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ABSTRAKT  

 Předmětem této bakalářské práce je projekt rodinného domu s provozovnou v 

Kyjově - Nětčicích. Součástí jsou všechny prováděcí výkresy objektu.  

 Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu činí 

127,58 m2 a obestavěný prostor 1254,06m3. Objekt se nachází na severu města Kyjova v 

klidné městské části Nětčice. Objekt se rozkládá na dvou sousedních parcelách, které jsou 

dle platného územního plánu určeny k zástavbě. Pozemky jsou mírně svažité od 

jihozápadu na severovýchod. Stavba je zcela podsklepena. V suterénu je situována 

provozovna. Jedná se o malou podnikatelskou činnost - výrobu peristaltických a 

dávkovacích čerpadel. Svislé konstrukce podzemního podlaží jsou vyzděny z betonových 

tvárnic, svislé konstrukce nadzemních podlaží pak z vápenopískových tvárnic. Střecha je 

šikmá valbová. Projekt rodinného domu klade mimo jiné důraz na statické a vhodné 

dispoziční řešení, tepelně technické vlastnosti všech konstrukcí, požární bezpečnost 

objektu apod. 

 Výkresy, schémata a vizualizace byla zpracována ve výukové verzi projekčního 

softwaru ArchiCAD. 
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ABSTRACT  

 The subject of this bachelor's thesis is a design of family house with establishment 

in Kyjov - Netcice. It includes all the detailed drawings of the building. 

 The house is designed for a family of four. Built-up area is 127.58 m2 and 1254.06 

m3. The building is situated in the north of Kyjov in a peaceful town part Netcice. The 

building is located on two adjacent parcels, which are intended to be built-up by the Land-

use Plan. Land is gently sloping from the southwest to northeast. The building is 

completely basement. In the basement is located establishment. It is a small business - 

production of peristaltic and dosing pumps. Vertical construction of the basement are lined 

with concrete blocks, vertical construction of the upper floors are lined with lime-sand 

blocks. The roof is hip in slant. Design emphasizes, inter alia, on static and appropriate 

layout, thermal properties of constructions, fire safety of the building, etc. 

 Drawings, charts and visualization have been processed in educational version of 

design software ArchiCAD. 
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1. ÚVOD 

 Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Novostavbu rodinného domu s 

provozovnou. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že v domě mých rodičů se zmíněný 

provoz nachází a také proto, aby projekt domu byl zajímavější. 

 V počátcích jsem se věnovala výběru pozemku, schématům a vypracování 

architektonické studie objektu. Součástí těchto studií je i 3D vizualizace. Po dokončení 

dispozičního řešení domu jsem přistoupila k volbě materiálů pro skladby všech konstrukcí 

a k propracování jednotlivých rizikových detailů stavby. Během vypracovávání jsem 

provedla několik konstrukčních změn i výměnu některých materiálů. Poté jsem se 

věnovala prováděcím výkresům stavby, výpisům všech výrobků, tepelně technickému, 

akustickému a požárnímu posouzení apod. Součástí bakalářské práce je mimo jiné i 

seminární práce na téma Stavby chráněné zemí. Toto téma mi přijde velmi zajímavé a dnes 

velmi diskutované. Proto jsem byla velmi ráda, že se o této problematice dozvím nové 

podrobnější informace. 

 Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s provozovnou v 

Kyjově. V objektu probíhá podnikatelská činnost malého rozsahu - výroba peristaltických 

a dávkovacích čerpadel. Tento provoz není náročný, nevyžaduje žádné speciální 

konstrukční řešení a nemá negativní vliv na funkce a chod rodinného domu. U tohoto typu 

podnikání se nepředpokládá přítomnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 

proto není nutné bezbariérové řešení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou 

rodinu. Pozemek, který jsem pro umístění stavby zvolila, je mírně svažitý, nezastavěný a 

nachází se na okraji klidné části města. Rodinný dům je zcela podsklepený a má dvě 

nadzemní podlaží. V podzemní části objektu je umístěna hlavní část již zmíněné 

provozovny. Střecha nad objektem je šikmá valbová a je protažena i přes terasu, 

nacházející se ve druhém nadzemním podlaží. Na pozemku jsem dále navrhla i vinný sklep 

s posezením. Tento sklep se tedy skládá ze společenské místnosti a vlastního sklepu, který 

se nachází pod úrovní terénu. K objektu přiléhá také terasa se zahradním grilem krytá 

pergolou. Z časových důvodů je projekt vinného sklepa pouze ve formě studií a v 3D 

vizualizaci. 
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 Stavbu jsem navrhovala v souladu s platným územním plánem města Kyjova, dále 

pak se všemi účinnými zákony a ostatními právními předpisy a platnými českými státními 

normami. Při dispozičním řešení jsem brala ohled na okolí stavby a ráz celé krajiny. Objekt 

je tedy navržen tak, aby do této lokality zapadl a zachoval tak její podobu. 

