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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 

nepodsklepené 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. Sylva Bantová, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

  



 

 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu s veterinární ordinací, který se 

nachází v obci Písek (Jihočeský kraj), na úrovni dokumentace pro provedení stavby. 

Novostavba se nachází v katastrálním území Písek (720755). Jedná se o dvoupodlažní 

nepodsklepený objekt ve tvaru písmene L se zakřivenou čelní fasádou. Nosný systém je 

tvořen z vápenopískových cihel se zateplením z polystyrenu kombinovaného s minerální 

vatou, stropní konstrukce je montovaná z předpjatých panelů. Nad obytnou částí objektu 

se nachází šikmá vazníková střecha s betonovou skládanou krytinou, zastřešení ordinace 

je řešeno pomocí vegetační střechy. 

Rodinný dům s provozovnou, vegetační střecha, vápenopískové zdivo, odskočené 

podlaží 

The subject of my bachelor thesis is the design of a family house with veterinary surgery, 

which is located in the city of Písek (South Bohemian Region), at the level of 

documentation for construction. The new building is located in the cadastral area of 

Písek (720755). It is a two-story L-shaped building without a basement, with a curved 

frontal facade. The supporting system consists of sand-lime bricks with polystyrene 

insulation combined with mineral wool, the ceiling structure is assembled from 

prestressed reinforced concrete panels. Above the residential part of the building, there is 

a slanted truss roof with a concrete folded roofing, the roof of the surgery is solved by a 

vegetation roof. 

Family house with an establishment, vegatation roof, sand-lime bricks, the rebound floor 

  



 

 

Martin Švehla Rodinný dům s veterinární ordinací. Brno, 2019. 37 s., 258 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Sylva Bantová, Ph.D.  
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 Cílem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu s veterinární ordinací, který se 

nachází v obci Písek (Jihočeský kraj). Práce je řešena na úrovní dokumentace pro 

provedení práce v oblastech dispozičního, konstrukčního a architektonického návrhu. 

Objekt je navrhnut z vápenopískových cihel se zateplením z kombinovaného 

zateplovacího systému, polystyren + minerální vata. Stropní konstrukce jsou skládané 

z předpjatých stropních panelů. 

 Rodinný dům je navržen na dvě obytné jednotky, jednu pro dvoučlennou rodinu, 

druhou pro čtyřčlennou. Pozemek se nachází v katastrálním území Písek v nezastavěné 

okrajové oblasti. 

 Dům je navržen jako dvoupodlažní s odskočeným podlažím, na kterém se nachází 

jednopodlažní ordinace. Objekt je nepodsklepený, ve tvaru písmene L se zakřivenou čelní 

(uliční) fasádou. Střecha nad obytnou částí je tvořena dřevěnými vazníky se skládanou 

krytinou. Nad ordinací je střecha řešena jako plochá vegetační.  

 Dispoziční, statické i konstrukční řešení je v souladu s platnými předpisy a normami. 

Stavba respektuje okolní zástavbu a požadavky územního řízení, nemá negativní vliv na 

životní prostředí. 

 Obsah bakalářské práce zahrnuje architektonicko-stavební řešení, požárně 

bezpečnostní řešení a posudky z hlediska stavební fyziky. 

  



 

 

 



 

 

OBSAH 
A.1 Identifikační údaje ............................................................................................ 13 

A.1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................... 13 

A.1.2 Údaje o stavebníkovy ................................................................................ 13 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ......................................... 13 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ..................... 13 

A.3 Seznam vstupních podkladů ............................................................................. 14 

 



13 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Rodinný dům s veterinární ordinací 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 Obec: Písek [549240] 

 Katastrální území: Písek [720755] 

 Parcelní číslo: 1506/12; 2844/16 

A.1.2 Údaje o stavebníkovy 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

 Jan Nový 

 Budovatelská 1311 

 397 19 Písek  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační 

číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

 Martin Švehla 

 Dobrošov 23 

 399 01 Milevsko 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO01 – Rodinný dům s provozovnou, zastavěná plocha 412,28 m2. 

