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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s kavárnou ve Vlčnově u Starého 

Jičína. Rodinný dům je dvou podlaţní, částečně podsklepeny. Kavárna je jednopodlaţní. 

Rodinný dům je s kavárnou spojen chodbou za garáţí. Rodinný dům je zastřešen sedlovou 

střechou s vikýři. Nad kavárnou a garáţí je plochá zelená střecha. K provozovně kavárny 

náleţ i parkovací odstavné plochy. Součástí bakalářské práce je i seminární práce na téma 

zelené střechy. 

 

 

Klíčová slova 

 rodinný dům 

 dvoupodlaţní 
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 částečné podsklepení 

 

 

Abstract 

This bachalor thesis deale with the desigen of the detached house with café in Vlčnov near 

Starý Jičín. Detached house is two-storey building, partly basement. Café is one floor. Café is 

connected by a walkway blind the garage. Detached house is covered with a gable roof with 

dormers. Above the garage and Café is a flat green roof. The establishment Café findings 

parking lanes. Part of this  bachelor thesis is the essay on green fous. 
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ÚVOD 

 Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu 

s provozovnou kavárny pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je postaven na parcele č. 526/115 

v katastrálním území Vlčnov u Starého Jičína, v Moravskoslezském kraji. 

 Rodinný dům s kavárnou je navrţen jako samostatně stojící objekt novostavby. Objekt 

je členitý. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaţí, a je částečně podsklepený. Kavárna je 

jednopodlaţní a s rodinným domem je propojena spojovací chodbou za prostorem garáţe. Ke 

kavárně rovněţ náleţí odstavné parkovací plochy před objektem. 

 Hlavní vstup do rodinného domu je navrţen na východní straně objektu z přístupové 

komunikace, kde se také nachází vjezd do garáţe pro dva automobily. 

 Hlavní vstup do kavárny se nalézá na severní straně a je přístupný z chodníku. 

  V 1.S je umístěna technická místnost, kotelna, sklad a dílna.  

 V 1.NP se nachází prostory kavárny a kuchyně, sociální zázemí kavárny, šatna a 

sociální zázemí zaměstnanců. Přes dělící prvek garáţe a spojovací chodby se dostaneme do 

rodinného domu, kde se v 1.NP nachází obývací pokoj s jídelnou, pracovní kout kuchyň, 

spiţírna a chodba s trojramenným schodištěm . 

 V 2. NP jsou umístěny dětské pokoje, pokoj pro hosty, loţnice, koupelna, a pokoj pro 

domácí práca. 

 Konstrukčí systém rodinného domu s kavárnou je proveden z cihlového systému 

POROTHERM. Obvodová stěna je postavena s cihelných, vatou plněných tvárnic.Základy 

jsou provedeny na pasech s vyuţítím ztraceného bednění BEST. Stropní konstrukce je 

prefamonolitcká s pouţitím stropních vloţek MIAKO systému POROTHERM.   

 Střecha nad rodinným domem je sedlová s vikýři s nadkrokevní a mezikrokevní 

izolaci. Střecha nad kavárnou je provedena jako plochá zelená extenzivní střecha. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
ČLENĚNÍ: 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

b) Místo stavby: 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a přímení:  

Adresa:  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a přímení:  

Adresa:    

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

b) Údaje o území podle jiných právních předpisů 

c) Údaje o odtokových poměrech 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující, a nebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

b) Účel užívání stavby 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

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

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 



 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

k) orientační náklady stavby 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  



 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Rodinný dům s kavárnou 

b) Místo stavby:  Vlčnov 111, Starý Jičín 

 Kraj:    Moravskoslezský 

 Katastrální území: Vlčnov u Starého Jičína (755044) 

 Číslo parcely: 526/115 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a přímení: Jana Vozáková 

Adresa:   Heřmanice 43 

    741 01 Nový Jičín 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant:   

Jméno a přímení: Ing. Arch. Ivana Utíkalová, autorizace v oboru:  

    A: obor architektura (A.1), pod číslem 3165 u ČKA 

Zodpovědný projektant:  

Jméno a přímení: Helena Vozáková 

Adresa:   Heřmanice 43, 

    741 01 Nový Jičín, student VUT FAST,  

Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa, prohlídka pozemku, požadavky a přání investora. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Návrh stavby řeší trvalou stavbu – novostavbu rodinného domu s kavárnou. 
Rodinný dům s obytným podkrovím s šikmou střechou a kavárna s plochou zelenou 
střechou. Umístěn na p.č. 526/115, k.ú. Vlčnov u Starého Jičína. 

Objekt bude napojen na přípojku NN, napojenou na vedení NN umístěné na 
hranici pozemku  p.č. 526/86. RE bude umístěn v pilíři oplocení na hranici pozemku 
investora. Vodovodní přípojka PE100RC 32 bude napojena na stávající rozvody 
v přilehlé místní komunikaci na pozemku p.č. 526/86. Vodoměrná sestava bude 
umístěna v suterénu domu. Plynovodní STL přípojka PE 32 bude napojena na stávající 
rozvody STL plynovodu v přilehlé místní komunikaci na pozemku p.č. 526/86. 
Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude napojena do stávající šachty splaškové 
kanalizace přímo na pozemku p.č. 526/115. Kanalizační přípojka dešťová kanalizace 
bude umístěna také přímo na pozemku p.č. 526/115 a bude ukončena ve stávající 
šachtě dešťové kanalizace. 



 

Součástí objektu kavárny bude parkoviště o 3 stáních pro osobní automobily, 1 
stání pro invalidy, 1 stání pro zásobováni. Součástí stavby bude i oplocení pozemku 
investora, které bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky 1600 mm na jižní a 
východní straně. V severní a západní strana bude oplocena zděným oplocením 
s dřevěnými výplněmi celkové výšky 1600 mm s posuvnou branou. Rodinný dům bude 
komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci na p.č. 526/86. Vše 
v katastrálním území Vlčnov u Starého Jičína. 

 

b) Údaje o území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nachází v intravilánu obce Starý Jičín v zóně pro bydlení. Pozemek 

není ovlivněn jinými právními předpisy. Nenachází se zde památkové zóny ani 

chráněná či záplavová území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Staveniště tvoří volný pozemek, který byl doposud využíván jako zahrada. 

