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Abstrakt�
Hlavním cílem je zhotovení projektu podle technických norem, zákon�, technických p�edpis�
pro provedení stavby. Dokumenty stanovují urbanistické, architektonické a stavebn�
technické �ešení, popis konstrukcí a požadovaných informací o stavb�, výkresy pro provád�ní. 
Úkolem bakalá�ské práce je �ešení projektové dokumentace pro provedení stavby na téma 
rodinný d�m s provozovnou. Výkresová dokumentace byla zrealizována v programu 
ArchiCAD. Stavba je ur�ena k celoro�nímu bydlení. Objekt je nepodsklepený se dv�ma 
nadzemními podlažími. Provozovna bude využívána jako kade�nictví. Objekt je ze systému 
Porotherm, zast�ešen sedlovou st�echou.�
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m s provozovnou, bakalá�ská práce, kade�nictví, Porotherm, sedlová  
st�echa �
�

�

�

Abstract�
The main objective is making the project according to technical standards, laws, technical 
regulations for building construction. Documents provide for urban, architectural and 
engineering solutions, design and description of the required information about the 
construction, plans for implementation. The task of the thesis project documentation solution 
for building construction on a house with a family establishment. The drawings were executed 
in ArchiCAD. The building is designed homes. The building with two floors. Premises will be 
used as a hairdresser&apos;s. The building is from the system Porotherm, covered with a 
gabled roof.  
�

Keywords�
Family house with a plant, bachelors thesis, hairdresser&apos;s, Porotherm, gabled roof  
…�
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1. Úvod  

Tato bakalá�ská práce �eší novostavbu rodinného domu s provozovnou, postavenou na 

volném prostranství. �ešený objekt je nepodsklepený a má dv� nadzemní podlaží. P�ístup na 

pozemek je ze severozápadní strany z místní komunikace. Terén pozemku se mírn� svažuje 

sm�rem ke komunikaci. Novostavba RD je ur�ena pro trvalé bydlení a v prvním nadzemním 

podlaží se nachází provozovna – kade�nictví. Vn�jší obvodové zdivo v nadzemní �ásti je 

tvo�eno systémem Porotherm 44 EKO, vnit�ní svislá nosná konstrukce je z tvárnic Porotherm 

30 Profi, nenosná poté z Porotherm 140 a 80 mm. Nosná vodorovná konstrukce sestává ze 

stropních keramických nosník� POT a stropních vložek MIAKO zalitých vyztuženým 

betonem t�ídy C25/30 - tlouš�ka strop� je 250 mm a schodišt� - ŽB monolitické. Podlahy z 

keramického obkladu nebo z d�ev�ných lamel. St�ešní konstrukce je sedlová a z druhého 

nadzemního podlaží je umožn�n vstup na terasu. 

�



2. Vlastní textová práce 

2.1 Pr�vodní zpráva

2.1.1 Identifika�ní údaje 

2.1.1.1 Údaje o stavb�

 Název stavby:  Rodinný d�m s provozovnou 
 Místo stavby:  �erná v Pošumaví, 382 23, �erná v Pošumaví 748, 
               k.ú. �erná v Pošumaví, �. kat. �������, �. parc. 211/259    
 Charakter stavby: novostavba 

2.1.1.2 Údaje o žadateli 

 Jméno, p�íjmení, adresa:   Martin Koršala 
             �erná v Pošumaví 294 
                                           �erná v Pošumaví 382 23 

2.1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Jméno, p�íjmení, adresa:   Martin Koršala 
             �erná v Pošumaví 294 
                                           �erná v Pošumaví 382 23 

2.1.2 Seznam vstupních podklad�
Katastrální mapa, fotodokumentace a prohlídka pozemku, požadavky a p�ání investora. 

2.1.3 Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území; zastav�né / nezastav�né území 
 Celková plocha stavební parcely je 546 m2. nachází se v nezastav�ném území. 
Navrhovaný rodinný d�m s provozovnou má jednoduchý p�dorys o dvou 
nadzemních  podlažích. Na objekt navazují zpevn�né plochy a parkovací stání. 

b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 
rezervace, památková zóna, zvláštn� chrán�né území, záplavové území 
apod.) 
   Není chrán�né. 

c) Údaje o odtokových pom�rech 
   Stavební parcela je mírn� svažitá na severozápadní stranu.

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 
 Navržená projektová dokumentace stavby není v rozporu s územn� plánovací 
dokumentací.   
    M�stský ú�ad �eský Krumlov, stavební ú�ad �eský Krumlov, obor životního 
prost�edí a památkové pé�e vydal územní rozhodnutí �. 154/2010. 



e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem, regula�ním 
plánem 
 Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, podmínky 
územního rozhodnutí byly spln�ny. Realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke 
zm�n� stávajícího krajinného rázu.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
    Jsou spln�ny. 

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
M�stský ú�ad �eský Krumlov
- Obor ochrany životního prost�edí 
Vyjád�ení vodoprávního ú�adu m�sta �eský Krumlov 
dle§ 18 zákona �. 254/2001 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� v 
platném zn�ní, k plánovanému záv�ru: Stavba rodinného domu s provozovnou 
v �erné v Pošumaví. 
Ve smyslu § 18 zákona �. 254/2001 Sb. o vodách a o zm�n� n�kterých  
zákon� v platném zn�ní je výše uvedený zám�r možná z hlediska zájm�  
chrán�ných podle tohoto zákona za p�edpokladu spln�ní t�ch to podmínek: 
1. Realizací zám�ru a jeho následným užíváním nesmí dojít ke zne�išt�ní  
 podzemních ani povrchových vod. 
2. Veškerá p�ípadná manipulace k vodám se závadnými látkami v dob�  
 realizace zám�ru musí být provád�na tak, aby bylo zabrán�no nežádoucímu  
 úniku závadných látek do p�dy nebo jejich nežádoucímu smísení se  
 srážkovými vodami. 
3. Vodovodní p�ípojka musí být provedena a užívána tak, aby nedošlo ke  
 zne�išt�ní vody ve vodovodu. 
4. Kanaliza�ní p�ípojky jak splaškových tak i deš�ových vod musí být provedeny 
 jako vodot�snéa tak, aby nedošlo ke zmenšení pr�to�ného profilu stoky,  
 do které jsou zaúst�ny. 
5. Realizací zám�ru nesmí dojít ke zhoršení odtokových pom�r� v dané lokalit�. 

- Obor dopravy a komunálních služeb 
P�ipojení nemovitosti k místní komunikaci: 
Obor dopravy a komunálních služeb m�stský ú�ad �eský Krumlov vydal 
rozhodnutí �. 158/2010 o povolení p�ipojení nemovitosti na pozemku parc. �. 
211/ 259 k místní komunikaci za t�chto podmínek: 

1.Realizace p�ipojení podléhá stavebnímu �ízení. 
2.P�ipojení nemovitosti k místní komunikaci musí respektovat p�íslušná     

ustanovení zákona o pozemních komunikacích, provád�cí vyhlášky  
 a platných �SN 73 6101 a �SN 73 610 
3.Povoluje se napojení dle p�iložené dokumentace novostavby rodinného domu s           

   provozovnou, parc. �. 211/259, k. ú. �erná v Pošumaví. 
4.Bezpe�nost silni�ního provozu b�hem realizace stavby bude zajiš�ována dle  
  zákona �.361/2000 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a p�edpis� souvisejících. 
5.Neprodlen� po ukon�ení prací vyzve žadatel obor dopravy a komunálních 
 služeb, úsek majetkové správy místních komunikací ke kontrole provedení  
 stavby a spln�ní podmínek povolení. 



h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 
Nejsou výjimky. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
 Vlastní zahájení realizace stavby, ani její dokon�ení není vázáno žádnými 
podmínkami spojenými se stávajícím okolím stavby. P�esto je nutno provést 
takové zabezpe�ení stavby, aby byly minimalizovány její negativní vlivy – nap�. 
prašnost, hlu�nost a aby nedošlo k narušení okolního provozu. 
Stavba nežádá žádné další související investice. 

