady budou dle předpisů likvidovány. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při stavebních pracích budou dodrţovány předpisy o bezpečnosti práce, které jsou 

zapsány v zákoně č. 309/2006 Sb. Dále se stavební práce budou řídit nařízením vlády š. 

591/2006 Sb. a nařízení vlády 362/2006 Sb. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba svým rozsahem nevyţaduje dodrţování poţadavků na základě vyhlášky 

398/2009 Sb. nejedná se o stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K danému stavebním záměru se nevztahuje.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

K danému stavebním záměru se nevztahuje.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Před začátkem výstavby bude zařízeno staveniště.  Na staveniště bude před 

zahájením výstavby zajištěn přívod vody a elektrické energie ze stávajících přípojek. 

Dále bude také zapojen staveništní rozvaděč. Správci sítí před zahájením odběru energií 

osadí na přípojky měřiče. Dále bude zajištěna mobilní toaleta TOI TOI, uzamykatelná 

stavební buňka, mobilní oplocení. Po polohovém a výškovém zaměření stavby 

geodetem budou zahájeny výkopové práce. Následně budou provedeny základy, svislé 

nosné konstrukce, stropy a střecha. Následovat bude zdění příček, zhotovení podlah a 

dokončovací práce. Stavební práce budou dokončeny terénními úpravami a zpevněnými 

plochami s terasou. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba vyţaduje napojení na zdroj pitné vody z veřejného vodovodního řadu. 

Splaškové vody budou odvedeny přípojkou do splaškové kanalizace. Dešťové vody 

zachycené ze střešních konstrukcí a zpevněných ploch do podzemní jímky s přepadem 

do vsaku na zatravněné pozemku investora.    
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C.1 Situační výkres širších vztahů – viz výkres C.1 

a) měřítko 1 : 1000 aţ 1 : 50 000,  

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,  

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,  

d) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 Koordinační situační výkres – viz výkres C.2 

a) měřítko 1 : 200 aţ 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 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 navrţených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury,  

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaţí 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 dočasné a trvalé zábory,  

n) vyznačení geotechnických sond,  

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,  

p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,  

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení poţárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro poţární techniku a zdroje poţární vody. 
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Dokumentace stavebních objektů, inţenýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

- Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Hlavní funkcí novostavby bude bydlení v rodinném domě s vyuţitím provozovny 

pro projekční činnosti. 

 

Pozemek: 

- plocha pozemku 1 712,2 m
2
 

- zastavěná plocha – 281,8 m
2 

- zpevněná plocha 280,9 m
2
 

- zatravněná plocha 1 149,5 m
2
 

 

Objekt: 

Obestavěný prostor: 1397,8 m
3
 

Počet podlaţí: - 2 nadzemní podlaţí 

  - částečné podsklepení 

 

Uţitná plocha rodinného domu: 294,53 m
2 

Uţitná plocha provozovny: 55,57 m
2
 

Dispoziční řešení RD: 6+1 

Uţitná plocha provozovny: 55,57 m
2 

Počet parkovacích míst:  1 × zastřešené parkovací stání 

    1 × parkovací stání 

  

 

- Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 Navrhovaný objekt připomíná, svým půdorysem, tvar písmene T. Hlavní funkcí 

novostavby bude bydlení v rodinném domě s vyuţitím provozovny pro projekční 

činnost.  

 Stavební pozemek se nachází na okraji města Moravské Budějovice na nově 

vytvořených pozemcích, v mírně svaţitém území směrem k jihu. Pozemek je označen 

parcelním číslem 1319/23. Rozloha stavební parcely činí 1 712,2 m
2
. 

 Rodinný dům má dvě nadzemní podlaţí a z části je podsklepen. Stavební objekt je 

zaloţen na plošných základech. Základové pásy jsou monolitické z prostého betonu. 

Suterénní obvodové zdivo je vyzděno z tvárnic ztraceného bednění BEST 40. Všechny 

ostatní svislé konstrukce jsou vyzděny ze systému Porotherm. Stropní konstrukce je 

prefamonolitická, vytvořena z nosníků a vloţek systému Porotherm. Zastřešen je 

jednoplášťovou plochou střechou. Výplně okenních i dveřních otvorů budou hliníkové. 

Barevné řešení stavebního objektu je navrţenou v projektové dokumentaci. 

