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Abstrakt  
Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou. Jedná se o 
samostatně stojící rodinný dům, který je umístěn v okrese Znojmo v obci Višňové. 
Rodinný dům je navržen jako dvou podlažní, nepodsklepený pro čtyři osoby.  
Objekt je vyzděn z keramického systému POROTHERM, stropy jsou řešeny jako 
monolitické. Střechy jsou navrženy jako ploché - vegetační a se štěrkovým násypem.  
Na rodinný dům navazuje objekt provozovny, který je řešen jako autoservis. Je 
jednopodlažní, nepodsklepený, vyzděný z keramického systému POROTHERM.  
Stropy jsou monolitické, střecha jednoplášťová se štěrkovým násypem.  
  
Klí čová slova 
Rodinný dům s autoservisem, samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, keramický 
systém POROTHERM, monolitický strop, vegetační střecha, plochá střecha  
  
  
  
Abstract 
The Bachelor´s thesis deals with detached house with an establishment. This detached 
family house is located in the region of Znojmo in the village Višňové. The building is 
designed for four people in two-storeys and there isn´t cellar. The building is built from 
the ceramic system POROTHERM, ceilings are designed monolithic. There are flat roofs - 
vegetation and roof with gravel. The detached house is followed by the establishment of 
the car repair service. The building is single-storey, without basement, built fromceramic 
system Porotherm. Ceilings are monolithic, single-layer roof with gravel.  
  
Keywords 
Detached House with car repair service, detached house, detached houseceramic system 
POROTHERM, monolithic ceiling, vegetative roof, flat roofs  
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou. Pro objekt byla 
zvolena stavební parcela číslo 3325/57, 3325/58 v nezastavěném území v obci Višňové. 
Jako provozovnu jsem si zvolila autoservis. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je 
navržen pro čtyř člennou rodinu. Autoservis je navržen jako jednopodlažní. Oba objekty 
jsou nepodsklepené, s jednoplášťovou plochou vegetační střechou. 
Úkolem bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby, tepelně technické 
posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 
a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  
autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Identifikace stavby:  Rodinný dům s autoservisem 
 
Projektant:   Radka Špalková, Horní Dunajovice 77, 671 34 
  
Místo stavby:    parc. č. 3325/57, 3325/58, k.ú. Višňové 
 
Katastrální území:  Višňové, 782602 
 
Charakteristika stavby: 
Rodinný dům pro 4 osoby je objekt samostatně stojící, který je rozdělen na dva funkční 
celky. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům a druhá část je objekt s provozovnou – 
autoservis. Oba objekty jsou od sebe navzájem oddilatované.  
Rodinný dům je řešen dvěma nadzemními podlaží, budova provozovny je řešena jako 
jednopodlažní, nepodsklepený objekt. Celý objekt je navržen a osazen v souladu 
s územním plánem této části městyse. Stavba se nachází v oblasti staveb podobného typu 
rodinných domů, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. Budova rodinného domu má 
půdorysný tvar písmene L o vnějších rozměrech 17,5 x 11 m, a objekt provozovny je 
obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 13,05 x 20,9 m. Střešní konstrukce jsou 
navrženy jako ploché s odvodněním pomocí střešních vpustí. Výška atiky rodinného domu 
je 4,970 m a výška atiky autoservisu je 4,900 m. Rodinný dům je přístupný hlavním 
vchodem z ulice, do objektu lze také vstoupit i přes garáž, a to garážovými vraty nebo 
zadním vchodem, který je přístupný ze zahrady. Autoservis je také přístupný z ulice 
hlavním vchodem, případně garážovými vraty. Autoservis má také boční vchod, který je 
přístupný pouze pro majitele rodinného domu. 
První nadzemní podlaží v rodinném domě je řešeno jako pobytová část domu. Nachází se 
zde kuchyň s jídelnou propojená s obývací pokojem, ze kterého je přístup na venkovní 
terasu. Součástí prvního nadzemního podlaží je technická místnost, koupelna s WC a 
pokoj pro hosty. V úrovní hlavního vstupu je také garáž pro dva osobní automobily. 
V druhém nadzemním podlaží ke klidová část domu s ložnicí, šatními prostory a vlastním 
hygienickým zařízením, dvěma dětskými pokoji, koupelnou a WC. Objekt autoservisu 
obsahuje především prostornou dílnou pro dva až čtyři osobní automobily (dle rozsahu 



oprav) vybavenou elektromechanickým zvedákem. V objektu se nachází také kancelář, 
sklad dokumentace, kuchyňka,šatnu s navazujícím hygienickým zařízením, pracovna, 
zkušebna, sklad materiálu a sklad olejů. Oba objekty jsou postaveny z cihelného systému 
Porotherm s železobetonovými stropy. Stavba je založena na betonových základových 
pasech doplněných o základové patky. Na objektech je použit kontaktní zateplovaní 
systém pomocí tepelné ROCKWOOL s tenkovrstvou  minerální omítkou a v 2NP je použit 
dřevěný obklad cementotřískovými deskami Cetris po celém obvodě. Výplně otvorů jsou 
projektovány plastová okna bílé barvy s izolačním trojsklem.  
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Stavební pozemek nebyl v minulosti zastavěn. Jedná se o  nově zastavované území, 
územním plánem určeném pro stavbu rodinných a bytových domů. Na části, kde bude 
zřízena stavba a zařízení staveniště je zatravněná plocha bez vzrostlé zeleně. Na pozemku 
určeném pro výstavbu RD se nenachází žádná stavba. Ze jihovýchodní strany navazuje 
parcela č. 3325/9( zahrada),z jižní strany navazuje parcela č. 3325/10(zahrada), 
z jihozápadní strany navazuje parcela č.3325/11(zahrada), z východní strany parcela č. 
3325/56 (stavební pozemek) a ze západní strany navazuje parcela č.3325/59(stavební 
pozemek) . U těchto okolních parcel se předpokládá výstavba nových rodinných domů.  
Z jižní strany je vedena komunikace na p. č.3325/7. Všechny tyto pozemky byly původně 
polním prostorem, ale nyní už jsou vyznačeny jako stavební parcely.  Okolní pozemky 
jsou zatím nezastavěny.   
Pozemek je vlastnictví objednatele. Komunikace ve vlastnictví obce Višňové – zástupce 
vyjádřil souhlas s výstavbou, obec nemá žádné výhrady na stavbu. 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
 
Podklady pro vypracování projektové dokumentace: 
- snímek katastrální mapy 
- požadavky investora 
- hygienické a požární předpisy 
- platné ČSN vztahující se k dané problematice 
- obhlídka staveniště projektantem 
 
Provedené průzkumy: 
- hydrogeologický průzkum nebyl proveden 
- před začátkem provádění zemních prací provést kopanou sondu do hloubky cca 3,00 m a 
zjistit druh základové spáry 
- ověřit skutečný průběh stávajících inženýrských sítí 
-posudek o radonovém indexu pozemku 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro uzemní řízení a 
vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný objekt 
stejně jako sousední objekty bude napojen vjezdem na místní pozemní komunikace. 
Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na chodníky a zpevněné plochy, které 
navazují na novou okolní výstavbu. Další vstupy budou ze zahrady. V době od 22.00 hod. 
do 6.00 hod. se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, bude dodržena doba nočního 
klidu. 



Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 Objekt bude napojen na veřejný vodovod, napojení na stávající vedení NN a 
jednotnou kanalizační síť. Likvidace dešťových vod bude probíhat na pozemku. Dešťové 
vody budou odváděny do retenční nádrže, která bude umístěna v zadní části pozemku. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 
Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky 
zařízení staveniště budou převezeny na skládku a tak nedojde k znečistění životního 
prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 
 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku, a proto 
neohrozí jeho znečistění. Obecní úřad ve Višňové shledal stavbu jako způsobilou. 
 
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 
 
Ochrana lesů ČR – na dané parcele se nevyskytuje lesní porost, a proto krajský úřad v 
Brně shledal stavbu za způsobilou. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je 
zpracováno podrobně ve Zprávě požární bezpečnosti. Hasičský záchranný sbor ve Višňové 
shledal takto chráněný objekt způsobilý. 
 
Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy 
způsobilou. 
 
Památková péče – pozemek nezasahuje do památkově chráněného, a proto krajský úřad 
v Brně shledal pozemek způsobilý.  
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Stavba splňuje požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 a 501/2006. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 

Toto území splňuje požadavky o splnění podmínek regulačního plánu.Území je 
vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely bydlení. Staveniště a 
zařízení staveniště bude zřízeno na  k.ú. Višňové na p.č. 3325/57 a 3325/58. Lokalita pro 
zamýšlenou realizaci samostatně stojícího rodinného domu se nachází v území s nově 
navrhovanou zástavbou rodinných a bytových domů viz. vyjádření k územnímu plánu 
M.Ú. Višňové. 

 
 
 



g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území 
 
 Byly stanoveny podmínky z hlediska dispozic pozemku a obce. Stavba nemá věcné 
a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. 
V souvislosti s výstavbou se musí předpokládat s možností zvýšení prašnosti a hlučnosti a 
lze předpokládat částečné znečištění místní komunikace, které bude odstraněno. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je  14 měsíců od zahájení stavby.  
Předpokládané zahájení výstavby:  4/2014 
Předpokládané ukončení výstavby:  6/2015 
 
Do konce 10/2014 budou provedeny veškeré zemní práce, přípojky, základové konstrukce, 
vodorovné konstrukce, svislé nosné a dělící konstrukce, zastřešení objektu a výplně otvorů 
v obvodových zdech. V průběhu zimního období se budou provádět vnitřní práce instalace 
– příčky, rozvod vody, kanalizace, ústředního topení, plynu a elektriky. Začátkem roku 
2015 se budou provádět úpravy vnitřních povrchů. V další etapě se provedou malby a 
nátěry, kompletace topných těles, zařizovacích předmětů, kompletace elektroinstalace. 
V poslední etapě provádění budou probíhat dokončovací práce a terénní úpravy 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové 
či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
 
Orientační cena stavby :    12 mil. Kč 
Celková podlahová plocha:   440,22 m2 

Plocha stavebního pozemku:   1695,09 m2 

Zastavěná plocha:    352,19 m2 

Procento zastavění:    21% 
Plocha zpevněných ploch:   466,55 m2 

 
 
 
SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
k) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně 

 
Stavební parcela pro stavbu rodinného domu s provozovnou leží v katastrálním 

území městyse Višňové, číslo katastru je 782602, parcela č. 3325/57, 3325/58. Pozemek je 
svažitý k jižní straně - směrem do zahrady, svou severní stranou sousedí s místní 
komunikací (nově vybudovaná asfaltová zpevněná cesta). Na pozemku se nevyskytuje 
žádná vzrostlá zeleň, je zde pouze travní porost. Pozemek nebyl v minulosti zastavěn, 
jedná se o nově zastavované území, územním plánem určené pro stavbu rodinných a 
bytových domů. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi (a to zejména 



polohou, tvarem, velikostí) realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. Pozemek 
č. 3325/57, 3325/58 je veden jako stavební parcela. 
 
l) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní 

souvisejících, 
 

Rodinný dům pro 4 osoby je objekt samostatně stojící, který je rozdělen na dva 
funkční celky. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům a druhá část je objekt 
s provozovnou – autoservis. Oba objekty jsou od sebe navzájem oddilatované. Samotný 
pozemek má tvar obdélníku. 
Rodinný dům je řešen dvěma nadzemními podlaží, budova provozovny je řešena jako 
jednopodlažní, nepodsklepený objekt. Celý objekt je navržen a osazen v souladu 
s územním plánem této části městyse. Stavba se nachází v oblasti staveb podobného typu 
rodinných domů, nenarušuje tedy stávající vzhled krajiny. Budova rodinného domu má 
půdorysný tvar písmene L o vnějších rozměrech 17,5 x 11 m, a objekt provozovny je 
obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 13,05 x 20,9 m. Střešní konstrukce jsou 
navrženy jako jednoplášťové ploché s odvodněním pomocí střešních vpustí. Výška atiky 
rodinného domu je 4,970 m a výška atiky autoservisu je 4,900 m. Rodinný dům je 
přístupný hlavním vchodem z ulice, do objektu lze také vstoupit i přes garáž, a to 
garážovými vraty nebo zadním vchodem, který je přístupný ze zahrady. Autoservis je také 
přístupný z ulice hlavním vchodem, případně garážovými vraty. Autoservis má také boční 
vchod, který je přístupný pouze pro majitele rodinného domu. 
První nadzemní podlaží v rodinném domě je řešeno jako pobytová část domu. Nachází se 
zde kuchyň s jídelnou propojená s obývací pokojem, ze kterého je přístup na venkovní 
terasu. Součástí prvního nadzemního podlaží je technická místnost, koupelna s WC a 
pokoj pro hosty. V úrovní hlavního vstupu je také garáž pro dva osobní automobily. 
V druhém nadzemním podlaží ke klidová část domu s ložnicí, šatními prostory a vlastním 
hygienickým zařízením, dvěma dětskými pokoji, koupelnou a WC. Objekt autoservisu 
obsahuje především prostornou dílnou pro dva až čtyři osobní automobily (dle rozsahu 
oprav) vybavenou elektromechanickým zvedákem. V objektu se nachází také kancelář, 
sklad dokumentace, kuchyňka,šatnu s navazujícím hygienickým zařízením, pracovna, 
zkušebna, sklad materiálu a sklad olejů. Oba objekty jsou postaveny z cihelného systému 
Porotherm s železobetonovými stropy. Stavba je založena na betonových základových 
pasech doplněných o základové patky. Na objektech je použit kontaktní zateplovaní 
systém pomocí tepelné ROCKWOOL s tenkovrstvou  minerální omítkou a v 2NP je použit 
dřevěný obklad cementotřískovými deskami Cetris po celém obvodě. Výplně otvorů jsou 
projektovány plastová okna bílé barvy s izolačním trojsklem. 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA 
 
Autoservis 
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
100 kancelář 12 
101 Sklad dokumentace 6 
102 Kuchyň 9 
103 WC 1,65 
104 Koupelna 2,2 
105 Šatna 5,7 
106 Pracovna 16,5 
107 Zkušebna 7 
108 Sklad olejů 7,4 