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Parc. �.: 211/163 
Parc. �.: 211/118 
Parc. �.: 211/161 
Parc. �.: 211/260 + stavba parc. �. 211/125 

2.1.4 Údaje o stavb�

a)  Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
    Nová stavba.

b) Ú�el užívání stavby 
   Rodinný d�m s provozovnou. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 
    Trvalá stavba.

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 
    Stavba není nijak chrán�na.

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržen v souladu s obecn� technickými požadavky na výstavbu. Stavba byla 
navržena dle platných norem a p�edpis�. Projekt ne�eší bezbariérové užívání staveb. 

 P�i provád�ní stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony,  
    platné normy a p�edpisy, zejména pak: 

 - zákon �. 205/2002 Sb., kterým se m�ní zákon �. 22/1997 Sb. o technických  
  požadavcích na výrobky 
 - zákon �. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 - zákon �. 183/2006 Sb. stavební zákon 
 - vyhláška �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
 - vyhláška �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
�

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�

    Všem požadavk�m bylo vyhov�no.  

g)  Seznam výjimek a úlevových �ešení 
    Výjimky ani úlevová �ešení nejsou.



h) Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník�
apod.) 

Plocha pozemku: 546 m2

Zastav�ná plocha: 164,03 m2

Procento zastav�ní: 30,04% 
Zpevn�ná plocha: 258,53 m2

Obestav�ný prostor: 857,97 m3

Celková podlahová plocha bytu: 207,62 m2

Celková plocha terasy: 39,61 m2

i)  Základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí apod.)

      (projekt ne�eší)

j)  Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy)
 P�edpokládaná lh�ta výstavby je 12 m�síc�. 
       Popis výstavby (odhad):  
   1. vyty�ení stavby, výkopové práce, inženýrské sít� – p�ípojky 
   2. základové konstrukce, hydroizolace 
   3. hrubá stavba 1NP 
   4. strop nad 1NP 
   5. hrubá stavba 2NP 
   6. strop nad 2NP a sedlová st�echa 
   7. skladby ploché st�echy 
   8. osazení výplní otvor�
   9. rozvody instalací 
              10. povrchové úpravy st�n, spodní skladby podlah 
   11. betonáž podlah 
   12. nášlapné vrstvy podlah, dokon�ovací práce 

k)  Orienta�ní náklady stavby 
Propo�et náklad� byl stanoven aproximativním propo�tem ceny na 1 m3 obestav�ného 
prostoru, dle THU (http://stavebnistandardy.cz/) 

�

Cena za 1m3 OP dle THU: 5 167,- 
Celkové náklady: 857,97 x 5 167= 4 433 000,- 

2.1.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická     
za�ízení 

Stavbu tvo�í jedniný objekt- rodinný d�m s provozovnou. Technická ani technologická 
za�ízení se zde nenacházejí. 



2.2 Souhrnná technická zpráva

2.2.1  Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveništ� je na rovinném terénu, bez stávajících staveb, strom�, ke��. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�

Byl zde proveden hydrogeologický pr�zkum, p�i kterém bylo zjišt�no, že hladina 
podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze 
vycházet z tabulkových hodnot výpo�tové únosnosti podloží Rdt= 0,2 MPa 

Na pozemku bylo provedeno radonové m��ení s výsledkem zat�íd�ní do nízkého 
radonového rizika. Byla navržena protiradonová izolace. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Žádná ochranná pásma nejsou stavbou nijak narušena.  

d) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové pom�ry 
v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodob� m�že dojít ke 
zvýšení hlu�nosti a prašnosti. B�hem výstavby bude t�eba �isti kola dopravních prost�edk�
tak, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikací. 

f) Požadavky na asanace, destrukce, kácení d�evin 

Staveništ� je tém�� rovinné, bez stávajících staveb. P�ed zahájením vlastní stavby bude 
sejmuta ornice, která bude uskladn�na na vhodném míst�. Po dokon�ení stavebních prací 
bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu, nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa 

Nejsou. 

h) Územn� technické podmínky 

K pozemku p�iléhá místní komunikace skupiny C. Staveništ� je pro stavbu rodinného 
domu vhodné, dostupnost dobrá. Inženýrské sít� vedou ve zmín�né komunikaci. Zde bude 
provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanaliza�ní oddílný �ad a sd�lovací 
sít�. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Nejsou 



2.2.2 Celkový popis stavby 
2.2.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Jedná se o rodinný dvoupodlažní d�m s provozovnou. D�m je navržen pro šesti �lennou 
rodinu (dvougenera�ní + zam�stnanci provozovny).  

2.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

P�dorysný tvar objektu je jednoduchý, st�echa sedlová. D�m svým tvarem navazuje na 
okolní zástavbu rodinných dom�. 

b) Architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálového a barevného 
�ešení 

Rodinný d�m s provozovnou je �ešen jako samostatn� stojící objekt se dv�ma 
nadzemními podlažími. Objekt bude samostatn� stojící s p�íst�eškem parkovacího stání pro 
dva osobní automobily a nekrytým parkovacím stání pro návšt�vníky. Objekt spl�uje nároky 
na barevné i architektonické zasazení do terénu, který je tvo�en samostatn� stojícími 
rodinnými domy. 

2.2.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Hlavním vstupem do rodinného domu vcházíme do zádve�í, ze kterého je p�ístup do 

chodby. Chodba je uvažována jako hlavní komunika�ní prostor 1NP, ze kterého je zajišt�n 
p�ístup do schodiš�ového prostoru vedoucímu do 2NP, pracovního zázemí provozovny, 
obývacího pokoje s jídelnou a do kuchyn�. Z chodby, která navazuje na zádve�í, se dostaneme 
do koupelny, velké a malé komory. Obývací pokoj je dále propojen s jídelnou, která 
umož�uje vstup na zahradu. Po dvouramenném schodišti nacházejícím se na konci chodby se 
vychází do 2NP. Schodišt� p�ímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunika�ní prostor 2NP, ze kterého je zajišt�n p�ístup do pokoje 1, pokoje 2, koupelny, 
ložnice 1 a ložnice 2. Ložnice umož�ují vlastní vstup na terasu. 

2.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
P�i �ešení p�ístupu a užívání stavby byl brán z�etel na požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Samotný rodinný d�m s provozovnou není �ešen jako 
bezbariérový. 

2.2.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Konstrukce zábradlí na schodišti 

a na lodžii musí mít výšku madla minimáln� 1 m a musí být dále provedena v souladu s �SN 
743305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery 
maximáln� 180 mm. Mezera mezi vodorovnou poch�znou plochou a zábradelní výplní u 
zábradlí bez drážky nebude širší než 120 mm. P�dorysný pr�m�t mezery mezi p�edsazeným 
zábradlím a okrajem por�zné plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlí bude provedeno v 
souladu s �SN 743305. 



2.2.2.6 Základní charakteristika objekt�
a) Stavební �ešení 

Objekt je navržen jako klasický zd�ný z keramických tvárnic, založen na základových 
pasech. Stropní konstrukce tvo�í nosníky s keramickými vložkami a nadbetonovanou deskou. 
Podlahy jsou plovoucí. St�ešní konstrukce je klasická sedlová st�echa. Výpln� otvor�
v obvodových st�nách z d�ev�ných profil�. Navržený komín je vícevrstvý v uceleném 
systému. 