 Všechny výkresy včetně 3D modelu i schémata k výpočtům a výpisům jsem 

vypracovávala v projekčním programu ArchiCAD. Vizualizaci objektu jsem dokončila v 

grafickém softwaru Artlantis. 
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2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE  

2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

2.1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY  

INVESTOR:     Ing. Jindřich Kouřil 

      Dávkovací čerpadla Ing. Jindřich Kouřil 

      Mezivodí 2216/23, 697 01 Kyjov 

      IČ: 16293371 

PROJEKTANT:    Vendula Kouřilová 

      Mezivodí 2216/23, 697 01 Kyjov, 

      č. 0010268, obor IP00 - pozemní stavby 

NÁZEV STAVBY:    Novostavba rodinného domu s provozovnou 

MÍSTO STAVBY:    ulice Vinohrady, Kyjov – Nětčice 

OKRES:      Hodonín 

OBEC:     Kyjov (586307) 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:   Nětčice u Kyjova (678511) 

KATASTRÁLNÍ Č. POZEMKŮ:  1203/138 

      1203/179 

VÝMĚRA POZEMKŮ:   1203/138 – 754 m2 

      1203/179 – 506 m2 

MAJITELÉ POZEMKŮ:   1203/138 – Petráš Miloslav 

      Vinohrady 2561/47, 697 01 Kyjov 

      1203/179 – Labduška Jiří Ing. 

       Jungmannova 1308/22, 697 01 Kyjov 

       - Labdušková Jana Mgr. 

       Sídliště u Vodojemu 1257/10, 697 01 

       Kyjov 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL: 

 Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. Navržený objekt bude 

také zázemím pro malou podnikatelskou činnost – výrobu peristaltických čerpadel a 

dávkovačů. Provoz tohoto druhu podnikání není nijak výrazně náročný a neklade žádné 

zvláštní požadavky na konstrukční ani materiálové řešení stavby či její realizaci. Hlavní 

část provozovny je umístěna v 1S. Kancelář sloužící pro administrativní činnost a případné 

schůzky s klienty je situována v 1NP. 

 Objekt se nachází na okraji zastavěného území určeného pro obytné budovy 

v lokalitě Choboty v Kyjově - Nětčicích. Tato lokalita je umístěna severně od stávající 

zástavby v mírně svažitém terénu, který byl doposud zemědělsky využívaný. V okolí 

objektu se nacházejí také vinohrady. 

 Objekt se rozkládá na dvou sousedních parcelách, na kterých momentálně nejsou 

žádné další objekty. Na katastrálním úřadě nejsou evidována žádná omezení vzhledem 

k životnímu prostředí ani ochranné režimy. 

 Pozemky jsou přístupné ze stávající místní pozemní komunikace šířky 6 m. 

V lokalitě jsou zavedeny všechny inženýrské sítě – vodovod, jednotná kanalizace, NTL 

plynovod, elektrická energie a sdělovací kabely. Objekt bude napojen na všechny tyto sítě. 

V objektu je navrženo ústřední vytápění. Pro ohřev vody byl zvolen plynový kotel. 

 Navržený objekt prostorově uzavírá jednotlivé stávající slepé ulice. Stavba má 

jedno podzemní podlaží a dvě podlaží nadzemní, šikmou valbovou střechu. V podzemním 

podlaží je navržena i garáž pro jedno vozidlo. Příjezd do garáže umožňuje rampa z 

betonové dlažby. Sklon příjezdové rampy činí 16,7 %. Na příjezdové komunikaci je 

umožněno parkování pro jedno vozidlo. Tato plocha je ve sklonu 3 % kvůli odvádění 

dešťových vod. Svah podél příjezdové rampy zajišťují betonové okrasné tvárnice. Vstup 

do objektu je umožněn přes vstupní schodiště do 1NP. Z 1NP je možný vstup do zahrady. 

Druhé nadzemní podlaží je ustupující s terasou, kterou kryje střešní konstrukce. Terasa má 

minimální spád 3 % a je odvodněna pomocí chrličů. Nášlapnou vrstvu terasy tvoří 

betonová dlažba na rektifikačních podložkách. 

 Stavba má vchod situován na jih do ulice. Podzemní podlaží bude realizováno 

z betonových tvárnic tl. 300 mm jako ztracené bednění. Další podlaží pak budou zděny 

z vápenopískových tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo je také navrženo 
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z vápenopískových tvárnic tl. 200 mm. Příčky budou z VPC tvárnic tl. 150 mm. Přizdívky 

pro vedení instalací a případné potřebné dořezy budou z pórobetonových tvárnic. Stropní 

konstrukce je projektována jako monolitická železobetonová desková konstrukce. Stropní 

deska je konstrukčně napojena na ztužující věnec. Schodiště v 1S je navrženo jako 

železobetonové dvouramenné s mezipodestou. Schodiště v 1NP je montované ocelové s 

dřevěnými stupnicemi i podstupnicemi a SDK podhledem. Střecha je valbová z dřevěných 

vazníků s plechovou krytinou imitující střešní tašky. 

 Při vypracovávání PD byl brán zřetel na požadavek případně budoucí výstavby 

vinného sklepa. Tento sklep by měl být situován na severovýchodní straně pozemku. 

Posezení i sklep bude vyzděn z betonových tvárnic jako ztracené bednění. Posezení bude z 

východní strany částečně kryto zeminou, sklep bude umístěn celou svou výškou pod 

úrovní terénu. Jako stropní konstrukce sklepa je navržena půlkruhová klenba z CPP. 

Posezení má sedlovou střechu tvořenou hambálkovým krovem bez stropní konstrukce. Ke 

sklepu přiléhá dřevěná pergola se zahradním grilem. 

 Vjezd na pozemek je navržen jako zpevněná komunikace z betonové dlažby. 