Pozemek staveniště je mírně svažitý 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

Projekt novostavby rodinného domu s kavárnou včetně integrované garáže i 

parkovacích stání je situován do zastavěného území obce a doplňuje zástavbu 

rodinných domů. Před zahájením řízení nebyly známy žádné zvláštní požadavky 

dotčených orgánů územního plánování ani dotčených orgánů státní správy. 

 

Stavba rodinného domu s kavárnou o 1 bj. bude umístěna na pozemku p.č. 

526/115 a bude mít 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví. Rodinný dům 

bude zastřešen sedlovou střechou a kavárna plochou zelenou střechou. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující, anebo územním souhlasem, popřípadě 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí 

s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby, údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací. 

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím. Byly dodrženy požadavky dle 

vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 



 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 

obecně technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje 

příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak pro vliv stavby na 

životní prostředí. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projekt novostavby rodinného domu s kavárnou včetně integrované garáže i 

parkovacích stání je situován do zastavěného území obce a doplňuje zástavbu 

rodinných domů. Před zahájením řízení nebyly známy žádné zvláštní požadavky 

dotčených orgánů územního plánování ani dotčených orgánů státní správy. 

 

Stavba rodinného domu s kavárnou o 1 bj. bude umístěna na pozemku p.č. 

526/115 a bude mít 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví. Rodinný dům 

bude zastřešen sedlovou střechou a kavárna plochou zelenou střechou. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dokumentace nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým řešením. 

 

i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

Staveniště tvoří volný pozemek, který byl doposud využíván jako zahrada. 

Pozemek staveniště je svažitý a nachází se v intravilánu obce Starý Jičín v zóně pro 

bydlení. V jeho okolí se nachází zástavba individuálních rodinných domů. Pozemek 

nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Stavební 

práce nevykazují žádné požadavky na kácení vzrostlé zeleně. Zemina vytěžená při 

výkopu základových pasů bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude 

využita k jiným terénním úpravám domu. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousední parcely pozemku, na kterém je umístěna stavba rodinného domu 

s kavárnou , se nachází v katastrální území Vlčnov u Starého Jíčína:  

p.č.  526/86 Obec Starý Jičín č.p. 133, 74231 Starý Jičín 

526/116 Lisztwanová Petra Dvořákova 330/2, 74101 Nový Jičín 

526/123  Procházka Josef Zdravotnická 117,  
74236 Jakubčovice nad Odrou 

Procházková Dagmar č.p. 285, 74233 Jeseník nad Odrou  
526/124 SJM Hanzelka Tomáš a Hanzelková Pavlína U Hráze 291, 

Loučka, 74101 Nový Jičín 

 

Majitelem pozemku p.č. 526/115, na kterém je stavba umístěna je investor,  

Jana Vozáková, Heřmanice 43, 741 01 Nový Jičín. 

A.4 Údaje o stavbě 



 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s kavárnou. 

 

b) Účel užívání stavby 

Bydlení a provoz kavárny. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt je brán za trvalou stavbu. 

 

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

památka apod.) 

Stavba není nijak chráněna. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Stavba 

byla navržena dle platných norem a předpisů. Projekt zohledňuje  bezbariérové užívání 

staveb u objektu kavárny a  splňuje požadavky vyhlášky  

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

užívání staveb. Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány 

platné zákony, platné normy a předpisy, zejména pak: 

-zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky. 

-zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

-zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

-vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

-vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Byly dodrženy požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dokumentace nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým řešením. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů 

/ pracovníků apod.) 



 

Plocha pozemku  :  2261,74 m2 

Zastavěná plocha  

- RD + garáž  :   170,69 m2 

- Kavárna   :   116,83 m2 

Celkem   :   287,52 m2 

Procento zastavění :      12,71 % 

Zpevněná plocha 

- Garáž   :     71,68 m2 

- Parkoviště kavárny :    136,95 m2 

Celkem  :    208,63 m2 

Obestavěný prostor :  2837,10 m3 

Obytný prostor RD :     99,65 m3 

  

V navržené novostavbě vznikne bytová jednotka 5+1 pro trvalé bydlení 

čtyřčlenné rodiny a provozem kavárny. 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.) 

Projekt neřeší. 

 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Předpokládaná doba výstavby činí 12 měsíců. 

 

Stavební řízení     08 - 2013 

Zahájení stavby     09 - 2013 

Ukončení stavby    09 - 2014 

Kolaudace a uvedení stavby do provozu 09 – 2014 

 

Popis výstavby (odhad):  

- vytyčení stavby, výkopové práce 

- inženýrské sítě – přípojky 

- základové konstrukce 

- hrubá stavba 1S 

- strop nad 1S 

- hrubá stavba 1NP 

- strop nad 1NP 

- hrubá stavba 2NP 

- plochá zelená střecha  



 

- sedlová střecha 

- výplně otvorů 

- rozvody instalací 

- povrchové úpravy  

- podlahy 

- dokončovací práce 

 

k) orientační náklady stavby 

Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 

obestavěného prostoru, dle THU (http://www.stavebnistandardy.cz /) 

Cena za 1m3 OP dle THU: 4 491,- 

Celkové náklady: 2837,10 x 4 491= 12 741 416,- 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Objekt se člení na rodinný dům, garáž a kavárnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Helena Vozáková                                                                     

                 podpis 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
ČLENĚNÍ: 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

d) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 

f) Požadavky na asanace, destrukce, kácení dřevin 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

h) Územně technické podmínky 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení,  

materiálového a barevného řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízeni 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

b) Energetická náročnost stavby 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

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

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) Ochrana před bludnými proudy 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

d) Ochrana před hlukem 

e) Protipovodňová opatření 



 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infastruktury 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) Doprava v klidu 

d) Pěší a cyklistické stezky 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

c) Biotechnická opatření  

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a půda 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

b) Odvodnění staveniště 

c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

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

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 

 

 

 

 



 
 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště tvoří volný pozemek, který byl doposud využíván jako zahrada. 