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 

Bourací práce: 
Na pozemku ur�eném k výstavb� rodinného domu se nenachází žádný stávající objekt - 

nebudou provád�ny bourací práce. 

Vyty�ení stavby: 
Umíst�ní stavby je navrženo dle regulativ� územního plánu. Vyty�ení bude probíhat 

vzhledem ke dv�ma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zam��ená bude provád�t 
kvalifikovaná osoba. Polohopisné body: PB1 – poklop kanaliza�ní šachty a PB2 - roh 
stávajícího objektu (�. p. 775). 

Výkopy: 
Zemní práce budou obsahovat provedení výkop� pro základy vlastní stavby, terénní 

úpravy a dále se bude jednat o provedení výkop� pro nové p�ípojky inženýrských sítí. P�ed 
zapo�etím t�chto prací je nutné nejd�íve vyty�it stávající podzemní inženýrské sít� a provést 
taková opat�ení, aby nedošlo k jejich poškození (vytý�ení inženýrských sítí zajistí investor). 
Dále je nutné ov��it, zda se ve výkopových pracích nenacházejí dutiny pop�. archeologické 
nálezy. 

Samotné výkopové práce se doporu�ují provád�t strojn� a t�sn� p�ed betonáží základ�
je t�eba ru�ní za�išt�ní až na základovou spáru. Vyt�žená zemina se ponechá v zadní �ásti 
pozemku pro pozd�jší terénní úpravy. Pažení výkop� není nutné. Pod zpevn�né plochy a 
okapové chodníky nutno provést skrývku zeminy v tl. cca 200 mm. P�i odhalení základové 
spáry je pot�eba p�izvat projektanta (pop�. dozor investora stavby) a posoudit základové 
pom�ry podloží. V projektu byla p�edpokládaná t�ída t�žitelnosti 3 a únosnost zeminy na 
základové spá�e 0,20 Mpa. V p�ípad�, že se prokážou nevhodné základové pom�ry, je t�eba 
p�ehodnotit zp�sob zakládání stavby. Zp�tné zásypy pod konstrukcemi je pot�eba hutnit po 
vrstvách ne v�tších jak 20 cm na únosnost 0,20 Mpa. P�i v�tším výskytu spodní vody se 
doplní výkopy o provedení drenážního systému z flexibilních um�lohmotných trub s filtra�ní 
vložkou ve v�tším rozsahu po dohod� s projektantem. Výkopové práce se zajistí, aby nedošlo 
k sesuv�m a omezení práv soused�. Plá� pod podkladní vrstvy musí být odvodn�ná, rovná a 
zhutn�ná. V p�ípad� pot�eby se plá� odvodní pomocí drenáží (provedou se drenážní pera v 
drážkách ší�e 300 mm, hloubky 150-200 mm, položí se drenážní perforované trubky, po 
bocích a z horní strany se obsypou št�rkem frakce 16/22 mm). Drenážní pera se zaústí do 
deš�ové kanalizace a na druhém konci se odv�trají - pozor, nutný souhlas správce sítí. Rozte�
drenážních per je 1500-2500 mm. Provádí se pod úrovní plán�. Provede se sejmutí ornice v tl. 
200 mm. Sejmutý pás ornice bude široký 3 metry od vn�jších obrys� navrhovaného objekt. 
Vyhloubí se základové rýhy, pod obvodovými zdmi do hloubky -1,050 m, pod vnit�ními 
nosnými do hloubky -0,650 m, pod schodiš�ovým ramenem do hloubky -0,450m.  

Základy: 



Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy jsou navrženy 
z betonu C 25/30. Základová spára probíhá v n�kolika úrovních, je t�eba dbát na to, aby byly 
jednotlivé �ásti vzájemn� propojeny. Základová spára prob�hne na únosné zemin� v 
nezámrzné hloubce minimáln� 900mm. P�ed zapo�etím betonáže bude po obvodu základové 
spáry položena zemnící páska FeZn (pro uzemn�ní hromosvodové soustavy a 
elektroinstalace). Páska bude zalita prostým betonem. Pásku vytáhnout min. 1,50 m nad terén 
(pro p�ipojení hromosvodu a hlavního rozvad��e), od pásku hromosvodný drát pozinkovaný, 
jež se p�ipevní k pásku a spoj zalije asfaltem. Základy budou z prostého betonu a z vn�jší 
strany bude p�iložena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu Isover Styrodur 3035CS tl. 
80 mm a povrchová úprava soklu bude z vn�jšího líce dopln�na keramickým obkladem Rako. 
V �ásti soklu nad úrovní hydroizolace bude zdivo založena na tvarovce Porotherm 30 Profi 
(247/300/249). Základy pod všechny svislé konstrukce je t�eba zam��it a provést podle 
stavebních výkres� „Konstrukce základ�" a „P�dorys p�ízemí". Pozor! P�i betonáži základ� je 
nutné provést �ádnou koordinaci postup� dle jednotlivých profesí. Nesmí se zapomenout na 
vynechání prostup� pro ležaté rozvody kanalizace a prostupy pro p�ívod p�ípojek jednotlivých 
inženýrských sítí. Základové konstrukce byly navrženy v nejkriti�t�jších místech objektu z 
hlediska zatížení. Podrobný výpo�et viz. p�íloha výpo�et základ�. 

Podkladní vrstvy: 
Podkladní betony jsou navržené z betonu C 25/30 tl. 150 mm. Projektant �eší vložení do 

podkladních beton� sva�ovanou sí� KARI (oka 150/150 mm, pr�m�r 6 mm). 

Hydroizolace a radonová izolace: 
Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izola�ní pás 1 x 

Bitagit S40 Mineral tl. 4mm. Doporu�uji p�izvat stavební dozor ke kontrole hydroizolace.  

Pro pot�eby radonové izolace nutno provést následné:
Nízké riziko: Sta�í provést pouze hydroizolaci s tlouš�kou folie 0,7 mm. 
St�ední riziko: Folie má tlouš�ku min. 1,0 mm, nutné kvalitní provedení detail� a 

prostup� (kanalizace, vodovod apod.), nutné používat speciální tvarovky na ut�sn�ní. 
Vysoké riziko: Folie má min. tlouš�ku 1,5 mm, nutné kvalitní provedení detail� a 

prostup� (kanalizace, vodovod apod.), nutné používat speciální tvarovky na ut�sn�ní. Nutné 
odv�trání podloží. Pod hydroizola�ní folii (u nepodsklepených objekt�) se na podkladní beton 
položí nopovaná folie (nap�. Technodren) tl. min. 20 mm. Na tuto folii se provede beton - 
cementový pot�r 30-40 mm. Folie se vytáhne p�es obvodové st�ny. Po dokon�ení omítek se 
za�ízne a p�ekryje v�trací kovovou lištou. Na tuto konstrukci se dále provede klasické 
položení vyšší tlouš�ky a dále dle p�edchozího. Podzákladí je možné prov�trat i systémem 
drenáží (konce drenáží ukon�eny ve v�tracích šachtách mimo objekt). 

Sokl: 
Sokl (základy) nad terénem bude �ešen jako lepící st�rka se sí�ovinou + keramický 

obklad Rako. Sokl i základy musí být izolovány i tepeln� - navržen extrudovaný polystyren 
Isover Styrodur 3035CS tl. 80 mm p�iložený z vn�jší strany p�ed zakládací tvarovku 
Porotherm 30 Profi (247/300/249) a betonový základ.