109 Sklad materiálu 10 
110 Dílna 149,1 
CELKEM                                226,55 
 
Rodinný dům – 1NP 
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
 111 Garáž 32,2 
112 Schodiště 12,6 
113 Technická místnost 3,3 
114 Koupelna 4,84 
115 Pokoj pro hosty 15 
116 Chodba 5,4 
117 Kuchyň + obývací pokoj 48,5 
118 Spíž  3,8 
CELKEM                                     125,64 
 
Rodinný dům – 2NP 
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
201 Dětský pokoj 16,68 
202 Dětský pokoj 16,68 
203 Šatna 3,47 
204 Ložnice 16,6 
205 Předsíň 2,63 
206 Koupelna 3,38 
207 Koupelna 6,37 
208 WC 2,3 
209 Chodba 6,76 
210 Schodiště 13,16 
CELKEM                                 88,03 
 
Celková podlahová plocha: 440,22 m2 

Plocha stavebního pozemku: 1695,09 m2 

Zastavěná plocha: 352,19 m2 

Procento zastavění: 21% 
Plocha zpevněných ploch: 466,55 m2 

 
 
m) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, 
 
Zemní práce 
 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace a 
budou prováděny strojním výkopem rýh. Na ploše stavebního pozemku se provede sejmutí 
ornice ve vrstvě 300 mm, která se nechá v zadní části stavebního pozemku pro pozdější 
využití na terénní úpravy.  
Provede se výkop stavební jámy se svahovanými stěnami o sklonu 1:0,6. Jáma bude 
hluboká v nejnižším místě 1860 mm od projektové nuly. Následně se vyhloubí základové 
rýhy prvního nadzemního podlaží do hloubky 900 mm od dna stavební jamy. Po ukončení 
prací ve stavební jámě se provedou základové rýhy nepodsklepených části prvního 



nadzemního podlaží do hloubky 1260 mm od projektované nuly. Výkopové práce pro 
vybudování zpevněných ploch se provedou až dodatečně před úpravou terénu. V důsledku 
rozsáhlých výkopových prací a následné konečné úpravy terénu se veškerá vytěžena 
zemina ze stavební jámy a rýh odveze ze staveniště na skládku. Na obsypy a zásypy 
svahovaných stěn jam se použije zemina, která se odtěží při provádění terénních úprav a 
kterou jsme si ponechali ze sejmutí ornice. 
Nasypaná zemina bude po vrstvách tl. 200mm řádně zhutněna. V místě výkopových prací 
se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh či hloubku založeni 
stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv opatřeni z hlediska založeni stavby 
a odvodněni výkopů. 
 
Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska 
zatížení 
Návrh byl proveden v místě: 

- základový pas pod obvodovou stěnou (zdivo Porotherm) - RODINNÝ DŮM 
- základový pas pod obvodovou stěnou (betonové tvárnice + Porotherm) – 

RODINNÝ DŮM 
- základový pas pod vnitřní stěnou – RODINNÝ DŮM 
- základový pas pod obvodovou stěnou – AUTOSERVIS 
- základový pas pod vnitřní stěnou – AUTOSERVIS 

 
Podrobný výpočet viz příloha: VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 
Před prováděním betonáže se musí provést vyčištění základové spáry, uložit zemnící drát a 
uložit bednění prostupů případně chrániček pro uložení inženýrských sítí. Základové pasy 
budou provedeny z prostého betonu C20/25. Po vybetonování základových pasů se 
zhotoví podkladní beton tl. 180 mm z prostého betonu  C20/25 + ocelová svařovaná kari 
síť (oka 150 x 150 mm, Ø6 mm) 
 
Svislé konstrukce  
 
RODINNÝ DŮM 
Podlaží 1NP – obvodové svislé nosné konstrukce jsou v části z betonových tvárnic tl. 300 
mm a v části obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm z keramických bloků – 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 30 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 14 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
 
Podlaží 2NP – obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm jsou z keramických bloků – 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 24 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 14 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
 
 
 



AUTOSERVIS 
Podlaží 1NP –obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm jsou z keramických bloků – 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 30 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce železobetonových sloupů 250x250 mm – železobetonové 
konstrukce beton C25/30, ocel B500, návrh a rozmístění výztuže dle posouzení statika 
 
Vodorovné konstrukce 
 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové křížem vyztužené desky 
tl. 150 mm, které jsou použity na všechny stropní konstrukce- jsou tvořeny betonem 
C25/30 a oceli B500. návrh a rozmístění výztuže stropních desek pnutých ve dvou 
směrech je dle posouzení statika. 
 
Překlady nad otvory jsou provedeny jako:  

- montované z keramických nosných překladů POROTHERM 7 
- překlad nad garáží je součástí železobetonového stropu 
- monolitický železobetonový průvlak 250x300 mm, beton c25/30, ocel B500, návrh 

a rozmístění je dle posouzení statika 
 
Střecha  
 

Na objektu je navržena jednoplášťová plochá střešní konstrukce odvodněná 
pomocí střešních vpustí. Skladba střešního pláště je kontaktně uložená na stropní 
konstrukci. Spád střešních rovin je 2% a je vytvořen pomocí spádových klínů 
ROCKFALL tl. 20-45 mm. Atika je vyspádovaná pod 5% směrem dovnitř objektu. 
Jednoplášťová plochá střecha nad autoservisem a částí rodinného domu je navržena 
s povrchovou úpravou z kačírku (prané říční kamenivo)  frakce 16/32 mm.  Nad garáží u 
rodinného domu je navržena jednoplášťová vegetační plochá střecha pro suchomilné 
rostliny. 
Skladby střešních konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby konstrukcí. 
 
Hydroizolace  
 

Hydroizolace spodní stavby je provedena pod celou podsklepenou částí objektu a 
je napojena na hydroizolaci nepodsklepené části. Izolace je vytažena po vnější obvodové 
zdi do výšky 300 mm nad upravený terén. Na pozemku nebyl zjištěn radon v podloží 
objektu, proto hydroizolace spodní stavby není navržena na střední či vysoký stupeň 
radonového rizika. Izolace je navržena proti zemní vlhkosti. 
Hydroizolace je navržena z 1 asfaltového pásů typu „S“.  
 
Tepelná izolace 
 

Na objektu bude proveden kontaktní zateplovaní systém. Tepelná izolace je 
navržena pomocí izolační desky ROCKWOOL FASROCK tl. 140 mm. Zateplení 
základového pasu je též řešeno pomocí izolačních desek ROCKWOLL FASROCK o tl. 
140 mm.  Tepelně izolační desky jsou k podkladu lepeny pomocí lepící stěrkové hmoty 
cemix.  
 
 



Schodiště  
 

V objektu je navrženo jedno schodiště, které překonává výškovou úroveň z 1NP do 
2NP. Schodiště je navrženo jako dřevěné schodnicové s podstupnicemi. Schodiště je 
provedeno jako dvouramenné, průchozí šířka je 975 mm. Schodnice tvoří dřevěné fošny tl. 
50 mm, do kterých jsou začepovány stupnice. Schodnice jsou uloženy na základový pas 
v 1NP a stropní konstrukci v dalším podlaží. Schodiště je vybaveno nerezovým tyčovým 
zábradlím do výšky 1000 mm s nerezovým kruhovým madlem. 
 