 SO02 – Zpevněné parkovací stání asfaltového betonu, zastavěná plocha 93,73 m2, 

odvodnění do kanálu na přilehlé komunikaci. 

 SO03 – Zpevněná plocha – chodník + příjezdová plocha ze zámkové dlažby, 

zastavěná plocha 29,11 m2. Lemování provedeno pomocí betonových obrubníků, v místě 

vjezdu bude obrubník položen. 

 SO04 – Okapový chodník z praného říčního kameniva, frakce 8/32, zakončen 

betonovým obrubníkem 
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 SO05 –  Stabilizující kamenná stěna, šířka 0,3 m, výška 1 m nad přilehlý upravený 

terén, délka 12,55 m. 

 SO06 – Oplocení drátěné se sloupky výšky 1,5 m, vzdálenost sloupků 3 m, každé 

páté pole podélně ztužené, délka oplocení 144,39 m. 

 SO07 – Kolektor tepelného čerpadla, plocha 200 m2, uložení 1,2 – 1,5 m pod 

upraveným terénem 

 SO08 – Dešťová kanalizace PVC KG DN125, zaústěná do retenční nádrže o objemu 

8 m2 s přepadem do vsaků. 

 Technická zařízení 

 IO01 – Přípojka elektro NN – podzemní vedení (CYKY 4x25 mm2), délka 29 m, 

uložena v korugované chráničce DN63 minimálně 0,65 m pod upraveným terénem. 

 IO02 – Vodoměrná samonosná plastová šachta o vnitřním průměru 1200 mm a 

vnitřní světlosti 1,5 m, vodovodní přípojka HDPE 32x3 mm, celková délka přípojky 20 

m, v místě křížení s komunikací je provedeno chránění DN110. 

 IO03 – Revizní šachta pro kanalizaci WAWIN ∅450 mm s napojením na přípojku 

splaškové kanalizace DN150 PP v plastovém KG provedení, délka kanalizační přípojky 

je 23,3 m a sklon je 3 %. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Územní plán města Písek 

 Architektonická studie 

 Hydrogeologický průzkum 

 Podklady jednotlivých správců technické infrastruktury 

 Zastavovací podmínky pro výstavbu RD 

 Fotodokumentace 

 

V Brně dne 19. 5. 2019  

   Martin Švehla 

autor práce  
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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 

 Staveniště je na pozemku investora – stavebníka, který je jeho vlastníkem. Parcela je 

svažitá, prostá podzemních vedení inženýrských sítí, nepodléhá regulím CHKO, je 

nezastavěná, bez porostů bránících výstavbě. Na pozemku se nenachází žádný stávající 

objekt. V území jsou situovány stavby pro bydlení, převážně rodinné domy. Zastavěnost 

území je stanovena na 40 %.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

 Charakter samostatně stojících rodinných domů je uspořádán příslušným Stavebním 

úřadem a situování RD bylo provedeno na základě podmínek stanovených v Územním 

plánu specifikovaném příslušným stavebním úřadem. Závěry vhodnosti pozemku 

(lokality pro výstavbu) – pozemek je vhodný pro výstavbu RD v souladu s územním 

plánováním. Objekt byl umístěn na základě územního souhlasu vydaného příslušným 

Stavebním úřadem. 

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

na využívání území 

 Lokalita se nachází v ploše BI2. Plocha je určená primárně pro bydlení. Rodinné 

domy jsou podmíněny maximálně dvěma nadzemními podlažími. Zastavitelná plocha je 

40 %. Navržený objekt je dle UPD v kategorii hlavního využití a splňuje její požadavky. 

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

na využívání území 

 Není účelem bakalářské práce.  

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zohledněny při zpracování 

projektové dokumentace a budou doloženy v části E. Stanoviska dotčených orgánů, 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 Hydrogeologický průzkum – vrt 672512 (parc. č. 7125). Podzemní voda se nachází 

pod úrovní založení objektu. Pevnost zeminy Rdt = 175kPa. 