Obvodové zdivo: 
Svislé zd�né konstrukce nadzemní �ásti hlavní hmoty rodinného domu je navrženo z 

keramických broušených tvarovek Porotherm 44 EKO  (248/440/249 mm, pevnost v tlaku 
P15) na zdící maltu pro tenké spáry Porotherm Profi (10MPa). Zakládací �ada obvodového 
zdiva je z keramických broušených tvarovek Porotherm 30 Profi (247/300/249 mm) na 
zakládací malt� Porotherm Profi Am (10MPa). Zdivo systému Porotherm bude provád�no dle 



technologického postupu výrobce. P�i vyzdívání pozor na vznik tepelných most� na rozích, u 
ost�ní oken, nadpraží a parapet�. Je zakázáno vypl�ování svislých spar maltou �i lepidlem. 
Možno svislé spáry doplnit PU p�nou. 

Nosné zdivo vnit�ní: 
Vnit�ní nosné zdivo tl. 300 mm bude z keramických broušených tvarovek Porothetm 30 

Profi (247/300/249 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 
(10MPa). Založení prvního šáru zdiva bude provedeno pomocí zakládací malty Porotherm 
Profi Am (10MPa). Zdivo systému Porotherm bude provád�no dle technologického postupu 
výrobce. 

P�eklady: 
P�eklady v obvodovém zdivu jsou navrženy jako 4x Porotherm P�eklad 23,8 

(70/238/délka mm) a dopln�né tepelnou izolací 2x izolace z polystyrenu Isover EPS 70F tl. 80 
mm. Ze systému Porotherm budou provedeny i p�eklady ve vnit�ních nosných zdech. Ve 
zdivu tl. 300 mm 4x Porotherm P�eklad 23,8 (70/238/délka mm). V p�í�kách tl. 150mm 2x 
Porotherm P�eklad 23,8 (70/238/délka mm) a v p�í�ce tl. 80mm 1x Porotherm P�eklad 23,8 
(70/238/délka mm). Zdivo systému Porotherm bude provád�no dle technologického postupu 
výrobce. Pozor na nebezpe�í vzniku tepelných most�. V objektu jsou navrženy také ŽB 
pr�vlaky. Skládají se z ocelových prvk� B500B, které jsou navzájem sva�ené a obetonované 
betonem betonu C25/30 do d�ev�ného bedn�ní. 

V�nce: 
V úrovni stropní konstrukce budou provedeny ztužující v�nce. Armatura: 4 kusy 

pr�m�ru min. 12 mm (ocel B500B) a t�mínky pr�m�r 6 mm (B500B) po 150 až 250 mm. 
Beton C 25/30. Ztužující v�nce budou z vn�jší strany obloženy v�ncovkami Porotherm VT 
8/23,8 (497/80/238 mm), které budou dopln�ny tepelnou izolací Isover EPS 70F tl. 80 mm.  
Pozor na nebezpe�í vzniku tepelných most�.  

Stropy: 
Nad prvním podlažím je navržena stropní konstrukce Porotherm. Skládající se 

z Nosník� Pot ( 160/60/ délka v mm) a vložek Miako 19/50  (400/190/250) v tl. 250 mma 
Miako 19/62,5 (525/190/250). Nosníky Pot se ukládají na zdivo na cementovou maltu MC 10. 
Konstrukce stropu je zmonolitn�ná pomocí betonu C25/30 a nadbetonováním desky tl. 60 mm 
na celkovou tl. stropu 250 mm. Stropní konstrukce systému Porotherm bude provád�no dle 
technologického postupu výrobce. 

Komíny: 
V objektu je umíst�no komínové t�leso - jednopr�duchové. Jedná se o komínový systém 

Schiedel Uni 20, p�dorysné rozm�ry 360/360 mm. Ukon�ení komínu nad st�echou pomocí 
tvarovek Schiedel Unifinal. Bílá strukturovaná omítka. Bude provedena dilatace komína od 
ostatních konstrukcí. Komínová t�lesa budou osazena v�etn� všech dopl�k�.  

Balkóny: 
         Ne�eší se. 

Schodišt�:  

V objektu je navrženo monolitické schodišt�. Schodišt� je železobetonové, monolitické, 
deskové, dvouramenné, uložené na obvodovém zdivu a vetknuté do stropní konstrukce. Ší�ka 
schodiš�ového ramene je 1250 mm, délka 2080 mm. ší�ka mezipodesty je 1350 mm. Ocel 



B500B, beton C 25/30. Schodišt� obloženo keramickou dlažbou. Na schodišt� osazeno 
zábradlí 1NP-2 NP- 2x 9x164x260. Dále jsou zde navržena dv� vyrovnávací schodišt� pro 
výstupy na terasu. Schodišt� jsou navržena jako d�ev�né, schodnicové. S podstupnicí tl. 20 
mm a stupnicí tl. 35 mm, spojených na P+D. Schodišt� bude kotveno do zdiva pomocí 
ocelových úhelník� a vrut�. Materiál schodišt�- d�evo, lazurovací lak.  

Krytina a dopl�ky st�ech: 
V 2NP je navržena terasa, která je provedena jako pochozí st�ešní pláš�.  Pochozí vrstvu 

tvo�í teracová dlažba Topteramo - Mramorit 400/400/40 mm na flexibilní lepící tmel Ceresit 
tl. 20mm. Jako hydroizolace je navržena fólie z asfaltového modifika�ního pásu Bitagit S40 
Mineral tl. 4 mm, kotvená natavením na roznášecí a vyrovnávací vrstvu tvoženou prostým 
betonem C25/30 vyztuženým KARI sítí (Ø4mm, 100x100mm) tl. 50mm. Odd�lená od 
ostatních vrstev pomocí separa�ní vrstvi tvo�ené z PE folie. Spádová vrstva je provedena ze 
spádových klín� z tepelné izolace Rockwool Rockfall, kladena na tep. izolaci Rockwool 
Superrock tl. 180 mm. Tepelná izolace je chrán�ná proti vnikání vlhkosti z interiéru 
parozábranou Guttafol WB. P�i montáži dbát všech technických typových detail�. Nad 2NP je 
navržena sedlová st�echa, tvo�ena st�ešní krytinou Tondach – Brn�nka umíst�nou na systému 
latí a kontralatí. Jako hydroizolace je navržena difúzní hydroizola�ní fólie Jutadach 150 tl. 1,0 
mm, mechanicky kotvená do krokví. Prostory mezi krokvemi jsou vypln�ny tepelno izolací 
Isover Orsik 18 tl. 180mm. Na n� navazuje systém latí, vypln�ný tepelnou izolací Isover 
Orsik 5 tl. 50mm, sloužísí jako nosný systém pro sádrokartonové desky Knauf tl. 12mm, které 
jsou odd�lený od izolací pomocí parot�sné folie Guttafol WB. P�i montáži dbát všech 
technických typových detail�.  

Klempí�ské práce: 
Veškeré klempí�ské prvky tj. podokapní žlaby p�lkruhového tvaru, deš�ové svody, 

oplechování komínu, st�ešní okapnice, zav�trovací lišty, lemování kraj� st�echy, oplechování 
parapet� a oplechování atiky bude zhotoveno z titanzinkového plechu v uceleném systému. 
Deš�ové svody budou pak napojeny do lapa�� st�ešních splavenin a svedeny do kanalizace. 
Více viz. výpis klempí�ských prvk�. 

Tepelná izolace: 
Zateplení st�ešního plášt� je pomocí tepelné izolace Isover Orsik 18 tl. 180 mm a Isover 

Orsik 5 tl. 50 mm. Pro zateplení terasy je použito tepelné izolace Rockwool – superrock tl. 
180mm a spádových klín� Rockwool – Rock fall. 