- počet stupňů 18  
- výška stupně 171,11 mm 
- šířka stupně 290 mm 
 
Omítky  
 
Vnější: 
Na kontaktní zateplovaní systém je provedena fasádní lepící stěrka vyztužená armovací 
sklovláknitou síťovinou, na kterou se provede minerální zatíraná omítka CEMIX. 
Vnitřní: 
Omítky uvnitř objektu jsou navrženy jako jádrové omítky, na které se provede štuková 
omítka v celkové tloušťce 10 mm. 
 
Podlahy  
 
 Objektu jsou navrženy tři základní výšky podlah: 

- 200 mm pro podlahy projektované na základové desce objektu – 1NP 
- 135 mm pro podlahu projektovanou na základové desce – garáž 
- 100 mm pro podlahy projektované v 2NP 

Jsou navrženy také tři základní skladby podlah s povrchovými úpravami - laminátová 
podlaha, keramická dlažba, cementový potěr 

Specifikace jednotlivých vrstev viz skladby konstrukcí. 
 
Obklady  
 
Vnitřní: 
V místnostech hygienického zařízení, kuchyni, technické místnosti je navržen spárovaný 
keramický obklad, který je k podkladu lepen pomocí lepicích tmelů. Poloha, výška a 
rozsah obkladu viz projektová dokumentace. Přesné určení barevného odstínu a typu 
obkladu závisí na investorovi. 
 
Vnější: 
Na obvodové stěně v 2NP je řešen obklad z cementotřískových desek Cetris tl. 12 mm. 
Desky jsou kotveny do dřevěného roštu pomocí vrutů. 
 
Výplně okenních otvorů 
 

V objektu jsou navrženy plastová okna VEKRA CLASSIC  s pěti komorovým 
rámem tl. 70 mm a zasklením pomocí tepelně izolačního trojskla. Ug = 0,7 W/m2K, Uw = 
0,8 W/m2K (hodnota Uw  je dána pro okna rozměru 1500x1500 mm)  
Rozměry, množství, kování viz specifikace okenních výplní. 
 



Výplně dveřních otvorů 
 

Vchodové dveře jsou navrženy plastové dveře VEKRA CLASSIC s pěti 
komorovým rámem tl. 70 mm 
Pro vstup do garáže jsou navrženy rolovací garážová vrata LOMAX. Ovládání je pomocí 
elektromotoru + záložní ruční ovládání. 
Rozměry, množství, kování viz specifikace dveřních výplní. 
 
Větrání 
 

Větrání je řešeno pomocí oken – okenní kování disponuje funkcí mikroventilace, 
v kuchyni RD je navržena cirkulační digestoř – filtr z aktivního uhlí. 
 
Zdravotně technické instalace 
 
Vnit řní vodovod 
 

Oba objekty – rodinný dům i autoservis mají vlastní vodoměr. Od vodoměru je 
vodovodní potrubí vedeno do objektu a poté k jednotlivým zařizovacím předmětům a 
elektrickým ohřívacím zásobníkům. Zásobníky jsou umístěné v prostorách technické 
místnosti a v autoservisu je zařízení umístěno v koupelně. Potrubí pro vedení studené a 
teplé užitkové vody je navrženo plastové např. typ Ekoplastik, jako tepelná izolace je 
použito např. Mirelon tl. 10 mm. 
 
Vnit řní kanalizace 
 

Odpadni voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím 
potrubím do odpadního potrubí, umístěném v instalační šachtě, následně do svodného 
potrubí. Poté bude odpadní voda odvedena do veřejné kanalizační sítě. Ležatá i svislá 
kanalizace bude z trub plastových (např. PVC, Geberit). Odpadní potrubí od WC bude 
vyvedeno nad střechu a zakončeno odvětrací hlavicí. Na tomto potrubí bude také osazen 
čistící kus. Při přechodu ze svislé části do ležaté je nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu 
řadu. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže, která je umístěna v zadní části 
pozemku. 
 
Elektroinstalace 
 
Domovní rozvaděč bude umístěn pod schodištěm v 1NP rodinného domu a v provozovně 
na obvodové stěně dílny. Všechny rozvody budou uloženy ve stěnách a v podlaze. 
Rozvody budou provedeny kabely a vodiči s měděnými jádry. Světelné rozvody budou 
provedeny vodiči a kabely CYKYLs/CYKY/ 3-4 x1,5 zakryté v konstrukci a v podlaze. Z 
napájecího bodu bude el. energie přivedena kabelem CYKY 4x6 do rozvaděče RE. Z 
rozvaděče RE bude připojen rozvaděč RMS. Všechny el. rozvody pro rodinný dům budou 
jištěny v rozvaděči RMS. Rozvaděč RE bude osazen v pilíři plotu. Rozvaděč RMS je 
navržen jako plastová skříň. 
Umělé osvětlení ve vnitřních prostorách je navrženo žárovkovými svítidly na stropě. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny do výšky 1,2 m nad podlahou. V pokojích zásuvky 
osadit 0,3 m nad podlahu. Platí pro oba objekty. 
 
 
 



Důležité upozornění 
 
Nejasnosti a případné změny oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. 
 
n) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace, která vede do nové zástavby 
s rodinnými domy. Dopravní napojení na pozemek bude provedeno z místní komunikace 
po nově vybudované asfaltové příjezdové komunikaci splňující požadavky normy ČSN 73 
61 10: Projektování pozemních komunikací a ČSN 73 60 56: Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel. Stavba bude svým členěním začleněna do okolního prostředí a 
stávajícího terénu. Komunikaci vlastní a spravuje městys Višňové. Součástí stavby bude 
zbudování vjezdu do garáže, dílny a vchodu na pozemek. Při budování inženýrských sítí, 
byly k hranici pozemku dovedeny veškeré potřebné přípojky s možností pozdějšího 
připojeni.  
 
o) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 

 
Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro uzemní řízení 

a vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný objekt 
stejně jako sousední objekty bude napojen vjezdem na místní pozemní komunikace. 
Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na chodníky a zpevněné plochy, které 
navazují na novou okolní výstavbu. Další vstupy budou ze zahrady. 
V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, bude 
dodržena doba nočního klidu. 
 
p) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 

Stavba negativně neovlivní svým provozem životní prostředí. Během výstavby 
nebude dotčena žádná vzrostla zeleň. Pro odloučení ropných látek z odvodněného 
odstavného parkoviště, bude na pozemku umístěn odlučovač ropných látek. Z hlediska 
památkové péče se pozemek nenachází v chráněném území, ani jiným způsobem 
nepodléhá její ochraně. Stavba ani její provádění nebude mít žádný negativní vliv na 
životní prostředí. 
 
q) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací, 
 

V objektu se nepředpokládá pobyt osob s omezenou schopností pohybu. 
 