Všechny ostatní pochozí komunikace budou zpevněné z betonových dlaždic. Všechny 

vnější komunikace budou ve sklonu 3% kvůli odvodu dešťových vod. 

2.1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ  

 Objekt je umístěn na dvou sousedních parcelách - č. 1203/138 a 1203/179. Parcely, 

na kterých se objekt nachází, jsou dle platného územního plánu určeny k zastavění 

rodinnými domy s maximálně dvěma nadzemními podlažími. Parcely jsou na okraji 

zastavěného území. V okolí parcel se nacházejí rodinné domy a plochy zemědělsky 

využívané. Na parcelách nejsou žádné stávající stavební objekty. Na parcele číslo 

1203/138 je vysazeno několik stromů, které budou před realizací stavby odstraněny. 

Výměra tohoto pozemku je 754 m2. Na parcele číslo 1203/179 nejsou vysazeny žádné 

stromy ani jiné dřeviny, výměra parcely činí 506m2. Plocha obou parcel je tedy 1260 m2. 

Pozemek č. 1203/138 je ve vlastnictví Miloslava Petráše a pozemek č. 1203/179 ve 

vlastnictví manželů Labduškových. Všichni vlastníci jsou ochotni přistoupit k prodeji 

pozemků a bude s nimi sepsána kupní smlouva. 
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 Majetkoprávní vztahy všech sousedících pozemků: 

číslo parcely druh pozemku způsob využití majitel parcely 

1203/139 orná půda - Štěpán Pichler, 

Vinohrady 2602/107, Nětčice, 

697 01 Kyjov 

1340 zastavěná plocha objekt pro 

bydlení - č.p. 

2602 

Štěpán Pichler, 

Vinohrady 2602/107, Nětčice, 

697 01 Kyjov 

1203/435 vinice - Anežka Plšková, 

č.p. 62, 697 01 Sobůlky 

1203/421 orná půda - Anežka Plšková, 

č.p. 62, 697 01 Sobůlky 

1203/192 orná půda - Anežka Plšková, 

č.p. 62, 697 01 Sobůlky 

1203/170 orná půda - Ing. Josef Kouřil a Zdeňka 

Kouřilová, 

Vinohrady 2601/105, Nětčice, 

697 01 Kyjov 

1256 zastavěná plocha objekt pro 

bydlení - č.p. 

2601 

Ing. Josef Kouřil a Zdeňka 

Kouřilová, 

Vinohrady 2601/105, Nětčice, 

697 01 Kyjov 

1203/126 orná půda - Miloslav Petráš, 

Vinohrady 2561/47, Kyjov, 697 

01 

1203/127 orná půda - MUDr. Ivo Soukal a Mgr. 

Renáta Soukalová, 

Vinohrady 2565/55, Nětčice, 

697 01 Kyjov 

1203/22 ostatní plocha manipulační 

plocha 

Město Kyjov, 

Masarykovo náměstí 30/1, 697 

01 Kyjov 
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2.1.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

PROVEDENÉ PRŮZKUMY: 

 Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Výsledky byly převzaty z 

původních geologických průzkumů, provedených v dané lokalitě, a z geologických map. 

Na území se nenacházejí žádné nerostné suroviny, ani není lokalita poddolovaná. 

Radonový průzkum objektu nebyl proveden. Radonové riziko bylo určeno na základě 

aktuálních radonových map. Kategorie radonového indexu byla pro dané území stanovena 

jako nízká - objemová aktivita radonu je tedy nízká. Hydrogeologický průzkum nebyl 

proveden. Byly převzaty výsledky z předchozích měření, kdy byla hladina podzemní vody 

zjištěna v hloubce 7 m pod úrovní terénu. Podzemní voda nebude mít na objekt žádný 

nepříznivý vliv. Certifikovaným geodetem bylo provedeno geodetické měření, dalšími 

osobami s odpovídající kvalifikací byla uskutečněna vizuální prohlídka staveniště i jeho 

okolí. Tento průzkum je doložen fotodokumentací. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA: 

 Pozemky uzavírají stávající ulici Vinohrady. Z pozemku se lze přímo napojit na 

místní pozemní komunikaci šířky 6 m. Tato pozemní komunikace má asfaltový povrch. Na 

stávající komunikaci bude napojena příjezdová cesta pro osobní automobil z betonové 

dlažby. Příjezdová cesta má navrženu šířku 3,5 m. Příjezdová cesta bude zpevněná a 

odvodněná - sklon této komunikace bude 3 %. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 

 V lokalitě jsou zavedeny všechny inženýrské sítě - vodovod, jednotná kanalizace, 

NTL plynovod, elektrická energie a sdělovací kabely. Pro potřeby objektu budou zřízeny 

nové přípojky těchto sítí: plynovodní přípojka, vodovodní přípojka, přípojka na jednotnou 

kanalizaci, na elektrickou energii a sdělovací síť. Hlavní uzávěr plynu a přípojková skříň 

pro bude umístěna na hranici pozemku v přípojkové skříni o rozměrech 1240 x 500 x 1200 

mm (d / š / v). Do kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody. Dešťové vody budou 

shromažďovány do nádrže na vodu o objemu 8500 l. Tato nádrž bude umístěna na západní 

straně pozemku pod úrovní terénu. 