Pro zateplení stropu v úrovni v�nce bude použito tepelné izolace Isover EPS 70F tl. 80 
mm, zateplení v úrovni p�eklad� v obvodové st�n� použito tepelné izolace 2x Isover EPS 70F 
tl. 80 mm. Pro zateplení podlah v 1NP (na terénu) je navržena tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu Isover Styrodur 3035CS  tl. 80 mm. Jako kro�ejová izolace 
podlah v 2NP je navržena akustická izolace Rockwool Steprock HD tl. 30 mm. Tepelná 
izolace základ� je u novostaveb b�žným standardem a je nezbytným p�edpokladem k 
zabrán�ní vzniku plísní ve spodní �ásti stavby - viz. kapitola základy. Se zateplovacím 
systémem nadzemní �ásti stavby se v sou�asné dob� neuvažuje. 

P�í�ky: 
D�lící p�í�ky mezi jednotlivými místnostmi budou zhotoveny z keramických tvarovek 

Porotherm 14 Profi (broušená) -497/140/249 mm, pevnost v tlaku P10 na maltu pro tenké 
spáryPorotherm Profi. Založení prvního šáru zdiva bude provedeno pomocí zakládací malty 
Porotherm Profi Am. Zdivo systému Porotherm bude provád�no dle technologického postupu 
výrobce. 



Omítky a malby: 
Vnit�ní omítky budou vápenocementové ( Porotherm Universal) tl. 10 mm, štukové ( 

vnit�ní štuk Cemix), plstí hlazené. Vnit�ní omítky budou provedeny ke hrubé podlaze. Malby 
provést na vyschlý povrch. Požaduje se, aby malby byly provedeny p�ed montáží nášlapných 
vrstev podlah a následn� po podlahách provést již pouze drobné korekce. Vnit�ní nát�r 
Vazakryl. 

Vn�jší omítky budou provedeny jako tepeln� izola�ní ( Porotherm TO) tl. 35 mm, 
štukované (vn�jší štuk Cemix), nat�ené fasádním nát�rem Vazakryl. Sokl nad terénem bude 
�ešen jako keramický obklad Rako. 

Obklady st�n keramické: 
Obklady jsou navrženy v sociálních za�ízeních, koupelnách a za kuchy�skou linkou. 

Provedou se z keramických obklada�ek do výšky dané ve výkresu p�dorysu podlaží  v tabulce 
místností. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) omítky lepením (nutný je 
kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude up�esn�na p�i provád�ní, budou 
použity rohové a koutové lišty. V koupeln� bude pod keramický obklad st�n provedena 
st�rková izolace Superflex, kouty budou vyztuženy páskou ASO- Dichtband-KU. Obklady 
budou lepeny tmelem Monoflex, spára mezi st�nou a podlahou se ut�sní páskou ASO-
Forfullmaterial a vytmelí hmotou Escosil. 

Podkladní vrstvy pod podlahy: 

Podkladní vrstvy se provádí až po ukon�ení omítek, maleb a instalací. Nad terénem:  
V místnostech se provede zateplení (1NP- v tlouš�ce 80 mm, 2NP - v tlouš�ce 30 mm) na 
požadovanou výšku. Po obvodu místnosti se osadí pásek Steprock tl. 20 mm. Proti vnikání 
vlhkosti do tepelné izolace bude položena Pe fólie s ut�sn�nými spoji. Takto p�ipravený 
podklad je p�ipraven pro provedení betonové roznášecí desky betonové mazaniny z prostého 
betonu C25/30 (tl. dle výpisu skladeb) s p�idáním Kari výztuže 4/100. Radiátory a další 
za�izovací p�edm�ty kovového typu montovat až po vyschnutí a vytvrdnutí podlahy - 
nebezpe�í koroze kovových prvk�.  

Podlahy: 
Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Dlažby se provádí p�ed montáží 

obložkových zárubní dve�í a po obkladech st�n. Nášlapné vrstvy podlah budou dle uvážení 
investora - keramická dlažba, d�ev�ná plovoucí podlahy. Veškeré povrchové úpravy v 
jednotlivých místnostech jsou uvedeny v tabulce místností na výkresu p�dorysu p�ízemí 
objektu a v textové �ásti Seznam skladeb. 

Keramické podlahy:
Keramické dlažby jsou v r�zných tlouš�kách a formátech - návrh vzoru, odstínu a 

velikosti dle uvážení investora. Možno použít dlažby hutné nebo glazované. Nezbytná je 
správná dilatace, osazení dilata�ních lišt, p�echodové a krajové lišty. Doporu�uji použít 
flexibilní lepidla a spárovací hmoty. Pro lepší údržbu doporu�uji používat keramický soklík 
ve styku se st�nou. V místnostech s mokrým provozem budou provedeny hydroizola�ní nát�ry 
Superflex (Schomburg), rohy a kouty vyztuženy páskou ASO- Dichtband- KU, spára mezi 
obloženou st�nou a podlahou se ut�sní páskou ASO- Forfullmaterial a vytmelí hmotou 
Escosil.  

Podlahy d�ev�né:



Betonová mazanina musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se položí parot�sná folie 
a následn� se uloží horní montovaná vrstva. Nutno provád�t až po montáži obložkových 
dve�í, malbách a kompletaci instalací. 

Okna, vstupní dve�e a parapety: 
Všechna okna a vchodové dve�e jsou navržena jako d�ev�ná v hn�dé barv�, zasklené 

izola�ním trojsklem Ug = 0,6 W/m2K. K�ídlo bude s rámem spojeno celoobvodovým 
kováním, otevírání okna pomocí t�ípólové kli�ky. Sklo se ut�sní silikonovým tmelem, trvale 
pružným. Ut�sn�ní rámu a k�ídla se provede neoprénovým profilovým t�sn�ním. Kotvení 
okenního rámu k nosné konstrukci bude provedeno pomocí ocelových kotev - plech�, �i 
kotvení pomocí turbošroub� p�es rám. Spára bude vypln�na montážní p�nou. Vnit�ní parapet - 
viz. výpis truhlá�ských výrobk�. Vn�jší parapet - viz. výpis klempí�ských výrobk�. 

Vstupní dve�e :
Viz. �ešení oken. Použití bezpe�nostního a atestovaného kování cylindrickými 

vložkami.  

Vnit�ní dve�e:
Obložkové,  viz. výpis truhlá�ských výrobk�. 

Truhlá�ské práce : 
Specifikace jednotlivých truhlá�ských výrobk� viz. výpis truhlá�ských výrobk�. 

Terénní úpravy p�ilehlých ploch v okolí objektu: 
Parkovací stání je provedeno z pojízdné betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Betonová 

dlažba bude uložena na št�rkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z 
drceného kamene tl. 250 mm, frakce 0-63 mm. P�ístupové komunikace k hlavnímu vstupu 
jsou provedeny z pochozí zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Betonová dlažba bude uložena 
na št�rkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 
250 mm, frakce 0-63 mm. 

Okapový chodní�ek kolem objektu je proveden z betonové dlažby 500/500/50 mm, 
která bude uložena na št�rkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z 
drceného kamene tl. 250 mm, frakce 0-63 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním 
systému firmy POROTHERM, tj. zd�né keramické konstrukce s keramickými p�eklady a 
keramickoželezobetonovými stropy s dodržením konstruk�ních zásad výrobc� s využitím 
všech statických tabulek t�chto systém�. 

Na krov zast�ešení parkovacího stání nebyl proveden statický výpo�et, ale budou 
dodrženy zásadní konstruk�ní rozm�ry a zásady pro provád�ní d�ev�ných vaznicových 
soustav krovu. 