r)  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace, 
 
Před započetím prací se ověří skutečný průběh inženýrských sítí. Spodní voda na 

pozemku nebyla naražena, stavba se nenachází v záplavové oblasti. Radonovým měřením 
na pozemku nebylo zjištěno radonové zatížení z podloží. Objekt nebude chráněn proti 
radonu. Na pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými 
látkami, které by mohly ohrozit životní prostředí. 



s) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 

 
Objekt je umístěn na stavebních parcelách č.: 3325/57, 3325/58 

Vytyčení objektu se provede podle příslušné projektové dokumentace geodetickou firmou, 
která disponuje příslušným oprávněním. Příslušné body vytyčovací sítě jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci – situace. Ke kolaudaci a k zápisu do katastru nemovitostí, bude 
vyhotoven geodetický plán, který bude proveden odbornou firmou. 
 
t) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 
 

Novostavba je navržena jako dva samostatné objekty, které jsou od sebe vzájemně 
oddilatované. Ve východní  časti je navržena provozovna – autoservis. 
 
u) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 

Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí. 
Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hluku, ale po dokončení stavba přispěje 
ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže, 
která se nachází v zadní části pozemku. Během výstavby nebude dotčena žádná vzrostlá 
zeleň. Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizační sítě. Pro odloučení ropných 
látek z odvodněného odstavného parkoviště, bude na pozemku umístěn odlučovač ropných 
látek. Vliv stavby na ukládání odpadů – zemina z výkopových prací bude částečně použita 
k provedeni zásypů. S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. Staveniště tvoři pozemek investora, na kterém bude skladován 
stavební materiál. 
 
Rozdělení na stavební a inženýrské objekty: 
SO1: rodinný dům  
SO2: autoservis 
SO3: přípojky inženýrských sítí 
SO4: zpevněné plochy 
SO5: zahrada 
 
v) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 
 

Dokončená stavba nebude mít negativní účinky na své okolí. Během provádění 
stavby bude při výkopových prací zabezpečena ochrana proti pádu do výkopu. Při 
stavebních pracích bude okolí stavby maximálně chráněno před prachem. Pokud dojde 
vlivem stavebních prací k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí bude zajištěna 
její bezpečnost.  
Stavební činnost bude organizována v souladu nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č.101/2005 Sb.) a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhl. 



č. 137/118 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště. Zhotovitel stavebních prací v rámci 
dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 
dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí být po 
dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Před zahájením zemních prací musí zhotovitel 
stavby ověřit na staveništi inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výskyt 
škodlivých látek. Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem 
zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
Dodavatel zajistí, aby nedošlo k znečištění komunikací blátem nebo k znečištěni 
podzemních vod. 

 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  

 
Pro výstavbu rodinného domu jsou navrženy takové materiály, které splňují 

dostatečnou odolnost po celou dobu životnosti stavby. Stabilita stavby bude zajištěna 
dodržením navržených systémových řešení a technologických procesů a postupů při 
výstavbě. 
Veškeré železobetonové konstrukce a dimenze základových konstrukcí jsou doloženy 
statickým výpočtem.  
 
3.   Požární bezpečnost  
  

Požární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 
dokumentace – viz ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Provádění stavby ani následné užívání nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů 
v rámci odpadového hospodářství firmy. 
 
Základní povinnosti : 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné odpady dle jednotlivých 
druhů.zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujících životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění. 
Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva  
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné se musí nakládat pouze se souhlasem 
okresního úřadu. 
 
Produkce v průběhu stavby: 
 - Odpady obyčejné 
 150106 směs obalových materiálů 
 170101 beton 
 170102 cihly 
 170103 keramické výrobky 
 170201 dřevo 
 170202 sklo 
 170203 ostatní plasty 
 170402 hliník 



 170404 zinek 
 170405 železo a ocel 

170407 směsné kovy 
 170802 stavební materiály na bázi sádry 
 
 - odpady nebezpečné 
 170301 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude 
označeno identifikačními cedulkami každého nebezpečného odpadu. 

 
5.   Bezpečnost  při užívání   
 

S ohledem na druh provozu v navrhované stavbě není vyžadováno žádné speciální 
opatření týkající se zajištění bezpečnosti při užívání stavby. Objekt je navržen v souladu s 
„Obecně technickými požadavky na výstavbu“ a budou dodržovány příslušné požadavky a 
nařízení BOZP. Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, nárazem, popálením, pádem, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby nebude 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

6.    Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku a vibracím je navržena konstrukčním řešením stavby a použití 
příslušných izolací. Jedná se o rodinný dům s autoservisem, tedy objekt s nevýrobní 
činností. V objektu autoservisu se předpokládá pouze činnost mechanických oprav 
automobilů, nepředpokládá se navýšení hluku a otřesů vlivem technického zařízení. 
Stavby bude vedena odbornou stavební firmou, tak aby hluk a prašnost při výstavbě 
objektu byly co nejmenší. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

 
w) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
 

Navržený objekt je v souladu s platnou normou týkající se splnění požadavků na 
energetickou náročnost budov a splnění porovnávajících ukazatelů podle jednotné metody 
výpočtu energetické náročnosti budov.  
 
x) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 

Objekt je navržen tak, aby spotřeba energie byla co nejnižší. Energetická náročnost 
je ovlivněna tvarem budovy, dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a velikostí 
oken, použitými materiály a vytápěcím systémem. Při návrhu byly respektovány 
klimatické podmínky lokality. Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí stěn 
střech, teras, podlah, stropů a výplní otvorů splňují požadavky ma doporučené hodnoty 
součinitelů tepla dle ČSN 730540-2. výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U 
jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení energetického štítku obálky budovy s předběžnou 
tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – tepelně technické posouzení. 
Objekt je zařazen do kategorie B.  
 



8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 

V objektu není uvažováno s přítomností osob s omezenou schopností pohybu. 
Přístup do budovy autoservisu je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009. Bezbariérový 
přístup je řešen pouze do kanceláře (místnost č. 100) vstupy budou mít snížené prahy. 
Přístup do budovy je z veřejného chodníku z místní komunikace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 
Objekt je chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle platných vyhlášek a 

ČSN. Radonový průzkum prokázal, že daný pozemek je bez radonové zátěže. Konstrukce 
přiléhající k zemině nemusí být izolovány izolací proti radonu dle ČSN 730601. Z toho 
plyne předpoklad, že navrhovaný objekt nemusí být opatřen izolacemi proti radonovému 
zatížení v podloží. Stavba se nenachází v záplavovém území. Nehrozí ani výskyt 
seismických vlivů, budova se nenachází v poddolovaném území či ochranném a 
nebezpečnostním pásmu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

Objekt je navržen, a bude proveden způsobem, aby neohrožoval život, zdraví a 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
 
Vodovodní přípojka: 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě před objektem. Oba objekty – rodinný dům i autoservis mají svoji 
vlastní vodoměrnou sestavu. 
 
Plynovodní přípojky: 

Objekty nebudou napojeny na veřejné nízkotlaké vedení. 
 
Kanalizační přípojky:  

Splaškové vody z objektu budou odváděny do jednotné kanalizační sítě. Dešťová 
voda z prostoru před autoservisem bude odváděna do odlučovače ropných látek 
umístěných na pozemku – viz situace. Dešťová voda ze střešních konstrukcí bude 
odváděna do retenční nádrže, která je umístěna v zadní části pozemku – viz situace. 
 