-17- 

 

2.1.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

 Projektovaný objekt není v rozporu s žádnými pravidly týkajícími se životního 

prostředí. Objekt ani jeho budoucí provoz nemá žádný výrazně negativní vliv na životní 

prostředí ani jej svým užíváním nebude nadměrně zatěžovat. 

 Objekt neporušuje žádné hygienické předpisy závazné pro rodinné domy a 

provozovny. 

 Vodovodní i kanalizační přípojka bude zřízena dle všech platných předpisů a 

požadavků týkajících se realizaci i využívání. Dále bude zřízena i plynovodní přípojka a 

přípojka elektrické energie dle předpisů. 

 Projektovaný objekt byl navrhnut v souladu s platnými předpisy požární ochrany 

budov týkající se rodinných domů a provozoven. Požární bezpečnost objektu je podrobně 

řešena v příloze. 

2.1.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA 

VÝSTAVBU  

 Projektovaný objekt je v souladu se všemi platnými předpisy a normami týkající se 

výstavby rodinných domů a provozoven. Navržená stavba splňuje všechny odpovídající 

požadavky zejména těchto předpisů: 

 • č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění 

 • č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění 

 • č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění 

 • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění 

2.1.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULA ČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POP Ř. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE  

 Projektovaný objekt je v souladu s platným územním plánem pro město Kyjov. Dle 

územního plánu jsou řešené plochy určeny k výstavbě rodinných domů o nejvýše dvou 
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nadzemních podlažích a jednom podlaží podzemním. Objekty na tomto území mohou mít 

pouze šikmou střechu a nesmí mít výrazně negativní vliv na okolí. Všechny podmínky 

dané platným územním plánem byly tedy při projektování splněny. 

2.1.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 Pozemky uzavírají stávající ulici. Objekt je navržen jako volně stojící (izolovaný) 

rodinný dům. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí stavby. Během realizace lze 

předpokládat zvýšenou hladinu hluku plynoucí z provozu na staveništi, a zvýšenou 

prašnost. Staveniště nebude přístupné nepovolaným osobám. To bude zajištěno mobilním 

oplocením výšky 1,8m s uzamykatelnou bránou. 

 Budou zřízeny přípojky všech inženýrských sítí - vodovod, jednotná kanalizace, 

NTL plynovod, elektrická energie a sdělovací kabely. Během realizace budou využívány 

nově zřízené přípojky. Bude zřízen staveništní hydrant. Na přípojku elektrické energie 

bude připojen staveništní rozvaděč s elektroměrem pro měření spotřeby energie. Přípojky 

jsou přivedeny na hranici pozemku. Pro pracovníky budou na staveništi zřízeny mobilní 

sanitární buňky. 

2.1.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY V ČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝSTAVBY 

 Lhůta výstavby závisí na průběhu stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 

Předpokládané zahájení výstavby objektu je v březnu 2014. Při bezproblémovém průběhu 

realizace je předpokládané dokončení stavby do konce listopadu 2014. Doba realizace je 

také závislá na okolních a klimatických podmínkách. 

POSTUP VÝSTAVBY: 

• zřízení staveniště a všech zařízení - oplocení, zpevněné komunikace pro provoz na 

staveništi, zpevněné komunikace pro skladování potřebného materiálu, staveništní buňky, 

sanitární buňky, rozvaděče apod. 

• zaměření a vytyčení stavby - bude prováděno certifikovaným geodetem 

• sejmutí vrchní vrstvy zeminy - dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v zájmu ochrany půdy bude sejmuta vrstva ornice o výšce 200 mm. 

• provedení výkopů - strojní technikou 
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• provedení základů - základy jsou železobetonové, uložení a provedení výztuže před 

zabetonováním zkontroluje statik 

• provedení svislých a vodorovných konstrukcí, konstrukcí schodišť a osazení vazníků 

krovu 

• provedení příček 

• osazení výplní otvorů - okna, dveře a garážová vrata 

• provedení všech instalací TZB 

• provedení vnitřních omítek a zateplení vnitřní garážové stěny 

• provedení podlah a spádové vrstvy terasy 

• dokončovací práce 

• provedení vnějšího kontaktního zateplení a vnějších omítek 

2.1.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTA ČNÍ HODNOTĚ STAVBY V 

TIS. KČ, ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY V M 2 A O 

POČTU BYTŮ 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:      127,58 m2 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:      1254,06 m3 

PODLAHOVÁ PLOCHA:      1S - 103,04 m2 

         1NP - 99,98 m2 

         2NP - 65,82 m2 

PODLAHOVÁ PLOCHA RD:     1S - 66,07 m2 

         1NP - 85,73 m2 

         2NP - 65,82 m2 

PODLAHOVÁ PLOCHA PROVOZOVNY:   1S - 36,97 m2 

         1NP - 14,25 m2 

         2NP - 0 m2 

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA:    268,84 m2 

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA RD:    217,62 m2 

CELKOVÁ PODLAH.OVÁ PLOCHA PROVOZOVNY:  51,22 m2 
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PŘEDBĚŽNÁ CENA:      7 579 551 Kč 

Plocha provozovny činí 19,05 % z celkové podlahové plochy objektu. 