2.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízeni 
a) Technické �ešení 

Založení objektu bude provedeno na základových pasech z prostého betonu, na které 
bude navazovat roznášecí žel.bet. deska tl. 150mm. Jako hydroizolace je navržen asfaltový 
modifikovaný pás Bitagit S40 Mineral. Zdivo je navrženo ze systému Porotherm. Na 
obvodové zdivo jsou použity bloky 44 EKO, na vnit�ní nosné 30 PROFI a p�í�ky z p�í�kovek 
14 PROFI a 8 PROFI. Stropní konstrukce se skládá z nosníku POT, vložek MIAKO a horní 
nadbetonované desky. Celková tlouš�ka stropní kce. je 250mm.  Jako p�eklady v obvodové 
st�n� a vnit�ních nosných zdech budou použity p�eklady Porotherm 7. K p�ekonání výškových 
úrovní jednotlivých podlaží je navrženo žel.bet. dvouramenné p�ímé schodišt� obložené 
keramickou dlažbou. Zast�ešení objektu je �ešeno sedlovou st�echou. Jako nášlapné vrstvi 
podlah jsou navrženy keramické dlažby a d�ev�né podlahy. Výpln� otvor� v obvodové st�n�
jsou navženy pomocí p�tikomorových d�ev�ných profil� od firmy Vecra. Vnit�ní omítky 
budou dvouvrstvé -jádro + štuková omítka. V mokrých místnostech bude proveden obklad dle 
projektové dokumentace. Zpevn�né plochy kolem objekt� jsou ze zámkové dlažby tl. 50 mm 
(pochozí) a tl. 80 mm (pojízdné) okapový chodní�ek je z betonové dlažby tl. 50mm.

b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

V objektu se nenachází technologická za�ízení. 

2.2.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
Je �ešena samostatným projektem. Viz �ást ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI. 

2.2.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
a) Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Je �ešena samostatným projektem. Viz �ást TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 

b) Energetická náro�nost stavby 

Viz štítek energetické náro�nosti 

c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií 

Neposuzuje se. 

2.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí 
 V rodinném dom� jsou navrženy záchodové mísy jak v 1NP, 2NP vždy v místnosti pro 
osobní hygienu (WC). Likvidace odpadních vod splaškových i deš�ových bude provedena odvodem 
do kanalizace. Stavba má povlakovou hydroizolaci navrženou tak, aby zdraví obyvatel nebylo 
ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Jako ochrana proti radonu je navržena 
protiradonová izolace plnící sou�asn� funkci hydroizolace. Obytné místnosti mají zajišt�no dostate�né 
denní osv�tlení, p�ímé v�trání a vytáp�ní s regulací tepla pomocí termostatických hlavic. 

  



2.2.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
a) Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící sou�asn� funkci 
hydroizolace. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

Není 

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Objekt nebude nijak zatížen ot�esy od dopravy, pr�myslové �innosti apod. 

d) Ochrana p�ed hlukem 

Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby spl�ovaly požadavky �SN 730532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobk�. Veškeré instalace budou �ádn� izolovány. 

e) Protipovod�ová opat�ení 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

2.2.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infastruktury 

Na hranici pozemku bude osazena p�ípojková sk�í� s elektrom�rovým rozvad��em pro 
budoucí objekt. Z elektrom�rového rozvad��e bude kabelem napájen vnit�ní rozvad�� domu. 
Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži a bude uložen v chráni�ce. P�ípojky 
vodovodu a kanalizace budou p�ivedeny na stavební pozemek, na n�mž budou provedeny za 
hranicí pozemku revizní šachty jak pro oddílnou kanalizaci, do které budou svedeny 
splaškové a deš�ové odpadní vody, tak i pro vodovod.  

b) P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

Rozm�ry šachet, v�etn� materiálového �ešení šachty a p�ípojek bude provedeno dle 
projektové dokumentace TZB.  

2.2.4 Dopravní �ešení 
a) Popis dopravního �ešení 

Objekt se nachází v blízkosti místní komunikace skupiny C, která navazuje na silnici 
I.t�ídy I/39. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného do betonového lože. 

c) Doprava v klidu 

Rodinný d�m obsahuje kryté parkovací stání pro dva osobní automobily a �ty�i 
parkovací stání pro pot�eby provozovny. 



d) P�ší a cyklistické stezky 

V okolí se nachází p�ší a cyklistické stezky. 

2.2.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Bude sejmuta ornice, která bude uskladn�na na vhodném míst�. Po dokon�ení 
stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 

b) Použité vegeta�ní prvky 

Stavební pozemek bude vegeta�n� upraven subdodavatelskou firmou podle p�ání 
zákazníka. 

c) Biotechnická opat�ení 

Nejsou. 

2.2.6 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a p�da 

Navržená stavba nebude mít p�i svém provozu nep�íznivý vliv na životní prost�edí. P�i 
realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany životního 
prost�edí, zejména zákon �.185/2001 Sb. O odpadech a zákon �. 86/2002 Sb. O ovzduší. 

b) Vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�

Nemá vliv. 

c) Vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Nemá vliv. 

d) Návrh zohledn�ných podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Nemá vliv. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p�edpis�  

Za hranicí pozemku se nenachází žádné ochranné pásmo.  

2.2.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba rodinného domu s provozovnou spl�uje podmínky regula�ního plánu obce, tj. 

spl�uje základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva podle vyhl. �. 380/200 Sb. 



2.2.8 Zásady organizace výstavby 
a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Voda, elekt�ina a kanalizace budou p�ipojeny na hranici pozemku. 

b) Odvodn�ní staveništ�

Staveništ� není pot�eba zvláštním technickým opat�ením odvod�ovat, nebo� se 
nejedná o podsklepený objekt. Propustnost zeminy dobrá. 

c) Napojení staveništ� na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

Staveništní p�ípojka vody bude provedena v provizorní vodom�rné šacht� za 
vodom�rem. Staveništní p�ípojka NN bude napojena v elektrom�rovém rozvad��i na hranici 
pozemku. Staveništní p�ípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v blízkosti 
hranice pozemku. Vjezd na staveništ� bude z p�íjezdové komunikace, ze severozápadní �ásti 
parcely. 

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškerý provoz zajišt�ný s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebník� tak, 
aby nebyl omezen provoz na ve�ejných komunikacích a nebyla narušena práva t�etích osob, 
zejména vlastník� sousedních parcel. U vozidel vyjížd�jících ze stavby musí být p�ed najetím 
na ve�ejnou komunikaci o�išt�ny pneumatiky a nedocházelo k jejímu zne�iš�ování. Provoz na 
stavb� m�že probíhat pouze v denní dobu mezi 6:00 a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo 
zat�žováno hlukem v no�ních hodinách. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin 

Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, ke�e ani stromy. Dosavadním využitím 
pozemku byla volná stavební parcela. 

f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 

V pr�b�hu provád�ní stavby nebude proveden žádný zábor pro staveništ�. Pro 
skladování materiálu, za�ízení staveništ� apod. bude maximáln� využíván pozemek staveništ�. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb� a jejich 
likvidace 

Stavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. 
P�i likvidaci odpad� je nutno postupovat dle p�ílohy �.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
zn�ní vyhlášky �. 503/2004 Sb. Zejména je t�eba likvidovat odpady v za�ízeních, která jsou k 
tomu ur�ena dle uvedeného zákona. P�itom je každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady 
p�ejímá, je k jejich p�evzetí dle zákona oprávn�ná, jinak nesmí odpad p�edat. 