Elektrická p řípojka:  

Objekty budou napojeny na stávající vedení nízkého napětí, které je ukončeno 
elektrorozvaděčem umístěném v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude 
napojen domovní rozvaděč umístěný v místnosti č. 112 (rodinný dům), a v místnosti č. 
110 (autoservis). Oba objekty – rodinný dům i autoservis mají svůj vlastní 
elektrorozvaděč. 
 
Telefonní přípojka, rozhlas nebo kabelová televize nejsou předmětem tohoto řešení. 
Investor si je zajistí sám. V místě je televizní síť dostupná s několika programy. 
 
 
 



12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 

Součástí rodinného domu je provozovna – autoservis. Rodinný dům a autoservis 
jsou od sebe vzájemně oddilatované. Autoservis je navržen pro mechanické opravy a 
údržby automobilů, nepředpokládá se v objektu karosářská ani lakýrnická činnost. 
V místnosti č. 110 (dílna) je osazen elektromechanický sloupový zvedák o nosnosti 3,5 t. 
před objektem je umístěn odlučovač rovných látek pro odvodnění parkovací plochy. 
 
 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
a) účel objektu, 
 

Novostavba rodinného domu s autoservisem je navržena pro 4 osoby k trvalému 
bydlení. Autoservis je navržen pro mechanické opravy a údržby automobilů, 
nepředpokládá se v objektu karosářská ani lakýrnická činnost. Předpokládaný počet 
v provozovně je jeden pracovník pro kancelář, a dva automechanici. Stavební parcela pro 
stavbu rodinného domu s provozovnou leží v katastrálním území městyse Višňové, číslo 
katastru je 782602, parcela č. 3325/57, 3325/58. 
 
b)zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 

Rodinný dům pro 4 osoby je objekt samostatně stojící, který je rozdělen na dva 
funkční celky. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům a druhá část je objekt 
s provozovnou – autoservis. Oba objekty jsou od sebe navzájem oddilatované.  
Rodinný dům je řešen dvěma nadzemními podlaží, budova provozovny je řešena jako 
jednopodlažní, nepodsklepený objekt. Celý objekt je navržen a osazen v souladu 
s územním plánem této části městyse. Stavba se nachází v oblasti staveb podobného typu 
rodinných domů, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. Budova rodinného domu má 
půdorysný tvar písmene L o vnějších rozměrech 17,5 x 11 m, a objekt provozovny je 
obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 13,05 x 20,9 m. Střešní konstrukce jsou 
navrženy jako ploché s odvodněním pomocí střešních vpustí. Výška atiky rodinného domu 
je 4,970 m a výška atiky autoservisu je 4,900 m. Rodinný dům je přístupný hlavním 
vchodem z ulice, do objektu lze také vstoupit i přes garáž, a to garážovými vraty nebo 
zadním vchodem, který je přístupný ze zahrady. Autoservis je také přístupný z ulice 
hlavním vchodem, případně garážovými vraty. Autoservis má také boční vchod, který je 
přístupný pouze pro majitele rodinného domu. 
První nadzemní podlaží v rodinném domě je řešeno jako pobytová část domu. Nachází se 
zde kuchyň s jídelnou propojená s obývací pokojem, ze kterého je přístup na venkovní 
terasu. Součástí prvního nadzemního podlaží je technická místnost, koupelna s WC a 
pokoj pro hosty. V úrovní hlavního vstupu je také garáž pro dva osobní automobily. 
V druhém nadzemním podlaží ke klidová část domu s ložnicí, šatními prostory a vlastním 
hygienickým zařízením, dvěma dětskými pokoji, koupelnou a WC. Objekt autoservisu 
obsahuje především prostornou dílnou pro dva až čtyři osobní automobily (dle rozsahu 
oprav) vybavenou elektromechanickým zvedákem. V objektu se nachází také kancelář, 
sklad dokumentace, kuchyňka,šatnu s navazujícím hygienickým zařízením, pracovna, 
zkušebna, sklad materiálu a sklad olejů. Oba objekty jsou postaveny z cihelného systému 



Porotherm s železobetonovými stropy. Stavba je založena na betonových základových 
pasech doplněných o základové patky. Na objektech je použit kontaktní zateplovaní 
systém pomocí tepelné ROCKWOOL s tenkovrstvou  minerální omítkou a v 2NP je použit 
dřevěný obklad cementotřískovými deskami Cetris po celém obvodě. Výplně otvorů jsou 
projektovány plastová okna bílé barvy s izolačním trojsklem.  
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
 
 
PODLAHOVÁ PLOCHA 
 
Autoservis 
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
100 kancelář 12 
101 Sklad dokumentace 6 
102 Kuchyň 9 
103 WC 1,65 
104 Koupelna 2,2 
105 Šatna 5,7 
106 Pracovna 16,5 
107 Zkušebna 7 
108 Sklad olejů 7,4 
109 Sklad materiálu 10 
110 Dílna 149,1 
CELKEM                                226,55 
 
Rodinný dům – 1NP 
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
 111 Garáž 32,2 
112 Schodiště 12,6 
113 Technická místnost 3,3 
114 Koupelna 4,84 
115 Pokoj pro hosty 15 
116 Chodba 5,4 
117 Kuchyň + obývací pokoj 48,5 
118 Spíž  3,8 
CELKEM                                     125,64 
 
Rodinný dům – 2NP 
OZN ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA(m2) 
201 Dětský pokoj 16,68 
202 Dětský pokoj 16,68 
203 Šatna 3,47 
204 Ložnice 16,6 
205 Předsíň 2,63 
206 Koupelna 3,38 
207 Koupelna 6,37 
208 WC 2,3 
209 Chodba 6,76 



210 Schodiště 13,16 
CELKEM                                 88,03 
 
Celková podlahová plocha: 440,22 m2 

Plocha stavebního pozemku: 1695,09 m2 

Zastavěná plocha: 352,19 m2 

Procento zastavění: 21% 
Plocha zpevněných ploch: 466,55 m2 

 
Všechny obytné místnosti mají navržené přirozené oslunění v souladu s ČSN 730580 a 
jsou také v souladu se zákonnými požadavky na proslunění obytných místností – vyhláška 
268/2009 Sb, o obecných technických požadavcích na stavby. 
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost, 
 
Zemní práce 
 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Na 
ploše stavebního pozemku se provede sejmutí ornice ve vrstvě 300 mm, která se ponechá 
v zadní části stavebního pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy.  
Provede se výkop stavební jámy se svahovanými stěnami o sklonu 1:0,6. Jáma bude 
hluboká v nejnižším místě 1860 mm od projektové nuly. Následně se vyhloubí základové 
rýhy prvního nadzemního podlaží do hloubky 900 mm od dna stavební jamy. Po ukončení 
prací ve stavební jámě se provedou základové rýhy nepodsklepených části prvního 
nadzemního podlaží do hloubky 1260 mm od projektované nuly. Výkopové práce pro 
vybudování zpevněných ploch se provedou až dodatečně před úpravou terénu. 
V důsledku rozsáhlých výkopových prací a následné konečné úpravy terénu se veškerá 
vytěžena zemina ze stavební jámy a rýh odveze ze staveniště na skládku. Na obsypy a 
zásypy 
svahovaných stěn jam se použije zemina, která se odtěží při provádění terénních úprav a 
kterou jsme si ponechali ze sejmutí ornice.. 
Nasypaná zemina bude po vrstvách tl. 200mm řádně zhutněna. V místě výkopových prací 
se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh či hloubku založeni 
stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět jakákoliv opatřeni z hlediska založeni stavby 
a odvodněni výkopů. 
 