Předběžná cena je uvedena včetně DPH. Cena stavby byla stanovena na základě technicko-

hospodářského ukazatele v programu BuildPower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Vendula Kouřilová     V Brně v květnu 2013 
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2.2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Území je dle územního plánu určeno pro výstavbu budov pro bydlení o nejvýše 

dvou nadzemních podlažích. Dříve byly pozemky využívány pro zemědělství, zejména se 

zde rozkládaly vinohrady. Jedná se o klidnou, okrajovou část města Kyjova - Nětčice. 

V okolí se nachází vinné sklepy a mnoho vinohradů. Terén je mírně svažitý – stoupá 

z jihozápadu na severovýchod. Přístup na pozemek je umožněn z jižní strany přímo ze 

stávající ulice. Na pozemcích se nenacházejí žádné stávající objekty. Na pozemku č. 

1203/138 je vysazeno několik stromů, které budou muset být před realizací odstraněny. Na 

pozemku č. 1203/179 se nenacházejí žádné stromy ani jiné dřeviny. 

 Kolem celého staveniště bude zřízeno mobilní oplocení výšky 1,8 m, aby bylo 

zamezeno přístupu nepovolaných osob. Budou provedeny zpevněné komunikace pro 

provoz na staveništi a zpevnění plochy pro skladování materiálu, příp. odstavení strojové 

techniky. Dále bude staveniště vybaveno staveništními buňkami a mobilními sanitárními 

buňkami. Bude zřízen staveništní hydrant, který bude napojen na nově zřízenou vodovodní 

přípojku. Na přípojku elektrické energie bude osazen staveništní rozvaděč s elektroměrem. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Navržený objekt bude též 

zázemím pro podnikatelskou činnost malého rozsahu – výrobu peristaltických čerpadel a 

dávkovačů. Provoz tohoto druhu podnikání není nijak výrazně náročný a neklade žádné 

zvláštní požadavky na konstrukční a materiálové řešení stavby či její realizaci.  

 Navržený objekt prostorově uzavírá jednotlivé stávající slepé ulice. Stavba má 

jedno podzemní podlaží a dvě podlaží nadzemní a šikmou valbovou střechu. V podzemním 

podlaží je navržena i garáž pro jedno vozidlo. Příjezd do garáže umožňuje rampa z 

betonové dlažby. Sklon příjezdové rampy činí 16,7 %. Na příjezdové komunikaci je 

umožněno parkování pro jedno vozidlo. Tato plocha je ve sklonu 3 % kvůli odtékání 

dešťových vod. Svah podél příjezdové rampy bude zajištěn betonovými okrasnými 

tvárnicemi. Vstup do objektu je umožněn přes vstupní schodiště do 1NP. Z 1NP je možný 
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vstup do zahrady. Druhé nadzemní podlaží je ustupující s terasou, která je kryta střechou. 

Terasa má nejmenší spád 3 % a je odvodněna pomocí chrličů. Nášlapnou vrstvu terasy 

tvoří betonová dlažba na rektifikačních podložkách. 

 Pro účely provozovny jsou ve stavbě vyhrazeny 3 místnosti – dílna s pracovnou a 

komora pro skladování potřebného materiálu v 1PP a kancelář v 1NP. Součástí objektu je i 

garáž v 1PP, do které je umožněn příjezd prostřednictvím rampy z betonových dlaždic. 

Dále se v 1PP nachází technická místnost a sklad. V 1NP je umístěna kuchyně, koupelna, 

samostatné WC, komora, obývací pokoj a již zmíněná kancelář. Ve 2NP se pak nacházejí 

ložnice pro uživatele, koupelna s WC a terasa. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 

 Při vypracovávání PD byl brán zřetel na požadavek případné budoucí výstavby 

vinného sklepa. Tento sklep by měl být situován na severovýchodní straně pozemku. 

Posezení i sklep bude vyzděn z betonových tvárnic jako ztracené bednění. Posezení bude z 

východní strany částečně kryto zeminou, sklep bude umístěn celou svou výškou pod 

úrovní terénu. Stropní konstrukce sklepa bude tvořena půlkruhovou klenbou z CPP. 

Posezení má sedlovou střechu tvořenou hambálkovým krovem bez stropní konstrukce. Ke 

sklepu přiléhá dřevěná pergola se zahradním grilem. 

 Vjezd na pozemek je navržen jako zpevněná komunikace z betonové dlažby. 

Všechny ostatní pochozí komunikace budou zpevněné z betonových dlaždic. Všechny 

vnější komunikace budou ve sklonu 3 % kvůli odvodu dešťových vod. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 Jako základy jsou navrženy železobetonové základové pasy. Pod vnitřní zdí je 

navržen základ o rozměrech 650x400 mm, pod vnější zdí základ o rozměrech 600x400 

mm. V místě vjezdu do garáže je základ navýšen na rozměr 600x600 mm, aby se 

základová spára nacházela v minimální požadované nezámrzné hloubce pro dané území. 

Pod schodištěm a schodišťovou stěnou v 1S je navržen základ 450x400 mm. Pod komínem 

má základ rozměry 500x400 mm. Na hotové základové pasy bude provedena podkladní 

vrstva z betonu C20/25 vyztužená kari sítěmi. Tato vrstva má tloušťku 120 mm. Prostor 

pod podkladním betonem bude odvodněn zhutněným štěrkem. Základy pod vstupním 

schodištěm, schodištěm do zahrady a pod okrasnými betonovými tvárnicemi podél 

příjezdové rampy do garáže budou provedeny z prostého betonu. Základy pod schodišti 



-23- 

 

budou mít rozměry 400x600 mm. Základy pod okrasnou zídkou budou míst rozměry 

600x600 mm. Bude použit beton C20/25. 