 Index radonového rizika – střední, zjištěn z radonových map. 

 Další průzkumy nebyly požadovány. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 Ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně (parc. č. 1506/12). 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

 poměry v území 

 Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, činnost se omezí na 

pozemek stavebníka, odtokové poměry povrchových vod se nijak nezmění, zacházení se 

srážkovou vodou bude naopak zlepšeno vybavením odtokem do retenční nádrže o objemu 

8 m3 s přepadem do vsakovacího potrubí. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Požadavky na asanaci, demolici nebo kácení dřevin se na pozemku nenacházejí. 

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

  nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Zábory zemědělské a lesní půdy v souvislosti s výstavbou nenastanou. 

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

a  technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

 Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno pomocí nového sjezdu s napojením 

na komunikaci. Hlavní vchody do objektu budou provedeny z úrovně přilehlého 

upraveného terénu. 

 Dešťová kanalizace: Objekt nebude napojen na veřejnou kanalizaci, likvidace vod 

bude probíhat na pozemku investora do retenční nádrže o objemu 8 m3 s přepadem do 

vsakovacího potrubí. 

 Splašková kanalizace: Objekt bude připojen na veřejnou splaškovou kanalizaci 

pomocí přípojky PVC DN 150 PP v plastovém KG provedení. 
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 Vodovod: Objekt bude připojen na vodovodní řád přípojkou s vodoměrnou šachtou 

na pozemku investora 

 Elektro: Objekt bude připojen na podzemní vedení NN přípojkou.  

 Plyn: Objekt nebude připojen k plynovému řádu 

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

Stavby se netýkají žádné věcné a časové stavby ani vyvolané investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemek Majitel 

1506/12 PRIMA Develop s.r.o., Velké náměstí 116/7, Vnitřní Město, 39701 Písek  
 

2844/16 PRIMA Develop s.r.o., Velké náměstí 116/7, Vnitřní Město, 39701 Písek  
 

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

nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemek Majitel 

1506/12 PRIMA Develop s.r.o., Velké náměstí 116/7, Vnitřní Město, 39701 Písek 

B.2 Celkový popis stavby 

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 konstrukcí 

 Jedná se o novostavbu RD. 

b) účel užívání stavby 

 Stavba bude využívána jako rodinný dům k trvalému bydlení pro dvě rodiny. 

Provozovna bude využívána jako veterinární ordinace. 

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 

 Rodinný dům není řešen jako bezbariérový. Výjimky z technických požadavků na 

bezbariérovost stavby nejsou. Provozovna je řešená jako bezbariérová a odpovídá 

podmínkám vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  



20 

 

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

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Není účelem bakalářské práce 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavby se nedotýkají žádné jiné právní předpisy. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 Zastavěná plocha: 412,28 m2. 

 Obestavěný prostor: 2360 m3. 

 Užitná plocha: 501,78 m2. 

 Počet funkčních jednotek: 3 (byt 70,62 m2, byt 121,47 m2, provozovna 173,52 m2) 

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. 

 Roční spotřeba vody: QR = 315 m3/rok 

 Množství dešťové vody: Q = 4,3 l/s 

 Dešťová kanalizace: Objekt nebude připojen na veřejnou kanalizaci. Likvidace 

dešťové vody bude prováděna na pozemku pomocí retenční nádrže o objemu 8 m3 

s přepadem do vsakovacího potrubí. 

 Komunální odpad: Každá samostatná jednotka bude mít vyhrazené msto určené pro 

skladování komunálního odpadu na hranicích pozemku sousedící s příjezdovou cestou.  

 Biologický odpad z veterinární ordinace bude skladován ve speciální místnosti a 

odvážen k likvidaci specializovanou firmou.  