Pozemek staveniště je mírně svažité a nachází se v intravilánu obce Starý Jičín v zóně 

pro bydlení na p.č. 526/115. V jeho okolí se nachází zástavba individuálních rodinných 

domů. Přístup na staveniště je zajištěn z komunikace místního charakteru s napojením 

na silnici Starý Jičín – Starojická Lhota. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl prováděn geologický a hydrogeologický 

průzkum. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Hodnocení 

radonového rizika stavebního pozemku je dle naměřených hodnot v kategorii nízkého 

radonového indexu. Vyhodnocení zkušenosti z okolní výstavby nevykazují nutnost 

ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, 

poddolování, seismicita apod.). V rámci projektové dokumentace bylo provedeno 

polohopisné a výškopisné zaměření objektu 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V okolí pozemku se nenachízí ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové 

poměry v území 

Stavba rodinného domu s kavárnou nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Splašková a dešťová voda bude odváděna kanalizační přípojkou do kanalizačního řádu. 

Domovní odpad bude odvážen v rámci svozu technických služeb. 

 

f) Požadavky na asanace, destrukce, kácení dřevin 

Staveniště je mírně svažité, bez stávajících staveb. Před zahájením vlastní stavby 

budou odstraněny keře, které se nacházejí na staveništi, a bude sejmuta ornice, která 

bude uskladněna na vhodném místě. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá 

ornice použita na terénní úpravy. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo  

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 

 



 
 

 

h) Územně technické podmínky 

Přístup na staveniště je zajištěn z komunikace místního charakteru s napojením 

na silnici Starý Jičín – Starojická Lhota. 

Objekt bude napojen na přípojku NN, napojenou na vedení NN umístěné na 

hranici pozemku  p.č. 526/86. RE bude umístěn v pilíři oplocení na hranici pozemku 

investora.  

Vodovodní přípojka PE100RC 32 bude napojena na stávající rozvody v přilehlé 

místní komunikaci na pozemku p.č. 526/86. Vodoměrná sestava bude umístěna 

v suterénu domu.  

Plynovodní STL přípojka PE 32 bude napojena na stávající rozvody STL plynovodu 

v přilehlé místní komunikaci na pozemku p.č. 526/86.  

Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude napojena do stávající šachty 

splaškové kanalizace přímo na pozemku p.č. 526/115. 

 Kanalizační přípojka dešťová kanalizace bude umístěna také přímo na pozemku 

 p.č. 526/115 a bude ukončena ve stávající šachtě dešťové kanalizace. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se od rodinný dům s garáží a provozovnou kavárny. Dům je navržen pro 

čtyřčlennou rodinu 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh stavby rodinného domu s kavárnou umístěn na pozemku p.č. 526/115 

bude mít 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví. Rodinný dům bude 

zastřešen sedlovou střechou a kavárna plochou zelenou střechou. Objekt svým tvarem 

nenarušuje okolní zástavbu. 

 

Součástí objektu kavárny bude parkoviště o 3 stáních pro osobní automobily, 1 

stání pro invalidy, 1 stání pro zásobováni. Součástí stavby bude i oplocení pozemku 

investora, které bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky 1600 mm na jižní a 

východní straně. V severní a západní strana bude oplocena zděným oplocením 

s dřevěnými výplněmi celkové výšky 1600 mm s posuvnou branou. Rodinný dům bude 

komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci na p.č. 526/86. Vše 

v katastrálním území Vlčnov u Starého Jičína. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení,  

materiálového a barevného řešení 



 
 

 

Rodinný dům s kavárnou je navržen jako samostatně stojící objekt , který bude 

mít 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví a garáž, která je součástí domu. 

Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou a kavárna plochou zelenou střechou. 

Objekt splňuje nároky na barevné i architektonické zasazení do terénu, který je tvořen 

samostatně stojícími rodinnými domy. 

Veškeré stavební konstrukce rodinného domu s kavárnou jsou navrženy 

s využitím moderních materiálů a technologických postupů.  

Základovou konstrukci domu budou tvořit základové pasy a ztracené bednění a 

železobetonová základová deska.  

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek 

POROTHERM: obvodové nosné stěny PTH 42,5 T Profi, vnitřní nosné stěny PTH 30 P+D, 

příčky PTH 14 P+D a17,5 P+D.  

Stropní konstrukce nad 1.S bude železobetonová deska tl. 170 mm, stropní 

konstrukce nad 1.NP bude provezena ze systému POROTHERM v tl. 290 mm. 

 Vnější povrchová úprava bude provedena silikátovou omítkou, vnitřní povrch 

stěn bude tvořen jemnými štukovými omítkami.  

Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře dřevohliníkových profilů SC 92 od 

SLAVONY se zasklením izolačním trojsklem. 

 Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov. 

Zpevněné plochy kolem objektů jsou ze zámkové dlažby tl. 80mm a okapový 

chodníček je z kačírku frakce 16/22. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavním vstupem vstoupíme ze závětří do zádveří, ze kterého je přístup do 

chodby. Z chodby je přístup do kuchyně a obývacího pokoje,z kterého je přístup na 

terasu. Dále se z chodby lze dostat do sklepní části, kde se nachází sklad, dílna, kotelna 

a technická místnost. Na chodbě se nachází trojramenné schodiště, po kterém je 

přístup do druhého nadzemního podlaží. Schodiště navazuje na chodbu, z které je 

přístup do koupelny, wc a pokojů. Z ložnice je přístup na terasu.  

Na pracovní kout který je součástí obývacího pokoje navazuje spojovací chodba 

mezi rodinným domem a provozovnou kavárny. Z této chodby je také přístupná garáž, 

do které je zajištěn vjezd z komunikace pomocí příjezdové cesty pod sklonem 5,5 % . 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

Stavba kavárny je navržena bezbariérově dle platné vyhlášky 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 
schodišti a na balkóně musí mít výšku madla minimálně 1 m a musí být dále provedena 
v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, 



 
 

 

vodorovné mezery maximálně 180 mm. Mezera mezi vodorovnou pochůznou plochou 
a zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude širší než 120 mm. Půdorysný průmět 
mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem porůzné plochy nebude širší než 50 
mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 743305. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Veškeré stavební konstrukce rodinného domu s kavárnou jsou navrženy s využitím 

moderních materiálů a technologických postupů.  

Základovou konstrukci domu budou tvořit základové pasy a železobetonová 

základová deska.  

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek POROTHERM: 

obvodové nosné stěny PTH 42,5 T Profi, vnitřní nosné stěny PTH 30 P+D, příčky PTH 

14 P+D a17,5 P+D.  

Stropní konstrukce nad 1.S bude železobetonová deska tl. 170 mm, stropní 

konstrukce nad 1.NP bude provezena ze systému POROTHERM v tl. 290 mm. 