Základové konstrukce 
 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska 
zatížení 
Návrh byl proveden v místě: 

- základový pas pod obvodovou stěnou (zdivo Porotherm) - RODINNÝ DŮM 
- základový pas pod obvodovou stěnou (betonové tvárnice + Porotherm) – 

RODINNÝ DŮM 
- základový pas pod vnitřní stěnou – RODINNÝ DŮM 
- základový pas pod obvodovou stěnou – AUTOSERVIS 
- základový pas pod vnitřní stěnou – AUTOSERVIS 

 
Podrobný výpočet viz příloha: VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 



Před prováděním betonáže musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení zemnícího 
drátu a uložení bednění prostupů případně chrániček pro uložení inženýrských sítí. 
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C20/25. Po vybetonování 
základových pasů se zhotoví podkladní beton tl. 180 mm z prostého betonu  C20/25 + 
ocelová svařovaná kari síť (oka 150 x 150 mm, Ø6 mm) 
 
Svislé konstrukce  
 
RODINNÝ DŮM 
Podlaží 1NP – obvodové svislé nosné konstrukce jsou v části z betonových tvárnic tl. 300 
mm a v části obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm z keramických bloků – 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 30 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 14 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
 
Podlaží 2NP – obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm jsou z keramických bloků – 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 24 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 14 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
 
AUTOSERVIS 
Podlaží 1NP –obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm jsou z keramických bloků – 
POROTHERM 30 profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzděny z keramických bloků – 
POROTHERM 30 na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Vnitřní nosné svislé konstrukce železobetonových sloupů 250x250 mm – železobetonové 
konstrukce beton C25/30, ocel B500, návrh a rozmístění výztuže dle posouzení statika 
 
Vodorovné konstrukce 
 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové křížem vyztužené desky 
tl. 150 mm, které jsou použity na všechny stropní konstrukce- jsou tvořeny betonem 
C25/30 a oceli B500. návrh a rozmístění výztuže stropních desek pnutých ve dvou 
směrech je dle posouzení statika. 
 
Překlady nad otvory jsou provedeny jako:  

- montované z keramických nosných překladů POROTHERM 7 
- překlad nad garáží je součástí železobetonového stropu 
- monolitický železobetonový průvlak 250x300 mm, beton c25/30, ocel B500, návrh 

a rozmístění je dle posouzení statika 
 
Střecha  
 

Na objektu je navržena plochá střešní konstrukce odvodněná pomocí střešních 
vpustí. Skladba střešního pláště je kontaktně uložená na stropní konstrukci. Spád střešních 
rovin je 2% a je vytvořen pomocí spádových klínů ROCKFALL tl. 20-45 mm. Atika je 
vyspádovaná pod 5% směrem dovnitř objektu. Jednoplášťová plochá střecha nad 



autoservisem a částí rodinného domu je navržena s povrchovou úpravou z kačírku (prané 
říční kamenivo)  frakce 16/32 mm.  Nad garáží u rodinného domu je navržena 
jednoplášťová vegetační plochá střecha pro suchomilné rostliny. 
Skladby střešních konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby konstrukcí 
 
Hydroizolace  
 

Hydroizolace spodní stavby je provedena pod celou suterénní částí objektu a je 
napojena na hydroizolaci nepodsklepené části. Izolace je vytažena po vnější obvodové zdi 
do výšky 300 mm nad upravený terén. Na pozemku nebyl zjištěn radon v podloží objektu, 
proto hydroizolace spodní stavby není navržena na střední či vysoký stupeň radonového 
rizika. Izolace je navržena proti zemní vlhkosti. 
Hydroizolace je navržena z 1 asfaltového pásů typu „S“.  
 
Tepelná izolace 
 

Na objektu bude proveden kontaktní zateplovaní systém. Tepelná izolace je 
navržena pomocí izolační desky ROCKWOOL FASROCK tl. 140 mm. Zateplení 
základového pasu je též řešeno pomocí polystyrénu ROCKWOLL FASROCK o tl. 140 
mm.  Tepelně izolační desky jsou k podkladu lepeny pomocí lepící stěrkové hmoty cemix.  
 
Schodiště  
 

V objektu je navrženo jedno schodiště, které překonává výškovou úroveň z 1NP do 
2NP. Schodiště je navrženo jako dřevěné schodnicové s podstupnicemi. Schodiště je 
provedeno jako dvouramenné, průchozí šířka je 975 mm. Schodnice tvoří dřevěné fošny tl. 
50 mm, do kterých jsou začepovány stupnice. Schodnice jsou uloženy na základový pas 
v 1NP a stropní konstrukci v dalším podlaží. Schodiště je vybaveno nerezovým tyčovým 
zábradlím do výšky 1000 mm s nerezovým kruhovým madlem. 
 
- počet stupňů 18  
- výška stupně 171,11 mm 
- šířka stupně 290 mm 
 
Omítky  
 
Vnější: 
Na kontaktní zateplovaní systém je provedena fasádní lepící stěrka vyztužená armovací 
sklovláknitou síťovinou, na kterou se provede minerální zatíraná omítka CEMIX. 
Vnitřní: 
Omítky uvnitř objektu jsou navrženy jako jádrové omítky, na které se provede štuková 
omítka v celkové tloušťce 10 mm. 
 
Podlahy  
 
 Objektu jsou navrženy tři základní výšky podlah: 

- 200 mm pro podlahy projektované na základové desce objektu – 1NP 
- 135 mm pro podlahu projektovanou na základové desce – garáž 
- 100 mm pro podlahy projektované v 2NP 

Jsou navrženy také tři základní skladby podlah s povrchovými úpravami - laminátová 
podlaha, keramická dlažba, cementový potěr 



Specifikace jednotlivých vrstev viz skladby konstrukcí. 
 
 
Obklady  
 
Vnitřní: 
V místnostech hygienického zařízení, technické místnosti, kuchyni je navržen spárovaný 
keramický obklad, který je k podkladu lepen pomocí lepicích tmelů. Poloha, výška a 
rozsah obkladu viz projektová dokumentace. Přesné určení barevného odstínu a typu 
obkladu závisí na investorovi. 
 
Vnější: 
Na obvodové stěně v 2NP je řešen obklad z cementotřískových desek Cetris tl. 12 mm. 
Desky jsou kotveny do dřevěného roštu pomocí vrutů. 
 
Výplně okenních otvorů 
 

V objektu jsou navrženy plastová okna VEKRA CLASSIC  s pěti komorovým 
rámem tl. 70 mm a zasklením pomocí tepelně izolačního trojskla. Ug = 0,7 W/m2K,  

Uw = 0,8 W/m2K (hodnota Uw  je dána pro okna rozměru 1500x1500 mm)  
Rozměry, množství, kování viz specifikace okenních výplní. 
 