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Stavba bude provedena do 2 let od vydání stavebního povolení.  

j) orientační náklady stavby 

13 850 000 Kč bez DPH 

V Brně dne 19. 5. 2019  

   Martin Švehla 
autor práce  
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Objekt bude plnit funkci obytnou a provozní. Zahrnuje 2 nadzemní podlaží a není 

podsklepen. Objekt je výškově dělen na dva celky. Dvoupodlažní obytnou část 

s 2 bytovými jednotkami a jednopodlažní provozovnu. V přízemí obytné části se nachází 

garáž pro 2 osobní automobily a společná technická místnost. 

 Bytové jednotky: 

1.NP: Byt 1 – 2+kk 

2.NP: Byt 2 – 4+kk 

 Počet uživatelů:   6 osob 

 Počet parkovacích stání  2 v interiéru 

7 v exteriéru, z toho 1 pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 Navrhovaný objekt má tvar písmene L o obdélníkových rozměrech 18x28,5 m. 

Budova má 2NP a není podsklepena. Severní fasáda objektu je zaoblená. Plochá střecha 

nad ordinací je řešena jako vegetační. K bytu v 2NP náleží prostorná terasa. Střecha nad 

obytnou částí je vazníková se skládanou betonovou krytinou. 

 Barevné řešení objektu bude provedeno dle PD. Fasáda objektu bude opatřena 

silikátovou omítkou v barvě telešedá 4. (RAL 7047), sokl bude opatřen akrylátovou 

omítkou mozaik 233 (bíločerná). Výplně otvorů a klempířské prvky budou zbarveny do 

antracitu (RAL 7016) a střešní krytina bude černé barvy. 

 Nášlapná vrstva ve většině prostor bude řešena jako keramická dlažba, v obytných 

místnostech bude použita laminátová podlaha. V technickém zázemí objektu bude použit 

cementový potěr opatřený hydrofobním nátěrem.  

 Omítky v objektu budou řešeny jako dvouvrstvé (jádro + štuk) a opatřeny malbou.  

 Garáž a celé 2NP bude opatřeno zavěšeným sádrokartonovým podhledem opatřeným 

malbou.  

 Mezibytové zárubně budou řešeny jako rámové hliníkové, zárubně do místností 

technického zázemí budou ocelové. Zbylé zárubně budou dřevěné obložkové. 
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 Přístup do objektu bude zajištěn dvěma hlavními vstupy (jeden do obytné části, druhý 

do ordinace) a dvěma vedlejšími (zařízení ordinace). Hlavní vstupy budou řešeny 

z úrovně přilehlého upraveného terénu. Ordinace bude řešena jako bezbariérová. Vstupní 

dveře do prostoru čekárny budou šířky 1250 mm, hlavní otevíravé křídlo bude šířky 

900 mm. Ordinace je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  

 V 1NP se nachází byt 2+kk orientovaný na jižní stranu. Ve společných prostorách se 

nachází technická místnost, sklady a garáž. Provozovna se nachází na výškově 

odskočeném podlaží v relativní výšce +0,750. Je vybavena čekárnou, sociálním zařízením 

pro návštěvy i personál. Jedna místnost sociálního zařízení je řešena v souladu 

s vyhláškou 398/2009 Sb. Dále se zde nachází dvě ordinace a zázemí. 

 V 2NP se nachází byt 4+kk. Na jižní straně 2NP je prostorná terasa přístupná 

z obývacího pokoje bytu. Byt je přístupný po schodišti příslušícímu k tomuto bytu. 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Přístup do budovy je řešen dvěma hlavními vstupy na severní straně a dvěma 

vedlejšími na východní straně objektu. Z hlavních vstupů je přístup do čekárny, 

respektive do haly objektu.  

 1NP  

 V 1NP se nachází 1 byt přístupný z haly objektu. Byt je určený pro dvě osoby a 

zahrnuje ložnici, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelnu a WC.  

 Ve společných prostorech se nachází technická místnost, garáž a sklady, jeden ke 

každému bytu.  

 Z haly je pomocí vyrovnávacího schodiště přístup do zázemí ordinace. Ta zahrnuje 

čekárnu, sociální zařízení, dvě ordinace, místnost pro klece, operační sál, místnost pro 

rentgen, šatny a sprchy pro personál, úklidovou místnost a místnost na biologický odpad. 