 Dispoziční řešení rodinného domu je 6+1. Hlavní vstup rodinného domu je 

orientovaný na severovýchod. Po vstupu do objektu, vejdeme do zádveří, ze kterého je 

přístupná šatna. Dále vcházíme do chodby, ze které se dostaneme do všech místností 
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1NP tj. pokoj, loţnice, koupelna, WC, místnost domácí práce, obývací pokoj, jídelna a 

kuchyň se spíţí. Z chodby můţeme vedlejším vstupem přes zádveří projít ke 

garáţovému stání. Po schodišti lze dojít do 1S nebo 2NP. V 1S se nachází sklad, fitness, 

relaxační prostor, WC, a technická místnost. Ve 2NP najdeme 3 pokoje a koupelnu 

s WC. Provozovna se skládá ze dvou kanceláří, sociálního zázemí, čajové kuchyňky a 

skladu. 

 Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla země/voda. V celém objektu 

bude instalováno podlahové vytápění.  

 Bezbariérové uţívání stavby není předmětem řešení v této bakalářské práci. 

 

- Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt zajišťuje funkci trvalého bydlení s vyuţitím provozovny pro projekční 

účely. V objektu se nevyskytuje ţádná technologie výroby. 

 

- Konstrukční a stavebně technické řešení technické vlastnosti stavby 

 Konstrukční systém objektu je navrţen stěnový z keramických tvárnic 

POROTHERM, resp. betonových BEST 40. Stropní konstrukce jsou prefamonolitické 

z nosníků a vloţek s nadbetonávkou. V úrovni stropní konstrukce je navrţen 

ţelezobetonový věnec.  

 

- Zemní práce 

Pod objektem a zpevněnými plochami bude sejmuta ornice v tloušťce 150mm. 

Ornice bude uloţena na staveništi, mimo dosah stavby. Následovat budou výkopové 

práce stavební jámy a rýh dle výkresu základů. Stavební jáma bude svahována v poměru 

1:1. Hloubka podzemní vody neovlivňuje výkopové práce. 

 

- Základové konstrukce 

Stavební objekt je zaloţen na plošných základech. Základové pásy jsou 

monolitické z prostého betonu C 20/25. Rozměry základů jsou navrţený dle výpočtu a 

jsou zakresleny ve výkrese základů. Pod základovými pásy bude uloţen zemnící pásek. 

V úrovni horní hrany základových pásů je navrţena ţelezobetonová deska tloušťky 

150mm z betonu C25/30 a výztuţe pomocí karisítí 150x150x6mm. 

 

- Izolace proti vodě 

Izolace proti vodě je navrţena jako hydroizolační souvrství z SBS 

modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, nosná vloţka – 

skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m
2
, Souvrství bude plnoplošně nataveno 

k podkladu, spoje s přesahem 150mm 

 

 

- Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v suterénu je vyzděno ze ztraceného bednění BEST šířky 

400 mm. 

Obvodové nosné zdivo v nadzemních podlaţích je vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM EKO+ 50 PROFI P8. 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI. 

Příčkové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 14 PROFI.  

Instalační předstěny v koupelnách jsou vytvořeny z impregnovaných desek 

HABITO H. 
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- Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou zhotoveny systémem POROTHERM. Strop je tvořený 

cihelnými vloţkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuţenými 

svařovanou prostorovou výztuţí. Nosníky a vloţky jsou rozmístěny dle výkresu stropu. 

Překlady v nosných obvodových stěnách jsou navrţeny KP VARIO z důvodu 

instalování venkovních ţaluzií. Nad dveřními otvory a nad otvory ve vnitřních nosných 

stěnách jsou navrţeny překlady KP 7. Ve vnitřních nenosných konstrukcích jsou 

pouţity překlady KP 14,5. 

V úrovni stropní konstrukce jsou dále navrţeny ztuţující věnce, které jsou 

provedeny z betonu C25/30 a výztuţe B500 B. V úrovni věnce je ze strany exteriéru 

pouţita věncovka a tepelná izolace tl. 80 mm 

 

- Schodiště 

Schodiště je navrţeno monolitické ŢB z betonu c 25/30 a oceli B500 B. 

Dále je provedeno zábradlí z jedné strany a z druhé madlo, které je kotvené do 

nosných stěn. Výška je zvolena 1000 mm. 

 

- Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukci 

tvoří strop z cihelných vloţkek MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky 

vyztuţenými svařovanou prostorovou výztuţí. Spád střešní roviny je vytvořen 

spádovými klíny z EPS. Hydroizalační souvrství je navrţeno z asfaltových pásů. 

Specifikace skladby střešního pláště viz výkres D.1.1.08 – Výpis skladeb konstrukcí.   