 Vnější povrchová úprava bude provedena silikátovou omítkou, vnitřní povrch stěn 

bude tvořen jemnými štukovými omítkami.  

Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře z plastových profilů se zasklením izolačním 

trojsklem. 

 Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

Viz část D. Technická zpráva 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek:zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v 
případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Stavba byla navržena ve spolupráci 
ze statikem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízeni 
a) Technické řešení 

V objektu se nachází kotel na plyn, kterým je vytápěn dům i kavárna. V rodinném 
domě se dále nachází krb. Odvody spalin z kotle a krbu jsou odvedeny komínem 
Schiedel Uni***Plus. V technické místnosti  je dále boiler na teplou bodu. 

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

Plynový kotel, krbové těleso, boiler 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešena samostatným projektem. Viz část ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 



 
 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Je řešena samostatným projektem. Viz. část Výpočet prostupu tepla a tepelný 

štíek budovy. 
 

b) Energetická náročnost stavby 
Neposuzuje se. 
 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Neposuzuje se. 

 

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

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. O 
obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. 
o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící současně 

funkci hydroizolace. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Není. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není. 
 
d) Ochrana před hlukem 

Dělící příčky a konstrukce mezi jednotlivými místnostmi musí splňovat požadavky 
normy ČSN 73 05 32. Veškeré instalace musí být řádně izolovány. 
 
e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na přípojku NN, napojenou na vedení NN umístěné 
na hranici pozemku p.č. 526/86. RE bude umístěn v pilíři oplocení na hranici 
pozemku investora. Vodovodní přípojka PE100RC 32 bude napojena na stávající 
rozvody v přilehlé místní komunikaci na pozemku p.č. 526/86. Vodoměrná 
sestava bude umístěna v suterénu domu. Plynovodní STL přípojka LPE 32 bude 
napojena na stávající rozvody STL plynovodu v přilehlé místní komunikaci na 
pozemku p.č. 526/86. Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude napojena 
do stávající šachty splaškové kanalizace přímo na pozemku p.č. 526/115. 
Kanalizační přípojka dešťová kanalizace bude umístěna také přímo na pozemku 
p.č. 526/115 a bude ukončena ve stávající šachtě dešťové kanalizace 



 
 

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rozměry šachet, včetně materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno 

dle projektové dokumentace TZB. STL plynová přípojka LPE 32 bude zakončena ve 
sloupku na hranici pozemku v HUP s uzávěrem KKI. Přípojka plynovodu bude 
provedena dle projektové dokumentace příslušného TZB.  

 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Veřejná komunikace má šířku 6 m a je asfaltová. Příjezdová cesta vedoucí k 
objektu je navržena v šířce 6 m a je provedena ze zatravˇovavích. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 

obrubníku kladeného do betonového lože. 
 

c) Doprava v klidu 
Rodinný dům obsahuje garáž pro dva automobily s možností stání v prostoru 

garáže i před ní. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
V okolí se nachází mnoho cyklistických stezek. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
Před zahájením vlastní stavby budou odstraněny keře, které se nacházejí na 

staveništi, a bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na vhodném místě. Po 
dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 

 
b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku budou dodatečně vysázeny stromy a keře. 
 

c) Biotechnická opatření  
Nejsou. 
 
 
 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a půda 
Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní 

prostředí. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti 
ochrany životního prostředí, zejména zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 
86/2002 Sb. O ovzduší. 

 



 
 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině 

Nemá vliv. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 

 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Nemá vliv. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb.,zák.č. 

274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Voda, elektřina a kanalizace budou připojeny na hranici pozemku. 

 
b) Odvodnění staveniště 

Staveniště není potřeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat. 
 

c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 

vodoměrem. Staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 
hranici pozemku. Staveništní přípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v 
blízkosti hranice pozemku. Vjezd na staveniště bude ze silnice, ze západní části parcely. 

 
 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veškerý provoz zajištěný s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníků 

tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva 
třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby 
musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky a nedocházelo k 
jejímu znečišťování. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00 - 
21:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 

 



 
 

 

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

Na staveništi se nevyskytují stávající stavby ani stromy. Dosavadním využitím 
pozemku byla orná půda. V současnosti není pozemek oplocen. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 

skladování materiálu, zařízení staveniště apod., bude maximálně využíván pozemek 
staveniště. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a 
jejich likvidace 

Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při 
likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která 
jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, 
která odpady přejímá, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad 
předat. 

Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace 
odpadových materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy.  

Základní povinnosti průvodce odpadů: 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 

381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 
Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění. 

Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 
ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem 
okresního úřadu. 

Analytická část - možná produkce v průběhu stavby 
Odpady nebezpečné: 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Pro tyto odpady bude 

určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 

Odpady obyčejné: 
15 01 06 směs obalových materiálů 17 01 01 beton 17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 



 
 

 

17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina z výkopu pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 

stavby a po provedení základů kompletně využita pro hrubé úpravy okolí stavby. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních 
vod.  Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popřípadě 
stavebník uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 
odfouknutí. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení 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. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 
309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, 
budou-li na staveništi vykonány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba rodinného domu neovlivní okolní stavby. Kavárna je uzpůsobena na 

bezbariérové využívání přístupové plochy chodníku jsou  vyspádovány až k parkovišti. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při výstavbě nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny speciální podmínky. 
 



 
 

 

n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná doba výstavby činí 12 měsíců. 
Stavební řízení       08 – 2013 
Zahájení stavby      09 – 2013 
Ukončení stavby       09 – 2014 
Kolaudace a uvedení stavby do provozu  09 – 2014 

 

Popis výstavby (odhad): 

- vytyčení stavby, výkopové práce 

- inţenýrské sítě – přípojky 

- základové konstrukce 

- hrubá stavba 1S 

- strop nad 1S 

- hrubá stavba 1NP 

- strop nad 1NP 

- hrubá stavba 2NP 

- plochá zelená střecha 

- sedlová střecha 

- výplně otvorů 

- rozvody instalací 

- povrchové úpravy 

- podlahy 

- dokončovací práce 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: HELENA VOZÁKOVÁ                                                       

          podpis 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 
 
 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

DEPARTMENT OF BUILDING STUCTURES 

  
 

 
 

 

RODINNÝ DŮM S KAVÁRNOU 
DETACHED HOUSE WITH CAFÉ 

 