 2NP 

 Byt v 2NP je přístupný pomocí dřevěného schodiště příslušícímu tomuto bytu. 

V bytě se nachází 3 ložnice, z nichž jedna má vlastní koupelnu, obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, koupelnu a WC. Dále k bytu přísluší prostorná terasa. 
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d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Konstrukční systém objektu 

 Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový kombinovaný. Stropní panely 

jsou ukládány ve směru kratšího z rozměrů. V úrovni a pod úrovní stropní konstrukce 

jsou navrženy železobetonové věnce. Další ŽB věnce se nacházejí v místě ukončení 

nosného zdiva, v místě ukončení atiky a v místě ukončení štítových stěn – odskákaný.  

 Zemní práce 

 V rámci zemních prací bude odstraněna ornice o tloušťce 200 mm, která bude 

uložena ve vhodné části pozemku a později využita na závěrečné terénní úpravy. 

Následně se provede hloubení jam a jednotlivých rýh dle PD. Zemina je soudržná, jedná 

se o jílovitou hlínu. Svahování bude provedeno pod úhlem 60°. 

 V místě výkopových prací se nenachází podzemní voda, která by mohla ovlivnit 

založení stavby. 

 Základové konstrukce 

 Objekt je založen na základových pasech z betonu C16/20. Na základových pasech 

bude vyzděna nadeznívka ze ztraceného bednění vyplněného betonem C20/25 a svislou 

a vodorovnou ocelovou výztuží B500B. 

 Rozměry základů byly zjištěny pomocí předběžných výpočtů doložených 

v samostatné příloze.  

 Na dně základové spáry bude provedeno uzemnění pomocí pásku FeZn 30x4. 

 Nad úrovní ztraceného bednění bude provedena podkladní deska o tl. 150 mm 

z betonu C16/20 vyztuženého kari sítí 8x100x100 mm, která bude v místech zatížení 

(příčky, schodiště, technologie) zdvojená na 0,2 příslušného rozpětí.  

 Založení je provedeno do nezámrzné hloubky 

 Izolace proti vodě 

 Betonová podkladní deska bude opatřena asfaltovou penetrační emulzí z důvodu 

natavování pásů. Navrženo je souvrství SBS modifikovaných pásů. Spodní pás tl. 4 mm 

s nosnou vložkou ze skelné rohože, vrchní pás tl. 4 mm s hliníkovou vložkou. 

Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad přilehlý upravený terén. 

 Svislé stěnové konstrukce 

  Nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových bloků Sendwix.  
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 Nosné stěny jsou navrženy z tvarovek 16DF-LDE tl. 240 mm vyzděných na 

tenkovrstvou maltu ZM921.  

 V 1NP se nachází akustická stěna vyzděná z tvarovek 8DF-LP AKU doplněná o 

akustickou předstěnu.  

 Nenosné zdi jsou vyzděny z cihel 4DF-LDE tl. 115 mm vyzděných na tenkovrstvou 

maltu ZM921. 

 Instalační šachty a předstěny budou realizovány z SDK desek tl. 12,5 mm na 

hliníkovém roštu. Ve vlhkých prostorech bude použito SDK do vlhkého prostředí. 

Předstěny budou po instalaci sítí vyplněny skelnou vatou. 

 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy z předem předpjatých ŽB stropních panelů 

Spiroll 257 výšky 250 mm. Styky budou vyplněny zálivkovou směsí. Délka panelů 

odpovídá příslušnému rozpětí. Minimální uložení panelů je 100 mm. V místech prostupů 

budou zhotoveny výhraby přímo ve výrobně, při betonáži věnců budou vymezeny bloky 

EPS. 

 Překlady budou řešeny pomocí překladů Sendwix. Delší překlady a překlady 

v zaoblené stěně budou z ŽB vyztužených dle statického výpočtu. Minimální uložení 

překladů odpovídá danému překladu. V některých případech je překlad řešen ztužujícím 

věncem. 