 

- Okna a dveře 

Okna i dveře jsou navrţeny hliníkové s izolačním trojsklem. V interiéru celého 

objektu jsou navrţeny dveře ze dřeva s obloţkovou zárubní. 

 

- Podlahy 

Podlahy přiléhající k zemině jsou zatepleny EPS o tl. 120 mm a 70 mm. Podlahy nad 1S 

a 1NP jsou proti kročejovému zvuku izolovány EPS EPS RIGIFLOOR 4000 o tl. 

40 mm. Roznášecí vrstva je tvořena z litého cementového potěru o tl. 65 mm, který je 

od svislých stěn izolován pěnovým PE o tl. 10 mm. Nášlapná vrstva podlahy je 

navrţena dle účelu místnosti viz tabulka místností u jednotlivých půdorysů. 

 

- Povrchové úpravy 

Povrchová úprava obvodových stěn budovy ze strany exteriéru je tvořena 

silikonovou omítkou s velikostí zrna 2,5 mm s hlazenou strukturou. 

Povrchová úprava stěn budovy v interiéru je tvořena 3- vrstvou omítkou. Sloţení 

omítky je navrţeno: postřik tl. 3 mm, jádrová vrstva tl. 15 mm, štuk 3 mm.  

V koupelně a wc je stěna opatřena keramickým obkladem do výšky 2,1 m od podlahy. 

V kuchyni za kuchyňskou linku je navrţen keramický obklad o šířce 900 mm ve výšce 

850 mm nad podlahou. 

 

- Tepelná izolace 

Obvodové zdivo v nadzemní části budovy nebude dotačně izolováno. Obvodové 

zdivo v suterénu bude izolováno XPS o tl. 150 mm. 
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- Akustická izolace 

Podlahy nad 1S a 1NP jsou proti kročejovému zvuku izolovány EPS RIGIFLOOR 4000 

o tl. 40 mm. 

 

- Odvětrání 

Objekt bude větrán přirozeně okny. Odvětrání místnosti S05 a 115 je navrţeno 

jako nucené. Odvod vzduchu z místností je navrţen pomocí axiálního ventilátoru a 

plastového potrubí 

DN 100 mm. 

 

- Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby při respektování hospodárnosti byla 

vhodná pro bydlení a zároveň pro práci v provozovně. Novostavba je navrţena dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. tak, aby splnila základní poţadavky, kterými jsou – 

mechanická odolnost a stabilita, poţární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, 

zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při 

uţívání, úspora energie a tepelná ochrana. 

Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby neohroţovala ţivot a zdraví osob 

nebo zvířat, bezpečnost, zdravé ţivotní podmínky jejích uţivatelů ani uţivatelů okolních 

staveb. 

 

- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí  

Stavební fyzika  

viz sloţka č.6  – Stavební fyzika 

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Z komplexních radonových podkladů bylo zjištěno střední radonové riziko. 

Z důvodu výskytu středního radonového rizika bylo navrţeno hydroizolační souvrství o 

dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o 

celkové tl. 8 mm. 

Objekt se nevyskytuje v záplavovém území. Proto nebudou zpracována ţádná 

protipovodňová opatření. 

- Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

viz sloţka č.5  – D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

 

- Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Materiály pouţité při realizaci novostavby rodinného domu s provozovnou budou 

mít poţadované prohlášení o vlastnostech a certifikáty. Veškeré práce budou provádět 

pouze odborně způsobilé osoby oprávněné dané činnosti vykonávat. Během výstavby 

bude dodrţováno standardních technologických předpisů daných výrobci materiálů.   
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- Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Během výstavby nebude vyuţito netradičních technologických postupu a 

zvláštních poţadavků na provádění a jakost navrţených konstrukcí. Veškeré pouţité 

materiály budou zabudovány či zpracovány dle tradičních postupů, případně dle 

předpisů daných výrobcem materiálu.  

 

- Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Po dokončení hrubé stavby bude provedeno zaměření okenních a dveřních otvorů, 

na základě kterých bude provedena výrobní dokumentace.  