 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 

 

AUTOR PRÁCE     HELENA VOZÁKOVÁ 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE    ING. ARCH. IVANA UTÍKALOVÁ 
SUPERVISOR 

 
 

 

BRNO 2013



 
 

 

D. Dokumentace objektů 
ČLENĚNÍ: 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a)Technická zpráva 

Účel objektu 
Funkční náplň 
Kapacitní údaje 
Architektonické řešení 
Výtvarné řešení 
Materiálové řešení 
Dispoziční řešení 
Bezbariérové užívání stavby 
Celkové provozní řešení 
Technologie výroby 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Bezpečnost při užívání stavby 
Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavební fyzika 
Tepelná technika 
Tepelná technika 
Akustika - hluk,  vibrace 
Zásady hospodaření s energiemi 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

b) Výkresová část 
c) Dokumenty podrobností 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva  
podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Bourací práce 
Vytyčení stavby 
Výkopy 
Základy 
Hydroizolace a radonová izolace 
Sokl 
Obvodové zdivo 
Nosné zdivo vnitřní 
Překlady 
Věnce 
Stropy 
komíny 
Schodiště  
Zastřešení 



 
 

 

Klempířské práce 
Tepelná izolace 
Příčky 
Omítky a malby 
Obklady stěn keramické 
Podkladní vrstvy pod podlahy 
Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové 
Keramické 
Podlahy  laminované 
Okna, dveře, parapety a žaluzie 
Truhlářské práce  
Zámečnické práce  
Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce  
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či prostupů 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 

b)  Podrobný statický výpočet 
c)  Výkresová část                   

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

D. Dokumentace objektů 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)Technická zpráva 

Účel objektu 

Bydlení a provoz kavárny. 
 

Funkční náplň 

Objekt je dispozičně řešen dle požadavků investora – Dům je určen pro 
čtyřčlennou rodinu. 

1.S: 
- Částečné podsklepení rodinného domu pod garáží a částí obývacího pokoje. 
- Technické zázemí objektu: kotelna, prádelna, sklad, dílna 

 

1NP : 
-   vstupní část, denní zóna rodinného domu , prostory kavárny, hygienické 

zařízení stolování a komunikační prostory, prostor garaže, prostor terasy 
 
2NP :  
- klidová (noční) zóna domu – pokoje, hygienické zařízení, místnost pro domácí 

práce, terasa 

 

Kapacitní údaje 

Kapacita objektu 
Obsazení domu osobami:  čtyřčlenná rodina 
Počet parkovacích míst v objektu: 2x osobní auto typu 1a v RD 
     4x osobní auto typu 1a  u kavárny 
     1x bezbarierove stání u  kavárny 
     1x automobil pro zásobování u kavárny 
Architektonické řešení 

Vychází z požadavků investora a obce. 
- Orientace ke světovým stranám: 
 RD: sever : dílna, sklad, garáž, spojovací chodba, ložnice 
  jih : obývací pokoj, kuchyň, pokoje, koupelna 
  východ : závětří, zádveří, spíž, domácí práce 
  západ  : obývací pokoj, pokoje 

KAVÁRNA:  
severovýchod : terasa, obslužná plocha 

  západ : hygienické zařízení, šatna zaměstnanců 
  sever : sklad, kuchyň 
- Tvar objektu : půdorysný tvar členitý, sestavený ze 3 obdélníků 
- Fasáda objektu : fasádní omítka baumit silikon top, škrábaná  

struktura, RD barva oranžová, kavárna barva 



 
 

 

cihlově červená  
-Sokl   : dekorační soklová omítka marmolit 
-Tvar zastřešení : RD: sedlová střecha s vikýři 

Kavárna a garáž plochá zelená střecha  
 

Projekt neřeší zahradní úpravy v okolí objektu. 
 

Výtvarné řešení 

Keramický zdící systém POROTHERM  použit dvoupodlažního rodinného domu se 
sedlovou středou s vikýři i u kavárny se zelenou plochou střechou. 
Řešení maximálně jednoduché, úsporné a nenáročné na interiér 
Fasáda – fasádní omítka baumit silikon top, škrábaná struktura, RD barva  

oranžová, kavárna barva cihlově červená  
 

Materiálové řešení 

Viz podrobný popis D.1.2 

Dispoziční řešení 

1S 

OZN. NÁZEV PODL. PLOCHA (m2) 

S01 SCHODIŠTĚ 7,56 

S02 TECHNICKÁ  MÍSTNOST 5,08 

S03 KOTELNA 10,50 

S04 CHODBA 6,90 

S05 DÍLNA 17,71 

S06 SKLAD 16,50 

 
1NP 

OZN. NÁZEV PODL. PLOCHA (m2) 

101 ZÁVĚTŘÍ 4,50 

102 ZÁDVEŘÍ 7,20 

103 SPÍŽ 4,30 

104 KUCHYŇ 12,38 

105 CHODBA + SCHODIŠTĚ 17,42 

106 KOUPELNA + WC 3,11 

107 TERASA 58,40 

108 JÍDELNA + OBÝVACÍ POKOJ 49,56 

109 PRACOVNÍ KOUT 9,92 

110 GARÁŽ 34,38 

111 CHODBA 7,43 

112 WC MUŽI 2,07 

113 PŘEDSÍŇ S PISOARY 4,79 

114 WC PERSONAL 1,90 

115 SPRCHA ZAMĚSTNANCI 3,90 

116 WC ŽENY 5,40 



 
 

 

117 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 3,93 

118 CHODBA 4,20 

119 SKLAD ZBOŽÍ 3,94 

120 KUNYŇ KANÁRNY 7,09 

121 KAVÁRNA 56,19 

122 TERASA KAVÁRNY 26,10 

 
2NP 

OZN NÁZEV PODL. PLOCHA (m2) 

201 CHODBA + SCHODIŠTĚ 23,30 

202 DOMÁCÍ PRÁCE 17,83 

203 KOUPELNA 12,38 

204 DĚTSKÝ POKOJ 11,25 

205 DĚTSKÝ POKOJ 12,00 

206 POKOJ PRO HOSTY 13,80 

207 LOŽNICE 15,44 

208 WC 3,24 

209 TERASA 13,60 

 

Bezbariérové užívání stavby 

V části RD se bezbariérovost neřeší. V kavárně jsou dodrženy platné předpisy vyhlášky 
398/2009 Sb. 
 