 Podél základových pasů pod obvodovými zdmi je navrženo odvodnění pomocí 

drenážních trubek o DN100. Tyto trubky budou uloženy ve štěrkovém podsypu frakce 8 - 

16 mm. Vrstva štěrkového podsypu bude od okolní zeminy oddělena filtrační geotextílií, 

která bude přímo navazovat na geotextílii na drenážní vrstvě svislých konstrukcí z nopové 

fólie. 

 Na podkladní vrstvu z betonu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti z 

natavených asfaltových pásů. Asfaltové pásy jsou modifikované typu SBS. První vrstva je 

z asfaltových pásů s vložkou ze skelné tkaniny tl. 4 mm. Druhá vrstva je z asfaltových pásů 

s vložkou z polyesteru tl. 4 mm. Tento typ hydroizolace bude nataven i na svislé 

konstrukce do výšky 350 mm nad úroveň upraveného terénu. 

 Svislé nosné konstrukce v 1S budou vyzděny z betonových tvárnic tl. 300 mm s 

výplňovým betonem C20/25 jako ztracené bednění. Další podlaží pak budou zděny 

z vápenopískových tvárnic tl. 300 mm. Stěna ve 2NP na terasu bude zděna z 

vápenopískových tvárnic tl. 200 mm. Vnitřní nosné zdivo bude realizováno také 

z vápenopískových tvárnic tl. 200 mm. Betonové tvárnice budou zděny na cementovou 

maltu tl. 10 mm. Vápenopískové zdivo bude zděno pomocí tenkovrstvé zdící malty tl.  3 

mm.  

 Stropní konstrukce jsou projektovány nad všemi podlažími. Stropní konstrukce 

bude řešena jako monolitická železobetonová desková. Desky tl. 140 mm budou 

konstrukčně napojeny na železobetonový ztužující věnec. Celková tloušťka stropní 

konstrukce i s věnce činí 390 mm. Na stropní konstrukci nad 2NP budou nataveny 

asfaltové SBS modifikované pásy s nosnou vložkou z hliníkové fólie a sklené rohože tl. 3,5 

mm. 

 Překlady nad otvory budou sestaveny z prefabrikovaných železobetonových 

překladů RZP. Ve stěně tl. 300 mm bude překlad sestaven ze čtyř plných překladů RZP 

70x240 mm. Ve stěně tl. 200 mm je navrhována sestava z jednoho vylehčeného překladu 

RZP 115x240 a jednoho plného překladu RZP 70x240 mm. Nad otvory, kde nebylo možné 

použít prefabrikované dílce, budou provedeny překlady z ocelových profilů U nebo I a 
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výplňového betonu C20/25. Podrobný popis sestavy všech použitých překladů v budově je 

uveden ve výpisu překladů - viz příloha. 

 Schodiště z 1S do 1NP bylo navrženo jako monolitické železobetonové. Toto 

schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Schodiště je vynášeno betonovými průvlaky. 

Šířka mezipodesty je 1200 mm. Obě ramena jsou tvořena osmi stupni o rozměrech 

179,375x271,25 mm. Šířka obou ramen je 1000 mm. Schodiště z 1NP do 2NP je řešeno 

jako montované z ocelové nosné konstrukce osazené na ocelové průvlaky. Schodiště je 

dvouramenné; každé rameno má 9 stupňů o rozměrech 174,44x281,11 mm. Šířka ramene 

je 1000 mm. Šířka mezipodesty činí 1200 mm. Stupnice i podstupnice jsou vytvořeny z 

dřevěných masivních desek. Schodiště je opatřeno protipožárním nátěrem. Vstupní 

schodiště do objektu je navrženo jako monolitické železobetonové. Schodiště je 

jednoramenné a šířka ramene činí 1610 mm. Na rameni je osm stupňů o rozměrech 

160x310 mm. Schodiště je vynášeno nadezdívkou z betonových tvárnic tl. 200 mm. 

Schodiště do zahrady je řešeno jako montované bočnicové jednoramenné. Tvoří jej nosné 

ocelové schodnice, do kterých jsou osazeny stupně z dřevěných desek určených do 

exteriéru. Schodiště je ukotveno do obvodového zdiva. Šířka ramene je 1250 mm. Rameno 

je tvořeno osmi stupni o rozměrech 160x310 mm. Schodiště na terasu ve 2NP je tvořeno 

ocelovou nosnou konstrukcí osazenou do obvodové zdi. Rameno je šířky 1200 mm a jsou 

na něm dva stupně o rozměrech 175x280 mm. Stupnice jsou z masivních dřevěných desek. 