Výplně dveřních otvorů 
 

Vchodové dveře jsou navrženy plastové dveře VEKRA CLASSIC s pěti 
komorovým rámem tl. 70 mm 
Pro vstup do garáže jsou navrženy rolovací garážová vrata LOMAX. Ovládání je pomocí 
elektromotoru + záložní ruční ovládání. 
Rozměry, množství, kování viz specifikace dveřních výplní. 
 
Větrání 
 

Větrání je řešeno pomocí oken – okenní kování disponuje funkcí mikroventilace, 
v kuchyni RD je navržena cirkulační digestoř – filtr z aktivního uhlí. 
 
Zdravotně technické instalace 
 
Vnit řní vodovod 
 

Oba objekty – rodinný dům i autoservis mají vlastní vodoměr. Od vodoměru je 
vodovodní potrubí vedeno do objektu a poté k jednotlivým zařizovacím předmětům a 
elektrickým ohřívacím zásobníkům. Zásobníky jsou umístěné v prostorách technické 
místnosti a v autoservisu je zařízení umístěno v koupelně. Potrubí pro vedení studené a 
teplé užitkové vody je navrženo plastové např. typ Ekoplastik, jako tepelná izolace je 
použito např. Mirelon tl. 10 mm. 
 
Vnit řní kanalizace 
 

Odpadni voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím 
potrubím do odpadního potrubí, umístěném v instalační šachtě, následně do svodného 
potrubí. Poté bude odpadní voda odvedena do veřejné kanalizační sítě. Ležatá i svislá 



kanalizace bude z trub plastových (např. PVC, Geberit). Odpadní potrubí od WC bude 
vyvedeno nad střechu a zakončeno odvětrací hlavicí. Na tomto potrubí bude také osazen 
čistící kus. Při přechodu ze svislé části do ležaté je nutné zvýšit dimenzi potrubí o jednu 
řadu. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže, která je umístěna v zadní části 
pozemku. 
 
Elektroinstalace 
 
Domovní rozvaděč bude umístěn pod schodištěm v 1NP rodinného domu a v provozovně 
na obvodové stěně dílny. Všechny rozvody budou uloženy ve stěnách a v podlaze. 
Rozvody budou provedeny kabely a vodiči s měděnými jádry. Světelné rozvody budou 
provedeny vodiči a kabely CYKYLs/CYKY/ 3-4 x1,5 zakryté v konstrukci a v podlaze. Z 
napájecího bodu bude el. energie přivedena kabelem CYKY 4x6 do rozvaděče RE. Z 
rozvaděče RE bude připojen rozvaděč RMS. Všechny el. rozvody pro rodinný dům budou 
jištěny v rozvaděči RMS. Rozvaděč RE bude osazen v pilíři plotu. Rozvaděč RMS je 
navržen jako plastová skříň. 
Umělé osvětlení ve vnitřních prostorách je navrženo žárovkovými svítidly na stropě. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny do výšky 1,2 m nad podlahou. V pokojích zásuvky 
osadit 0,3 m nad podlahu. Platí pro oba objekty. 
 
Důležité upozornění 
 
Nejasnosti a případné změny oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

 
Objekt je navržen tak, aby spotřeba energie byla co nejnižší. Energetická náročnost 

je ovlivněna tvarem budovy, dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a velikostí 
oken, použitými materiály a vytápěcím systémem. Při návrhu byly respektovány 
klimatické podmínky lokality. Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí stěn 
střech, teras, podlah, stropů a výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty 
součinitelů tepla dle ČSN 730540-2. výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U 
jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení energetického štítku obálky budovy s předběžnou 
tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – tepelně technické posouzení. 
Objekt je zařazen do kategorie B.  
 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, 
 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum základové zeminy nebyl v době 
zpracování projektové dokumentace stavby proveden. Vychází se ze zkušeností se 
zakládáním obdobných staveb v dané lokalitě a za předpokladu že základové poměry jsou 
jednoduché. Předpokládané složení základové zeminy v dané lokalitě – jílovitá hlína. 
Únosnost základové zeminy byla stanovena na 0,2 MPa.  
 
 
 
 
 



g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků, 
 

Provádění stavby ani následné užívání nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů 
v rámci odpadového hospodářství firmy. 
 
Základní povinnosti : 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné odpady dle jednotlivých 
druhů.zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujících životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění. 
Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva  
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné se musí nakládat pouze se souhlasem 
okresního úřadu. 
 
Produkce v průběhu stavby: 
 - Odpady obyčejné 
 150106 směs obalových materiálů 
 170101 beton 
 170102 cihly 
 170103 keramické výrobky 
 170201 dřevo 
 170202 sklo 
 170203 ostatní plasty 
 170402 hliník 
 170404 zinek 
 170405 železo a ocel 

170407 směsné kovy 
 170802 stavební materiály na bázi sádry 
 
 - odpady nebezpečné 
 170301 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude 
označeno identifikačními cedulkami každého nebezpečného odpadu. 

 
h) dopravní řešení, 
 

Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro uzemní řízení 
a vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný objekt 
stejně jako sousední objekty bude napojen vjezdem na místní pozemní komunikace. 
Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na chodníky a zpevněné plochy, které 
navazují na novou okolní výstavbu. Další vstupy budou ze zahrady. 
V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, bude 
dodržena doba nočního klidu. 
 
 
 
 



i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 

Objekt je chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle platných vyhlášek a 
ČSN. Radonový průzkum prokázal, že daný pozemek je bez radonové zátěže. Konstrukce 
přiléhající k zemině nemusí být izolovány izolací proti radonu dle ČSN 730601. Z toho 
plyne předpoklad, že navrhovaný objekt nemusí být opatřen izolacemi proti radonovému 
zatížení v podloží. Stavba se nenachází v záplavovém území. Nehrozí ani výskyt 
seismických vlivů, budova se nenachází v poddolovaném území či ochranném a 
nebezpečnostním pásmu. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 

Objekt je umístěn v souladu s platnou vyhláškou č. 501/2006 Sb, o obecných 
požadavcích na využívání území. Odstupy u fasád s otvory vyhovují na minimální 
vzdálenosti od hranic pozemků. Ostatní technické požadavky jsou dodrženy v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
 
ZÁVĚR 
 
Bakalářskou práci jsem zpracovávala s využitím doposud nabytých zkušeností 
s navrhováním pozemních staveb, za použití českých norem, vyhlášek, předpisů a 
technických listů výrobců použitých materiálů. Narazila jsem na spoustu konstrukčních 
řešení, o kterých jsem dříve mnohé nevěděla. To mě donutilo se jim blíže věnovat a hledat 
vhodné řešení. Stavba je řešena tak, aby byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. 
Stropy jsou monolitické, střecha jednoplášťová se štěrkovým násypem.  
Bakalářská práce byla vypracována dle rozsahu zadání. Výsledkem bakalářské práce je 
projektová dokumentace na úrovni provedení stavby, doplněná o architektonickou studii, 
tepelně technické posouzení obálkou budovy a požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 
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