Celkové provozní řešení 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s dvěma nadzemními 
podlažími. Hlavni vstup do objektu je spojen spojující přístupovou komunikací, která 
vede k hlavním vstupním dveřím. 

Hlavním vstupem vstoupíme ze závětří do zádveří, ze kterého je přístup do 
chodby. Z chodby je přístup do kuchyně a obývacího pokoje,z kterého je přístup na 
terasu. Dále se z chodby lze dostat do sklepní části, kde se nachází sklad, dílna, 
kotelna a technická místnost. Na chodbě se nachází trojramenné schodiště, po 
kterém je přístup do druhého nadzemního podlaží. Schodiště navazuje na chodbu, 
z které je přístup do koupelny, wc a pokojů. Z ložnice je přístup na terasu.  

Na pracovní kout který je součástí obývacího pokoje navazuje spojovací 
chodba mezi rodinným domem a provozovnou kavárny. Z této chodby je také 
přístupná garáž, do které je zajištěn vjezd z komunikace pomocí příjezdové cesty 
pod sklonem 5,5 % . 

 
Technologie výroby 

Při výstavbě se budou dodržovat všechny technologické postupy od výrobců. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Rodinný dům s kavárnou je navržen jako samostatně stojící objekt , který bude 
mít 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví a garáž, která je součástí 
domu. Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou s vikýři a kavárna plochou 



 
 

 

zelenou střechou. Objekt splňuje nároky na barevné i architektonické zasazení do 
terénu, který je tvořen samostatně stojícími rodinnými domy. 

Veškeré stavební konstrukce rodinného domu s kavárnou jsou navrženy 
s využitím moderních materiálů a technologických postupů.  

Základovou konstrukci domu budou tvořit základové pasy a ztracené bednení 
a železobetonová základová deska.  

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek 
POROTHERM: obvodové nosné stěny PTH 42,5 T Profi, vnitřní nosné stěny PTH 30 
P+D, příčky PTH 14 P+D a17,5 P+D.  

Stropní konstrukce nad 1.S bude železobetonová deska tl. 170 mm, stropní 
konstrukce nad 1.NP bude provezena ze systému POROTHERM v tl. 290 mm. 

 Vnější povrchová úprava bude provedena silikátovou omítkou, vnitřní povrch 
stěn bude tvořen jemnými štukovými omítkami.  

Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře z dřevohliníkových profilů SC 92 od 
SLAVONY se zasklením izolačním trojsklem. 

 Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana 
budov. 

Zpevněné plochy kolem objektů jsou ze zámkové dlažby tl. 80mm a okapový 
chodníček je z kačírku frakce 16/22. 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 
schodišti a na balkoně musí mít výšku madla minimálně 1 m a musí být dále 
provedena v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší 
než 120 mm, vodorovné mezery maximálně 180 mm. Mezera mezi vodorovnou 
pochůznou plochou a zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude širší než 120 
mm. Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem porůzné 
plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 743305. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do 
podzemních vod.  Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají 
oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven 
musí zhotovitel, popřípadě stavebník uschovat pro případnou kontrolu.   

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 
odfouknutí. 

 

Stavební fyzika 

Tepelná technika 

Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují požadavky českých norem. 
Tepelně technické vlastnosti výrobků jsou rozhodující pro celkovou pohodu a 
ekonomičnost provozu objektu rodinného domu. 



 
 

 

 

Tepelná technika 

RD: sever : dílna, sklad, garáž, spojovací chodba, ložnice 
  jih : obývací pokoj, kuchyň, pokoje, koupelna 
  východ : závětří, zádveří, spíž, domácí práce 
  západ  : obývací pokoj, pokoje 

KAVÁRNA :  
severovýchod : terasa, obslužná plocha 
  západ : hygienické zařízení, šatna zaměstnanců 
  sever : sklad, kuchyň 

 

Akustika - hluk,  vibrace 

Projekt neřeší. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Projekt neřeší. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana proti povětrnostním vlivům, hluku, podzemní a povrchové vodě, prachu a 
radonu je dostatečně popsána v předchozích kapitolách a následné kapitole stavebně 
konstrukční řešení. 
 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz: Technická zpráva požární ochrany 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Projektant respektoval vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

b) Výkresová část 
Viz. přílohy k tomuto projekt- seznam výkresů. 

c) Dokumenty podrobností 
Viz. přílohy k tomuto projekt- seznam výkresů. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

podrobný popis navrţeného nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navrţených 

materiálů 
Rodinný dům s kavárnou je navržen jako samostatně stojící objekt , který bude 

mít 1 podzemní, 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví a garáž, která je součástí 
domu. Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou s vikýři a kavárna plochou 
zelenou střechou. Objekt splňuje nároky na barevné i architektonické zasazení do 
terénu, který je tvořen samostatně stojícími rodinnými domy. 

Veškeré stavební konstrukce rodinného domu s kavárnou jsou navrženy 
s využitím moderních materiálů a technologických postupů.  



 
 

 

Základovou konstrukci domu budou tvořit základové pasy a ztracené bednení 
a železobetonová základová deska.  

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek 
POROTHERM: obvodové nosné stěny PTH 42,5 T Profi, vnitřní nosné stěny PTH 30 
P+D, příčky PTH 14 P+D a17,5 P+D.  

Stropní konstrukce nad 1.S bude železobetonová deska tl. 170 mm, stropní 
konstrukce nad 1.NP bude provezena ze systému POROTHERM v tl. 290 mm. 

 Vnější povrchová úprava bude provedena silikátovou omítkou, vnitřní povrch 
stěn bude tvořen jemnými štukovými omítkami.  

Výplně otvorů budou tvořit okna a dveře z dřevohliníkových profilů SC 92 od 
SLAVONY se zasklením izolačním trojsklem. 

 Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana 
budov. 

Zpevněné plochy kolem objektů jsou ze zámkové dlažby tl. 80mm a okapový 
chodníček je z kačírku frakce 16/22. 

 

Bourací práce 

Na pozemku určeném k výstavbě rodinného domu s kavárnou se nenachází 
žádný stávající objekt - nebudou prováděny bourací práce. 

 

Vytyčení stavby 

Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude 
probíhat vzhledem ke stanoveným souřadnicím S-JTSK. 