Provád�ní stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na 
životní prost�edí. P�i vlastní realizaci stavby musí být zajišt�na likvidace odpadových 
materiál� v rámci odpadového hospodá�ství realiza�ní firmy.  



Základní povinnosti pr�vodce odpad�:

Za�azené odpady dle katalogu odpad�, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP �. 
381/2001 Sb. shromaž	ovat ut�íd�né dle jednotlivých druh�. 

Zabezpe�it odpady p�ed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prost�edí. Pr�vodce je odpov�dný za nakládání s odpady do doby jejich 
využití nebo zneškodn�ní. 

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

S odpady, které jsou za�azené jako nebezpe�né, nakládat pouze se souhlasem okresního 
ú�adu. 

Analytická �ást - možná produkce v pr�b�hu stavby 

Odpady nebezpe�né: 

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 nebezpe�né látky Pro tyto odpady bude ur�eno 
zabezpe�ené místo pro shromaž	ování. Místo bude ozna�eno identifika�ními lístky každého 
nebezpe�ného odpadu. 

Odpady oby�ejné: 

15 01 06 sm�s obalových materiál�  

17 01 01 beton  

17 01 02 cihly 

17 01 03 keramické výrobky 

17 02 01 d�evo 

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 sm�sné kovy 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemina z výkopu rýh pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 
stavby a po provedení základ� kompletn� využita pro hrubé úpravy okolí stavby. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

B�hem stavby musí být používané jen stroje a za�ízení v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do p�dy, pop�ípad� do podzemních vod.  
Odpady je možno likvidovat výlu�n� v za�ízeních, které mají oprávn�ní k likvidaci odpad� a 
doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, pop�ípad� stavebník 
uschovat pro p�ípadnou kontrolu. B�hem stavby nesmí docházet ke zne�iš�ování ovzduší, 
nap�. pálením spalitelného odpadu nebo nedostate�ným zajišt�ním lehkých materiál� proti 
odfouknutí. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány ustanovení na�ízení 
vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Odpov�dnost na bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�ípad� stavebním 
dozoru. Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona �. 309/2006 
Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonány práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby pln� vyhovoval pot�ebám zajišt�ní 
bezpe�né a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvád�jí opat�ení z hlediska �asové pot�eby i 
zp�sobu provedení, p�i�emž musí být p�izp�soben skute�nému stavu a podstatným zm�nám 
b�hem realizace stavby. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Výstavba rodinného domu s provozovnou neovlivní okolní stavby. 

l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

P�i výstavb� nejsou pot�ebná žádná dopravn� inženýrská opat�ení. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby 

Nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládaná lh�ta výstavby je 12 m�síc�. 
Popis výstavby (odhad):  
   1. vyty�ení stavby, výkopové práce, inženýrské sít� – p�ípojky 
   2. základové konstrukce, hydroizolace 



   3. hrubá stavba 1NP 
   4. strop nad 1NP 
   5. hrubá stavba 2NP 
   6. strop nad 2NP a sedlová st�echa 
   7. skladby ploché st�echy 
   8. osazení výplní otvor�
   9. rozvody instalací 
              10. povrchové úpravy st�n, spodní skladby podlah 
   11. betonáž podlah 
   12. nášlapné vrstvy podlah, dokon�ovací práce 

2.3. Technická zpráva k projektu pro realizaci stavby

2.3.1  Pozemní (stavební) objekty

2.3.1.1 Architektonické a stavebn� technické �ešení 
2.3.l.l. a Technická zpráva architektonické a stavební �ásti

a) Ú�el objektu: 
Rodinný d�m s provozovnou - objekt ur�en k trvalému bydlení a kade�nictví k pracovní 
p�íležitosti. 

b) Architektura: 
Vychází z požadavk� investora a obce. Stávající objekty v okolí mají spíše sedlové st�echy, 
orientace staveb a tvar st�echy jsou r�zné. Rodinný d�m s provozovnou je v souladu s územní 
plánovací dokumentací obce �erná v Pošumaví. 
• Tvar objektu  :  p�dorysný tvar jednoduchý - obdélník
• Krytina objektu  :  pálené tašky Tondach
• Fasáda objektu  :  hladká, omítka Porotherm Universal – žlutý odstín
• Sokl  :  venkovní keramický obklad Rako
• Tvar zast�ešení  :  sedlová st�echa

Funk�ní �ešení: Objekt je dispozi�n� �ešen dle požadavk� investora - byt pro více�lennou 
rodinu �i dvougenera�ní a samostatná provozovna v 1NP. 

1NP :
- vstupní �ást, hluková (denní) zóna domu - spole�enská zóna domu, hygienické 

za�ízení, p�íprava pokrm�,  stolování, komunika�ní prostory (chodba schodišt�) 
- pracovní zóna domu (provozovna)  –  pracovní zázemí, hygienické za�ízení, sklad 
- technické zázemí - technická místnost (kotelna) 

2NP :  
- klidová (no�ní) zóna domu – pokoje, hygienické za�ízení, terasa 

Dispozi�ní �ešení: 

•    1NP : 

 Zádve�í     

 Velká komora 

 Chodba 

 WC 

 Malá komora 




 Schodiš�ový prostor 

 Kuchy�

 Obývací pokoj + jídelna 

 Pracovní zázemí 

 Provozovna 

 Zádve�í provozovny 

 WC provozovny 

 Sklad 

• 2NP: 

 Chodba 

 Pokoj 1 

 Pokoj 2 

 WC 

 Schodiš�ový prostor 

 Ložnice 1 

 Terasa 

 Ložnice 2 

Výtvarné �ešení: Klasický zd�ný rodinný d�m, dvoupodlažní, se sedlovou st�echou, 
nepodsklepený. Poch�zný pláš� využívaný jako terasa, v jednotném sklonu. �ešení 
maximáln� jednoduché, úsporné a nenáro�né na interiér, st�ídmý exteriér. 

Fasáda - hladká omítka (silikonová fasádní barva žlutého odstínu). Sokl z keramického 
obkladu Rako. 

Vegeta�ních úpravy okolí objektu: Projekt ne�eší zahradní úpravy v okolí objektu. 
P�edpokládá se zatravn�ní s použitím nižších ke�� a strom� tak, aby nedošlo k p�istín�ní 
sousedních objekt� a rozhledových pom�r� p�i vjezdu na komunikaci. 

P�ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:  Ne�eší se. 

c) Kapacity – kapacita objektu 
Obsazení domu osobami:     rodina s výpo�tovým po�tem osob 6 
Po�et parkovacích míst v objektu: 2 x osobní automobil typu 1a pro RD a 4 x osobní 

automobil typu 1a pro provozovnu 

Užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy:

Užitková plocha je sou�et ploch bytu a provozovny:   207,62 m2

Zastav�ná plocha domu je dána obvodem rodinného domu:  164,03 m2

Obestav�ný prostor domu je dán obvodem rodinného domu  
obklopeným vn�jším prost�edím:       857,97 m3

Orientace domu v��i sv�tovým stranám, osv�tlení a oslun�ní: 
Severní strana: na severní stranu má objekt hlavní vstupy do zádve�í a dále technickou 

místnost, hygienické za�ízení, schodiš�ový prostor a p�iléhající 
parkovací stání 

Východní strana: na východní stranu je orientovaná provozovna a pokoje ve 2NP. 
Jižní strana:  na jižní stranu je orientována kuchyn� s jídelním koutem, ložnice, 

pokoj, pracovní zázemí provozovny, slad a WC 
Západní strana: na západní stranu je orientováno obývací pokoj, jídelna a terasa ve 2NP 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu: 