 Vertikální konstrukce – schodiště a výtahy  

 Vyrovnávací schodiště je navrženo jako monolitické ŽB z betonu C20/25 a oceli 

B500B. Kotvení schodiště bude provedeno ve spodní části do základu, v horní části do 

ŽB věnce.  

 Schodiště do 2NP je navrženo jako dřevěné modřínové samonosné schodnicové. 

Schodnice tl. 50 mm budou kotveny do okolních nosných stěn pomocí závitových tyčí 

M20 na chemickou kotvu. Hloubka kotvy ve zdivu bude 150 mm. Na jednu schodnici 

budou připadat 4 kotvy. Schodiště bude opatřeno dřevěným zábradlím výšky 1000 mm.  

 Střešní konstrukce 

 Střecha pod terasou bude řešena jako kompaktní plochá střecha. Nosná část bude 

tvořena panely Spiroll, tepelná izolace bude z pěnového skla zalitého do horkého asfaltu, 

ve které bude provedena spádová vrstva. Na vrchní asfaltovou vrstvu se provede natavení 
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asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně bude položena velkoformátová 

betonová dlažba na rektifikovatelné terče. 

 Plochá střecha nad ordinací bude řešena jako vegetační. Spádová vrstva bude tvořena 

lehčeným betonem. Na něj se provede asfaltový penetrační nátěr pro natavení pojistné HI 

z SBS modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou. Dále bude položena tepelná izolace 

z pevnostního EPS, na které se provede hlavní HI vrstva skládající se z 2x SBS pásů 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a asfaltovým pásem odolným proti prorůstání 

s nosnou vložkou z PE rohože. Na HI se položí netkaná textilie, dále nopová fólie sloužící 

k zadržování vody, netkaná textilie a vrstva substrátu. V místě vpusti bude osazen 

ochranný koš.  

 Šikmá střecha nad obytnou částí bude zhotovena z dřevěných vazníků se 

sklonem 25°. Vazníky budou kotveny do ŽB věnce. Podélné ztužení bude provedeno 

pomocí 2x OSB 12,5 mm. Mezi a pod spodním pásem bude umístěna tepelná izolace 

ze skelné vaty a zavěšený SDK podhled. 

 Okna a dveře 

 Okna jsou navržena jako dřevohliníková, zasklená izolačním trojsklem. Vstupní 

dveře jsou navrženy hliníkové. Sekční garážová vrata jsou navržena plastová s posunem 

na stěnu.  

 Interiérové dveře jsou řešeny jako dřevěné s obložkovou zárubní. Mezibytové dveře 

budou masivní dřevěné v rámové zárubni 

 Podlahy 

 Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Podlaha na terénu je zateplena 180 mm 

EPS. V 2NP je umístěna akustická izolace z kamenné vaty tl. 40 mm. Roznášecí vrstva 

je tvořena cementovým potěrem tl. 40 mm. Nášlapná vrstva se liší podle druhu místnosti. 

V technických místnostech je navržen cementový potěr s hydrofobním nátěrem. 

V obytných místnostech je navržena laminátová podlaha s podložkou z mirelonu. 

V ostatních místnostech je osazena keramická dlažba. V místnostech s mokrým 

provozem je provedena hydroizolační stěrka.  

 Podlahy jsou dilatovány od okolních konstrukcí páskem mirelonu tl. 8 mm tak, že 

každá místnost tvoří vlastní dilatační celek. V místě dveřních otvorů je dilatace provedena 

pod osou dveří. V místě dilatace a v místech změny podlahy je provedena přechodová 

lišta, případně dřevěný práh.  
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 Povrchové úpravy 

 Vnější povrchové úpravy  

 Barevné řešení objektu bude provedeno dle PD. Fasáda objektu bude opatřena 

silikátovou omítkou v barvě telešedá 4. (RAL 7047), sokl bude opatřen akrylátovou 

omítkou mozaik 233 (bíločerná). Výplně otvorů a klempířské prvky budou zbarveny do 

antracitu (RAL 7016) a střešní krytina bude černé barvy. 