 Střešní konstrukce nad 2NP je valbová složená z dřevěných vazníků. Vazníky jsou 

tvořeny horním a dolním pásem, diagonálami, popř. svislicemi. Vazníky jsou podloženy 

dřevěnými destičkami tl. 30 mm a jsou ukotveny do stropní konstrukce prostřednictvím 

dvou L profilů. Střešní konstrukce překrývá i terasu ve 2NP. Nad touto terasou jsou 

vazníky vynášeny pomocí ocelové nosné konstrukce, která je tvořena sloupy o průměru 60 

mm, osazenými do věnce nadezdívky, a ocelovými průvlaky výšky 160 mm ukotvenými 

do věnce obvodové konstrukce. Střešní konstrukce je ve sklonu 25°. Jako střešní krytina 

jsou navrženy ocelové pozinkované profily imitující střešní tašky. Střecha je odvodněna 

okapovým systémem z pozinkovaného ocelového plechu o průměru 125 mm. Podstřešní 

prostor je větraný otvory o rozměrech 300x960 mm. Přesahující část vazníků je skryta 

dřevěným podbitím. Střešní konstrukce nad 1NP je také tvořena dřevěnými vazníky 

osazenými pomocí dvou L profilů do stropní konstrukce. Střešní krytinou jsou také 

ocelové pozinkované profily imitující střešní tašky a střecha je odvodněna okapovým 

systémem o průměru 125 mm. Výpis všech vazníků je k dispozici v příloze. Terasa se 
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nachází nad 1NP. Je řešena jako provozní plochá střecha se spádovou vrstvou z betonu. 

Nášlapnou vrstvu terasy tvoří betonová dlažba na rektifikačních podložkách. Terasa je 

odvodněna pomocí chrličů osazených do nadezdívky terasy. Na spádovou betonovou 

vrstvu budou nataveny asfaltové SBS modifikované pásy s nosnou vložkou z hliníkové 

fólie a sklené rohože tl. 3,5 mm. Střešní konstrukce bude zateplena izolací z minerální vlny 

tl. 150 mm mezi vazníky a izolací tl. 100 mm nad dolními pásy vazníků. 

 V objektu je navržen třísložkový komínový systém. Komínová tvárnice z lehčeného 

betonu má rozměry 360x360 mm. Keramická vložka má světlý rozměr 200 mm, tloušťka 

stěn je 15 mm. Vložka je od tvárnice oddělena izolací z minerálně vláknitých rohoží. 

Komín je ve výšce 800 mm nad horní úrovní dřevěného prvku hřebene. 

 Příčky jsou navrženy z vápenopískových tvárnic tl. 150 mm. Vápenopískové 

tvárnice budou zděny pomocí tenkovrstvé zdící malty určené pro tento typ zdících prvků. 

Přizdívky pro vedení instalací budou z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm a 100 mm. 

Pórobetonové tvárnice budou zděny na tenkovrstvou zdící maltu určenou pro pórobetonové 

prvky. 

 Obvodové zdi budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Pro obvodové 

zdi v 1S bude použita izolace tl. 120 mm z extrudovaného polystyrenu. Obvodové stěny v 

1NP a 2NP budou obaleny expandovaným grafitovým polystyrenem tl. 120 mm. Stěna ve 

2NP na terasu bude z důvodu nižší tloušťky tvárnic opatřena expandovaným grafitovým 

polystyrenem tl. 140 mm. 

V objektu je navrženo ústřední vytápění - otopná soustava vodní dvoutrubková s 

přirozeným oběhem. Teplonosná látka je ohřívána prostřednictvím nástěnného plynového 

kotle Ariston Clas evo system s maximálním výkonem 23,7 kW. Otopná tělesa budou 

desková z lisovaných ocelových plechů. Na plynový kotel bude napojen zásobník TUV 

Ariston BCH o objemu 120 l. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 Pozemky uzavírají stávající ulici Vinohrady. Z pozemku se lze přímo napojit na 

místní pozemní komunikaci šířky 6 m. Tato pozemní komunikace má asfaltový povrch. Na 

stávající komunikaci bude napojena příjezdová cesta pro osobní automobil z betonové 

dlažby. Tato příjezdová cesta má šířku 3,5 m. Příjezdová cesta bude zpevněná a odvodněna 

- sklon této komunikace bude 3 %. 
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 V lokalitě jsou zavedeny všechny inženýrské sítě - vodovod, jednotná kanalizace, 

NTL plynovod, elektrická energie a sdělovací kabely. Pro potřeby objektu budou zřízeny 

nové přípojky těchto sítí: plynovodní přípojka, vodovodní přípojka, přípojka na jednotnou 

kanalizaci, na elektrickou energii a sdělovací síť. Hlavní uzávěr plynu a přípojková skříň 

pro bude umístěna na hranici pozemku v přípojkové skříni o rozměrech 1240 x 500 x 1200 

mm (d / š / v). Do kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody. Dešťové vody budou 

shromažďovány do nádrže na vodu o objemu 8500 l. Tato nádrž bude umístěna na západní 

straně pozemku pod úrovní terénu. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 Projektovaný objekt se nenachází na poddolovaném území. Pozemky byly dříve 

vinicemi. Terén je mírně svažitý – stoupá z jihozápadu na severovýchod. Sklon svahu nijak 

výrazně nezhoršuje podmínky pro realizaci stavby.  

 Z pozemku se lze přímo napojit na místní pozemní komunikaci šířky 6 m. Tato 

pozemní komunikace má asfaltový povrch. Na stávající komunikaci bude napojena 

příjezdová cesta pro osobní automobil z betonové dlažby. Tato příjezdová cesta má šířku 

3,5 m. Příjezdová cesta bude zpevněná a odvodněna - sklon této komunikace bude 3 %. Na 

příjezdové komunikaci je umožněno parkování pro jedno vozidlo o rozměrech 3,5x5,0 m. 