 

- Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Na stavbě nebudou poţadovány ţádné další kontroly nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 
 

- Výpis použitých norem 

Normy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 73 0810 Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 38 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov – část 1: Základní poţadavky 

ČSN 73 0580 –  Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Poţadavky 

 

Vyhlášky 

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

 

Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Zákony 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

b) Výkresová část: 

D.1.1.01 – Půdorys 1S       M 1:50   

D.1.1.02 – Půdorys 1NP        M 1:50   

D.1.1.03 – Půdorys 2NP  

    + konstrukce ploché střechy nad 1NP    M 1:50   

D.1.1.04 – Řez A-A‘        M 1:50   

D.1.1.05 – Řez B-B‘        M 1:50   

D.1.1.06 – Severozápadní a jihozápadní pohled    M 1:50   

D.1.1.07 – Jihovýchodní a severovýchodní pohled    M 1:50   

 

c) Dokumenty podrobností 

D.1.1.08 – Výpis skladeb konstrukcí 

D.1.1.09 – Výpis oken a dveří 

D.1.1.10 – Výpis klempířských výrobků 

D.1.1.11 – Výpis plastových výrobků 

D.1.1.12 – Výpis zámečnických výrobků 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

V rámci bakalářské práce nebyla zpracována technická zpráva. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

V rámci bakalářské práce nebyl zpracován statický výpočet. 

 

c) Výkresová část 

D.1.2.01 – Základy       M 1:50    

D.1.2.02 – Sestava stropních dílců nad 1S    M 1:50    

D.1.2.03 – Sestava stropních dílců nad 1NP    M 1:50   

D.1.2.04 – Sestava stropních dílců nad 2NP    M 1:50   

D.1.2.05 – Konstrukce ploché střechy    M 1:50   

D.1.2.06 – Detail Č.1 – Detail přerušení tepelného mostu  M 1:5   

D.1.2.07 – Detail Č.2 – Detail čistící zóny    M 1:5   

D.1.2.08 – Detail Č.3 – Detail posuvných dveří   M 1:5   

D.1.2.09 – Detail Č.4 – Detail atiky     M 1:5   

D.1.2.10 – Detail Č.5 – Ukončení hydroizolace ploché střechy M 1:5   

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

viz sloţka č.5  – D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

V rámci bakalářské práce nebyla zpracována technika prostředí staveb. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

V rámci bakalářské práce nebyla zpracována dokumentace technických a 

technologických zařízení. 
 

Závěr 

V této bakalářské práci byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 

stavby rodinného domu s provozovnou. Projektová dokumentace je zpracována 

v poţadovaném rozsahu dle platných norem, vyhlášek a předpisů. Výstupem je textová 

a výkresová část, poţárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika. Při vypracování 

projektu jsem čerpal ze znalostí získaných při studiu, praxe a odborných rad a 

zkušeností vedoucího práce. Tato práce mi přinesla mnoho cenných informací a 

zkušeností v oblasti projektování pozemních staveb. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BP  bakalářská práce 

RD  rodinný dům 

NP  nadzemní podlaţí 

S  suterén 

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

SV  severovýchod 

JV  jihovýchod 

SZ  severozápad 

JZ  jihozápad 

NN  nízké napětí 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŢB  ţelezobeton 

PB  prostý beton 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

REI  poţární odolnost konstrukce 

DP1  nehořlavý konstrukční systém 

pv  poţární výpočtové zatíţení [kg/m
2
] 

N1.01/N2 označení poţárního úseku 

P.Ú.  poţární úsek 

d  odstupové vzdálenosti [m] 

h  poţární výška objektu 

m  metr 

mm  milimetr 

m
2 

 metr čtvereční 

m
3
  metr krychlový 

S  plocha 

MPa  megapascal 

kPa  kilopascal 

°C  stupně Celsia 

ρ  objemová hmotnost [kg/m
3
] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)] 

λD  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)] 

U   součinitel prostupu tepla [W/(m
2
 ·K)] 

UN,20  poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m
2
 ·K)] 

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m
2
 ·K)] 

Rt  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m
2
·K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m
2
 ·K/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m
2
 ·K/W] 

Ag  celková plocha zasklení [m
2
] 

Af  celková plocha rámu [m
2
] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m
2
 ·K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m
2
 ·K)] 

Ig  viditelný obvod zasklení [m] 
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ψg  lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou vazbou mezi 

zasklením, distančním rámečkem a rámem [W/(m
2
 ·K)] 

θai  teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θe  teplota venkovního vzduchu [°C] 

θsi  nejniţší vnitřní povrchová teplota 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

φe  relativní venkovní vlhkost vzduchu [%] 

φi  relativní venkovní vlhkost vzduchu [%] 

ČSN  česká státní norma 

ČSN EN eurokód 

Sb.  sbírka zákona 

parc. č. parcelní číslo 

k.ú.  katastrální území 
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