 Vnitřní povrchové úpravy 

 Omítky budou řešeny jako dvouvrstvé štukové. Jádrová omítka bude o tl. 15 mm. 

Výsledná štuková omítka se opatří malbou. 

 V místnostech s mokrým provozem bude umístěn keramický obklad. Výška obkladu 

je uvedená v PD. Pod dlažbou bude vytažena hydroizolační stěrka.  

 SDK předstěny budou po přebroušení opatřeny malbou. 

 Veškeré barevné odstíny se mohou v průběhu výstavby měnit na přání investora. 

 Tepelná izolace 

 Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl. 240 mm. 

Jako izolant je navržen kombinovaný systém Isover Twinner tvořený EPS a 30 mm 

minerální vaty na obvodu. Soklová část bude zateplena pomocí ESP perimetr tl. 200 mm 

 Tepelná izolace podlah na zemině bude zajištěna 180 mm XPS.  

 Tepelná izolace předstěn a podhledu bude tvořena skelnou vatou s tl. Uvedenou 

v PD. 

 Terasa bude zateplena pomocí bloků pěnového skla kladeného do horkého asfaltu. 

 Vegetační stěna bude zateplena pomocí EPS 150S o tl. 280 mm. 

 Akustická izolace  

 Akustická předstěna v 1NP v místnosti Klece bude řešena pomocí kamenné vaty.  

 Kročejová izolace je navržena z desek z kamenné vaty o tl. 40 mm. 

 Podhledy 

 Podhledy budou vytvořeny z 2x profilů CD křížem uložených. 

 V 1NP se podhled nachází v místnosti Garáž. Podhled bude vytvořen z profilů CD. 

Podhled bude vyplněn tepelnou izolací dle PD. 

 Podhled v 2NP bude zavěšen na spodním pásu pomocí párových závěsů a dráty 

s oky. Podhled bude vyplněn tepelnou izolací dle PD. 
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 Truhlářské výrobky 

 Viz výpis truhlářských výrobků. 

 Klempířské prvky 

 Viz výpis klempířských prvků. 

 Zámečnické prvky  

 Viz výpis zámečnických prvků.  

 Odvětrání 

 Odvětrání WC a koupelen bude zajištěna pomocí přirozeného větrání. 

 Odvětrání digestoří bude provedeno potrubím DN 110 pod střešní konstrukci a 

následně tvarovkami nad střešní krytinu. 

 Odvětrání kanalizace bude provedeno potrubím DN 110 pod střešní konstrukci a 

následně tvarovkami nad střešní krytinu. 

 Odvětrání garáže bude provedeno pomocí 2x prostupů o průměru 150 mm. 

 Odvětrání podstřešního prostoru bude provedeno pomocí větracích mřížek 

s přirozeným průtokem vzduchu. 

 Oplocení 

 Oplocení bude provedeno z drátěného pletiva se sloupky výšky 1,5 m, vzdálenost 

sloupků 3 m, každé páté pole podélně ztužené, délka oplocení 144,39 m. 

 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy budou řešeny ze zámkové dlažby uložených na štěrkovém loži. 

Zpevněné plochy parkovacího stání budou provedeny z asfaltového betonu. Odvodnění 

zpevněných ploch bude řešeno přirozeným spádem do přilehlé kanalizace. 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Stavba je navržena dle platných předpisů tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím 

užívání a nedošlo k ohrožení zdraví. 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 

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

účinky vnějšího prostředí 

 Řešena v samostatné příloze 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Stavba je navržena dle platných předpisů a splňuje požadavky na požární bezpečnost. 