 

Výkopy 

Na vytyčené ploše bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm, která bude uložena v 
rohu pozemku na skládku. Po skončení stavby bude ornice v rámci zahradních úprav 
rozprostřena. Předmětem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu 
jámy a rýh pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou provedeny 
výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Přebytečný výkopek bude uložen na vymezenou 
skládku, popřípadě bude využit k potřebným terénním úpravám na pozemku. Hladina 
podzemní vody neovlivňuje základovou spáru. 

Při odhalení základové spáry je potřeba přizvat projektanta (popř. dozor investora 
stavby) a posoudit základové poměry podloží. V projektu byla předpokládaná třída 
těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,275 Mpa. Zpětné zásypy pod 
konstrukcemi je potřeba hutnit po vrstvách ne větších jak 20 cm na únosnost 0,275 
Mpa. 

 

Základy 

Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy jsou 
navrženy z betonu C 20/25. Základová spára probíhá v několika úrovních, je třeba dbát 
na to, aby byly jednotlivé části vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na 
únosné zemině v nezámrzné hloubce minimálně 1400. Pod nosné zdivo budou 
provedeny betonové pasy. Pod obvodovým zdivem budou pasy z části vybetonovány 
do bednících tvarovek BEST 50. Nad základy bude provedena podkladní betonová 



 
 

 

deska v tloušťce 150 mm vyztužená kari sítí. Základy pod všechny svislé konstrukce je 
třeba zaměřit a provést podle stavebních výkresů „ základy " a „Půdorys 1 NP". Při 
betonáži základů je nutné provést řádnou koordinaci postupů dle jednotlivých profesí. 
Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace a prostupy 
pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí. 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska 
zatížení. Návrh byl proveden v místě: 
- nejzatíženější obvodové stěny části objektu. 
- nejzatíženější vnitřní nosné stěny části objektu 

Podrobný výpočet viz. příloha  D2 VÝPOČET ZÁKLADŮ. 
 

Hydroizolace a radonová izolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační pás 
Elastek 40 special mineral z SBS modifikovaného asfaltu celoplošně  natavený na 
podklad, tl. 4 mm. Doporučuji přizvat stavební dozor ke kontrole hydroizolace.  
 
Pro potřeby radonové izolace nutno provést následné: 

Nízké riziko:    Stačí provést pouze hydroizolaci s tloušťkou folie min. 0,7 mm. 
Střední riziko: Folie má tloušťku min. 1,0 mm, nutné kvalitní provedení detailů a  

prostupů (kanalizace, vodovod apod.), nutné používat speciální 
tvarovky na utěsnění. 

Vysoké riziko: Folie má min. tloušťku 1,5 mm, nutné kvalitní provedení detailů a  
prostupů (kanalizace, vodovod apod.), nutné používat speciální 
tvarovky na utěsnění. Nutné odvětrání podloží. Pod hydroizolační 
folii (u nepodsklepených objektů) se na podkladní beton položí 
nopovaná folie (např. Technodren) tl. min. 20 mm. Na tuto folii se 
provede beton - cementový potěr 30-40 mm. Folie se vytáhne přes 
obvodové stěny. Po dokončení omítek se zařízne a překryje větrací 
kovovou lištou. Na tuto konstrukci se dále provede klasické položení 
vyšší tloušťky a dále dle předchozího. Podzákladí je možné provětrat 
i systémem drenáží (konce drenáží ukončeny ve větracích šachtách 
mimo objekt). 

  
Hydroizolace ploché střechy se skládá z ochranné folie VEDAG, která je natavena 

na podklad a spoje horkovzdušně svařeny. Spodní parotěsnou vrstvu tvoří Elastek 40 
special mineral z SBS modifikovaného asflatu bodově nataven k podkladu, s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože, která je v podélném směruvyztužená skleněnými 
vlákny.  
 

Sokl 

Sokl (základy) nad terénem bude řešen armovací vrstva s omítkou a dekorační 
soklová omítka marmolit.  
 

Obvodové zdivo 

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek 
POROTHERM obvodové nosné stěny PTH 42,5 T Profi  o pevnosti v tlaku v 8 MPa. 



 
 

 

 

Nosné zdivo vnitřní 

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek 
POROTHERM vnitřní nosné stěny PTH 30 P+D o pevnosti v tlaku v 10 MPa. 
 

Překlady 

Překlady v obvodovém zdivu jsou navrženy jako překlad POROTHERM 7  
vyskládány do  tloušťky 425 mm  s vloženou TI EPS F70/TL. 120 mm.  Ve vnitřních 
nosných stěnách  budou použity překlady POROTHERM 7 vyskládány do tloušťky 300. 
V příčkách jsou použity překlady POROTHERM 14,5  o tloušťce 145 mm. 
 

Věnce 

V úrovni stropní konstrukce budou provedeny ztužující železobetonové věnce, 
které jsou součástí stropu POROTHERM 290 mm.  
 

Stropy 

Stropy jsou navrženy prefamonolitické ze systemu POROTHERM, tloušťka stropu 
bude 290 mm. A bude vyskládán podle  výkresu stropu nad 1.NP 
 

komíny 

Je použit kompletní komínový systém Schiedel UNI ***PLUS dvouprůduchový 14 – 

18 , bez větrací šachty. Rozměr 360x640 mm. 

 

Schodiště  

V objektu je navrženo monolitické schodiště. Schodiště je železobetonové, 
monolitické, deskové, tříramenné, uložené na nosném zdivu a vetknuté do průvlaku v 
úrovni stropní konstrukce, s betonovanými stupni. Šířka schodišťového ramene je 1200 
mm, délka 2100 mm, šířka mezipodesty je 1200 mm. Schodiště obloženo keramickým 
obkladem. Na schodiště osazeno zábradlí (viz. výpis zámečnických výrobků)   

Je nutné před samotným provedením schodišť zaměřit skutečné výškové rozměry. 
 

Zastřešení 

Rd je zastřešen sedlovou střechou s vikýři , je  využita skladba BRAMAC THERM 
PRO s nekrokevní izolací 50mm  a izolací ISOVER mezi krovemi tl. 160 mm. Kavárna má 
plochou zelenou střechou se skladbou VEDAG, jako hydroizolace je využita VEDAG  SKB 
PLUS pod kterou je použit penetrační nátěr VEDAG BV  - EXTRA. 