Rodinný d�m je navržen jako klasická zd�ná budova, dvoupodlažní se sedlovou st�echou, 
nepodsklepená. Základové pasy, sokl, hydroizolace, nosné svislé konstrukce - obvodové a 
nosné zdivo, vodorovné konstrukce – stropní konstrukce, komín, st�ešní pláš�, omítky, 
obklady a dlažby, podlahové krytiny, fasáda, výpln� otvor�. D�m je �ešen klasickými 
jednoduchými konstruk�ními metodami. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�: 
Navržené konstrukce a výpln� otvor� pln� respektují požadavky �eských norem. Tepeln�
technické vlastnosti výrobk� jsou rozhodující pro celkovou pohodu a ekonomi�nost provozu 
objektu rodinného domu s provozovnou. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr�zkumu: 
Objekt je založen na jednoduchém podkladu. Zemina je stabilizovaná a nedochází k výronu 
vody z podloží. Geologický a hydrogeologický pr�zkum u takto jednoduché stavby nebyl 
provád�n. Únosnost zeminy je možné ur�it z tabulek. 
Z hlediska zakládání jde o jednoduchou stavbu na kvalitním podkladu. T�ída t�žitelnosti 
zeminy je stanovena jako III. až IV. Nezbytn� nutné je zkontrolovat kvalitu základové spáry 
statikem nebo kvalifikovaným stavebním dozorem po provedení výkop�. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�: 
Objekt rodinného domu nevytvá�í žádné extrémn� negativní ú�inky na okolí. 
Do objektu rodinného domu se doporu�uje osadit p�irozené (pop�. �ízené) v�trání vzduchu (je 
sou�ástí projektu).  

h) Dopravní �ešení: 
Využívá se sou�asné (stávající se schválenými úpravami) napojení na místní komunikaci. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení: 
Ochrana proti pov�trnostním vliv�m, hluku, podzemní a povrchové vod�, prachu a radonu je 
dostate�n� popsána v p�edchozích kapitolách a následné kapitole stavebn� konstruk�ní �ešení. 

j)  Dodržení obecných požadavk� na výstavbu: 
Projektant respektoval vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

2.3.l.l. b Výkresová �ást  architektonické a stavební �ásti
Viz. p�ílohy k tomuto projekt- seznam výkres�. 

2.3.l.l. c Dokumenty podrobností  architektonické a stavební �ásti
Viz. p�ílohy k tomuto projekt- seznam výkres�. 

2.3.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 
2.3.1.2.a Technická zpráva konstruk�ního �ešení

a) Popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek pr�zkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby p�i návrhu její zm�ny: 

Celkov� je rodinný d�m navržen z keramického zd�ného systému Porotherm - nosné st�ny z 
tvarovek Porotherm Profi. A to jak vodorovný (p�eklady), tak i svislý systém (st�ny nosné i 
nenosné). Stropy jsou v objektu navrženy Porotherm. St�ešní pláš� d�ev�ného krovu 
z keramických tašek Tondach. Konstrukce terasy z keramické venkovní dlažby. 



b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky: 

Viz. P�edchozí zpráva 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i 
návrhu nosné konstrukce  
Zatížení je definováno v �lánku Statické posouzení konstrukce.

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�, technologických 
postup�
Veškeré detaily jsou použity typové jednotlivých výrobc� konstruk�ních systém� a prvk�, 
zejména je t�eba dbát: 
* Detail ost�ní, parapetu a nadpraží výplní otvor� v obvodových st�nách - Porotherm  
* Detail zateplení v�nce - Porotherm  
* Detaily provedení komínového systému - Schiedel 
* Detaily provedení st�ešního plášt�
* Technické listy hydroizola�ních hmot 
* Technické listy parot�sné ochrany 
* Technické listy chemických kotev 
* Pr�vodní list pro požární konstrukce a výpln� otvor�

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, p�ípadn� sousední stavby 
Viz. Zásady organizace výstavby. 

f) Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev�ovacích konstrukcí 
�i prostup�

Viz. Zásady organizace výstavby. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Viz. Zásady organizace výstavby. 

h) Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné literatury, 
software 

Pro vypracování projektové dokumentace byly brány v úvahu platné �eské normy. Projekt 
je provád�n dle souboru v daném okamžiku platných �eských norem. Doporu�uji zadavateli, 
aby p�i uzavírání smluv s dodavatelem si vymínil kontrolní režim též dle souboru platných 
norem �SN. 

Projekt je sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního zákona 
a provád�cích vyhlášek. 

Pro vypracování projektu byl použit ArchiCAD 16.0 a balík kancelá�ského softwaru 
Office 2003 XP od firmy Microsoft. 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád�ní stavby, 
p�ípadn� dokumentace 
zajiš�ované jejím zhotovitelem 

Dokumentace, jenž musí být zajišt�na zhotovitelem stavby : 
* Detail výztuže v�nc�

2.3.1.2.b   Statické posouzení 
Zatížení dle �SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Projekt ne�eší. 



2.3.1.2.c  Výkresová �ást        
Viz. p�ílohy k tomuto projektu - seznam výkres�. 

2.3.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení
F.1.3.a Technická zpráva požárn� bezpe�nostního �ešení       

Viz. zpráva požární bezpe�nosti. 

2.3.1.4  Technika prost�edí staveb 
Projekt ne�eší. 

2.3.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení 
Projekt ne�eší. 

�



3. Záv�r  

V rámci této bakalá�ské práce jsem �ešil novostavbu rodinného domu s provozovnou. Byla 

vypracována pr�vodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Byly sepsány  

a vypo�ítány dokumenty pro výpo�et základ� a schodišt�, zpráva požární bezpe�nosti  

stavby a tepelné �ešení. 

Použité zdroje:  
Zákony:  
  Stavební zákon 183/2006 Sb.  
  Zákon o odpadech �. 158/2006 Sb.  
  
Normy:  
  �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb  
  �SN 73 0005 Modulová koordinace rozm�r� ve výstavb�  
  �SN 73 1001 Zakládání staveb  
  �SN 73 0540:2007 Tepelná ochrana budov  
  �SN 73 4301:2004 Obytné budovy  
  �SN 73 0580-1,2:2007 Denní osv�tlení  
  �SN 73 3305 Ochranná zábradlí  
  �SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb - nevýrobní objekty  
  �SN 73 0833 Požární bezpe�nost staveb - budovy pro bydlení  
  �SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb - osazení objektu osobami  
  �SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb - stupe� ho�lavosti stavebních hmot  
  
Vyhlášky:  
  Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
  Vyhláška �. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
  Vyhláška �. 148/2009 Sb. o energetické náro�nosti budov  
  Vyhláška BOZP �. 591/2009 Sb. a 362/2006 Sb.  
  
Skripta:  
  Klimešová, Jarmila: Nauka o pozemních stavbách, modul M01, Brno 2005  
  
Internetové zdroje:  
www.wienerberger.cz  
www.rockwool.cz  
www.schiedel.cz  
www.knauf.cz  
www.kronospan.cz/osb-superfinish-eco  
www.tzb-info.cz  
www.wikipedia.cz  
www.lomax.cz  
www.pozemní-stavitelstvi.wz.cz 



Seznam použitých zkratek a symbol�  

nap�. – nap�íklad  

ø – pr�m�r  

RD – rodinný d�m  

ŽB – železobeton  

tl. – tlouš�ka  

NP – nadzemní podlaží  

�. – �íslo  

hl. – hlavní  

el.- elektrický  

tj. – to je  

m n. m. – metr� nad mo�em  

Max – maximální  

Min – minimální  

par. �. – parcelní �íslo  

odst. - odstavec 
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