 Řešena v samostatné příloze 
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h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 Veškeré stavební materiály dodané na staveniště budou atestované a budou na ně 

vydána prohlášení o vlastnostech. Správnost materiálu bude kontrolována v průběhu 

výstavby. Všechny konstrukce budou prováděny dle platných předpisů a technologických 

předpisů výrobců. Práce budou prováděny pouze vyškolenými pracovníky pod dohledem 

odpovědné osoby. Technické listy a prohlášení o vlastnostech všech materiálů budou 

součástí předávací dokumentace pro kolaudaci objektu. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 V rámci projektu se nenachází žádné netradiční technologické postupy ani zvláštní 

požadavky. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat detailům napojení HI při změně směru 

a detailům střešních vpustí.  

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Zhotovitel si nechá zhotovit dílenskou dokumentaci navrhovaných částí na základě 

projektu. Rozsah bude upřesněn na základě schůzky s projektantem. 

k) 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 žádné kontroly nad rámec povinných kontrol, případně budou 

tyto kontroly upřesněny během výstavby.  

l) Výpis použitých norem 

 Viz seznam použitých zdrojů 

 

  

V Brně dne 19. 5. 2019  

   Martin Švehla 
autor práce  
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 Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby rodinného domu s provozovnou, včetně textových částí a příloh. Kromě 

zpracování PD byly součástí přílohy řešící stavbu po stránce stavební fyziky, požární 

bezpečnosti staveb, výpis skladeb a přípravné studie. Při zpracovávání bakalářské práce 

jsem respektoval příslušné normy, předpisy, zákony, vyhlášky a technické listy výrobců. 
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vytváření bakalářské práce jsem si více osvojil rýsovací dovednosti ve studentské verzi 

Autocadu 18. Naučil jsem se přemýšlet dopředu o budoucích problémech a tím 

zefektivnit práci již při počátečních studiích. Projektová dokumentace je navržena tak, 

aby byl objekt snadno realizovatelný. 
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NP      Nadzemní podlaží 

UT      Upravený terén 

PT      Původní terén 

ŽB      Železobeton 

SDK     Sádrokarton 

RD      Rodinný dům 

BD      Bytový dům 

UPD     Územně plánovací dokumentace 

KK      Kuchyňský kout 

TZB     Technické zařízení budov 

min.     Minimální 

max.      Maximální 

Sb.      Sbírka 

ČSN, ČSN EN   norma 

ČR      Česká republika 

EN      Eurokód 

PBS     Požární bezpečnost staveb 

PD      Projektová dokumentace 

tl.       Tloušťka 

PÚ      Požární úsek  

SPB     Stupeň požární bezpečnosti 

DP1     Nehořlavý konstrukční systém 

EPS, XPS    Polystyren 

C16/20    Beton, pevnostní třída 16/20 MPa 

B500B     Betonářská ocel, mez kluzu 500 MPa 

HI      Hydroizolace 

TI      Tepelná izolace 

pv      Výpočtové požární zatížení 

p     Požární zatížení vyjadřující množství hořlavých  

   látek v posuzované části stavebního objektu 
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ps      Požární zatížení stálé 

pn      Požární zatížení nahodilé 

is      Index šíření plamene 

h      Požární výška objektu 

hs      Světlá výška místnosti 

a    Součinitel a – rychlost odhořívání z hlediska  

  charakteru hořlavých látek 

b  Součinitel b – rychlost odhořívání z hlediska 

stavebních podmínek 

c  Součinitel c – požárně bezpečnostní zařízení a 

opatření 

R (t) Únosnost konstrukce 

E (t) Celistvost konstrukce 

I (t)  Teplota na neohřívané straně, tepelná izolace 

konstrukce 

W (t) Hustota tepelného toku či radiace z povrchu 

konstrukce 

Sa, Sm Kouřotěsnost konstrukce 

M  Mechanická odolnost 

PHP Přenosný hasící přístroj 

K  Počet evakuovaných osob v jednom únikovém 

pruhu nechráněné nebo chráněné únikové cesty 

E  Počet evakuovaných osob v posuzovaném místě, 

určený dle ČSN 73 0818 

s  Součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

λ (W*m-1*K-1) Součinitel tepelné vodivosti 

R (m2*K*W-1) Tepelný odpor konstrukce 

U (W*m-2*K-1) Součinitel prostupu tepla 
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