 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky tj. oplechování parapetů  bude zhotoveno 
z titanzinkového  plechu THEINZINK. Oplechování atiky, a prvky na ploché střeše budou 
zhotoveny z titanzinkového  plechu THEINZINK. 



 
 

 

 

Tepelná izolace 

Zateplení  sedlové střechy bude provedeno nekrokevními deskami BRAMAC Therm 
50 mm a mezikrokevní izolací Isover  UNIROL PROFI 160 mm. Zateplení ploché zelené 
střechy je řešeno EXP STRYRODUR 2x100 mm 

Pro zateplení věnců u obvodových stěn bude použita TI EPS 70F/TL. 140 mm  
Jako kročejová izolace bude použita ISOVER TDPT tl.50 mm. 
Pro zateplení podlah v 1NP (na terénu) je navržena tepelná  ISOVER EPS 70S tl. 120 

mm 
 

Příčky 

Svislé konstrukce budou provedeny z přesných keramických tvarovek 
POROTHERM příčky PTH 14 P+D pevnosti v tlaku v 10 MPa a 17,5 P+D pevnosti v tlaku 
v 10 MPa.  
 

Omítky a malby 

Vnitřní omítky budou vápenocementové jednovrstvé omítky POROTHERM 
UNIVERSAL, tl. 10 mm, barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden 
podle požadavků investora. Vnitřní omítky budou provedeny ke hrubé podlaze. Malby 
provést na vyschlý povrch. Požaduje se, aby malby byly provedeny před montáží 
nášlapných vrstev podlah a následně po podlahách provést již pouze drobné korekce.  

Vnější omítky budou provedeny jako tenkovrstvá POROTHERM TI tl. 10 mm. 
 

Obklady stěn keramické 

Obklady jsou navrženy v koupelnách, za kuchyňskou linkou a v prádelně,  
provedou se z keramických obkladaček do výšky dané ve výkresu půdorysu podlaží a v 
tabulce místností. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) omítky lepením 
(nutný je kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude upřesněna při 
provádění, budou použity rohové a koutové lišty.  

 

Podkladní vrstvy pod podlahy 

Podkladní vrstvy se provádí až po ukončení omítek, maleb a instalací. 
V místnostech na terénu  se provede zateplení v tloušťce 120 mm. V 2NP se použije 
zvuková kročejová izolace tl. 50 mm. Po obvodu místnosti se osadí pás z ISOVER N/PP 
tl. 15 mm. Proti vnikání vlhkosti do tepelné izolace bude položena Pe fólie s 
utěsněnými spoji. Takto připravený podklad je připraven pro provedení roznášecí 
vrstvu z Anhydridového potěru. 
 

Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové 

Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Dlažby se provádí po montáží 
ocelových zárubní dveří a po obkladech stěn. Nášlapné vrstvy podlah budou dle 
uvážení investora - keramická dlažba, laminátové plovoucí podlahy. Veškeré povrchové 
úpravy v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v tabulce místností na výkresu 
půdorysu přízemí objektu a v textové části Seznam skladeb. 



 
 

 

 

Keramické 

Keramické dlažby jsou v různých tloušťkách a formátech - návrh vzoru, odstínu a 
velikosti dle uvážení investora. Nezbytná je správná dilatace, osazení dilatačních lišt, 
přechodové a krajové lišty. Doporučuji použít flexibilní lepidla a spárovací hmoty. Pro 
lepší údržbu doporučuji používat keramický soklík ve styku se stěnou. V místnostech s 
mokrým provozem budou provedeny hydroizolační nátěry. 
 

Podlahy  laminované 

Betonová mazanina musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se položí mirelon v 
tl. 3 mm a následně se uloží horní montovaná vrstva. Nutno provádět až po montáži 
dveří, malbách a kompletaci instalací. 
 

Okna, dveře, parapety a žaluzie 

Všechna okna a vchodové dveře jsou navržena jako dřevěna od firmy Slavona, 
zasklené izolačním trojsklem. Viz. Výpisi výrobků 

 

Truhlářské práce  

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. výpis výrobků 
 

Zámečnické práce  

Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických výrobků 
 

Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 

Příjezdová komunikace je provedena z betonové zámkové dlažby. Okapový 
chodníček kolem objektu je proveden z kačírku frakce 16/22, odstavné plochy 
parkoviště kavárny jsou provedeny ze zatravňovací dlažby BEST. 

 

Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu 

nosné konstrukce  
Zatížení je definováno v článku Statické posouzení konstrukce. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
Viz. Zásady organizace výstavby. 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 
Viz. Zásady organizace výstavby. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Viz. Zásady organizace výstavby. 

Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 



 
 

 

Pro vypracování projektové dokumentace byly brány v úvahu platné české normy. 

Projekt je prováděn dle souboru v daném okamžiku platných českých norem. Doporučuji 

zadavateli, aby při uzavírání smluv s dodavatelem si vymínil kontrolní režim též dle souboru 

platných norem ČSN. 

Projekt je sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního 

zákona a prováděcích vyhlášek. 

Pro vypracování projektu byl použit Autocad 2011 a kancelářského softwer Office 

2010 od firmy Microsoft. 

b)  Podrobný statický výpočet 
Zatížení dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Projekt neřeší. 

c)  Výkresová část                   
Viz. přílohy k tomuto projektu - seznam výkresů. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz Technická zpráva požární ochrany 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Viz. Tepelně technické posouzení 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Projekt neřeší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Helena Vozáková                                                                 -  
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ZÁVĚR: 
 Zadáním bylo zhotovit projektovou dokumentaci k rodinnému domu s kavárnou. 

Objekt byl navrţen jako dvoupodlaţní s částečným podsklepením. Rodinný dům umoţňuje 

rozdělené na denní a noční část, kdy denní se nachází v 1.NP  a noční v 2.NP. 

 Během zpracovávání projektu nedošlo k ţádným změnám konstrukcí ani dispozic. 

Celá dokumentace je zpracována dle příslušných norem a vyhlášek. 
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č   číslo 

č.p.   číslo popisné 

ÚP      územní plán města 

ŢB    ţelezobeton 

1.S     suterén 

1.NP     první nadzemní podlaţí 

2.NP     druhé nadzemní podlaţí 

LV      listina vlastníka 

RD     rodinný dům 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

SPB    stupeň poţární bezpečnosti 

PD   projektová dokumentace 

HI   hidroizolace 

TI   tepelná izolace 

EPS   pěnový polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren  
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