V podzemním podlaží je navržena i garáž pro jedno vozidlo. Příjezd do garáže je umožněn 

rampou z betonové dlažby. Sklon příjezdové rampy je 16,7 %. Tato rampa přímo navazuje 

na příjezdovou komunikaci. Všechny ostatní pochozí komunikace budou zpevněné 

z betonových dlaždic. Všechny vnější komunikace budou ve sklonu 3 % kvůli odvodu 

dešťových vod. 

 Pro potřeby objektu budou zřízeny nové přípojky těchto sítí: plynovodní přípojka, 

vodovodní přípojka, přípojka na jednotnou kanalizaci, na elektrickou energii a sdělovací 

síť. Hlavní uzávěr plynu a přípojková skříň pro bude umístěna na hranici pozemku v 

přípojkové skříni o rozměrech 1240 x 500 x 1200 mm (d x š x v). Od přípojkové skříně 

budou kabely elektrické energie vedeny v chráničce pod terénem. Do kanalizace budou 

odváděny pouze splaškové vody. Na pozemku bude pod terénem umístěna revizní šachta 

pro splaškovou kanalizaci. Dešťové vody budou shromažďovány do nádrže na vodu o 

objemu 8500 l. Tato nádrž bude umístěna na západní straně pozemku pod úrovní terénu. 

Na pozemku bude pod terénem umístěna šachta s vodoměrnou sestavou. Při realizaci 
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technické infrastruktury musí byt dodrženy všechny předepsané vzdálenosti mezi 

jednotlivými sítěmi. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Navržená stavba nemá žádný výrazně negativní vliv na životní prostředí. Území 

neleží v chráněném území ani nezasahuje do jiných ochranných a bezpečnostních pásem. 

Realizace stavby nebude mít výrazný negativní vliv na přirozený chod okolí, ani provoz 

objektu nebude mít špatný dopad na okolí. Během realizace lze předpokládat zvýšenou 

hladinu hluku, plynoucí z provozu na staveništi, a zvýšenou prašnost. Všechny odpady 

vzniklé stavební činností budou likvidovány dle předepsaných předpisů - zejména dle 

aktuálního znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

dle aktuálního znění vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 V objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Nejsou 

kladeny žádné požadavky na bezbariérové užívání objektu. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Byly převzaty z původních 

geologických průzkumů, provedených v dané lokalitě, a z geologických map. Na území se 

nenacházejí žádné nerosty ani není lokalita poddolovaná. Radonový průzkum objektu 

nebyl proveden. Radonové riziko bylo určeno na základě aktuálních radonových map. 

Kategorie radonového indexu byla pro dané území stanovena jako nízká - objemová 

aktivita radonu je tedy nízká. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Byly převzaty 

výsledky z předchozích měření, kdy byla hladina podzemní vody zjištěna v hloubce 7 m 

pod úrovní terénu. Podzemní voda nebude mít na objekt žádný nepříznivý vliv. Stavebně 

historický průzkum nebyl proveden, protože se na pozemcích nenacházejí žádné stávající 

objekty ani svou rozlohou nezasahují do chráněného území ani nenarušuje další ochranná a 

bezpečnostní pásma. Certifikovaným geodetem bylo provedeno geodetické měření, dalšími 

osobami s odpovídající kvalifikací byla provedena vizuální prohlídka staveniště i jeho 

okolí. Tento průzkum je doložen fotodokumentací. 
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i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 Podkladem pro vytyčení objektu je vypracovaná PD a podklady správců sítí 

dotčených stavbou. 

 Při zaměřování a vytyčování stavby bude využit systém Bpv - baltský výškový 

systém po vyrovnání. Pozemek se nachází ve výšce 214 m.n.m. Úroveň podlahy v 1NP je 

tedy ve výšce 214, 86 m.n.m. Jako polohový referenční systém bude využit souřadnicový 

systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální - S-JTSK. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 Provozovna v objektu je součástí rodinného domu. Provoz tohoto druhu podnikání 

není nijak výrazně náročný a neklade žádné zvláštní požadavky na konstrukční a 

materiálové řešení stavby či její realizaci. Provozovna nemá žádný negativní vliv na běžný 

chod v rodinném domě. 

 Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

• SO1 - kanalizační přípojka 

• SO2 - vodovodní přípojka 

• SO3 - přípojka plynu 

• SO4 - přípojka elektrické energie 

• SO5 - přípojka komunikačních kabelů 

• SO6 - rodinný dům s provozovnou 

• SO7 - zpevněné komunikace 

• SO8 - oplocení pozemku 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

 Objekt nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Provozovna 

nemá výrazně náročnou výrobu a neklade žádné zvláštní požadavky na konstrukční a 

materiálové řešení stavby či její realizaci. Provozovna nemá žádný negativní vliv na běžný 

chod v rodinném domě ani okolních pozemků a staveb. 

 Během realizace lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku, plynoucí z provozu na 

staveništi, a zvýšenou prašnost. Stavební práce budou prováděny vždy v době, kdy 

nebudou nadměrně rušit okolí, tedy v čase 6:00 - 22:00. 

 Všechny odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány dle předepsaných 

předpisů - viz výše. Při znečištění pozemní komunikace směřující k pozemku bude tato 

komunikace očištěna. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Provoz na staveništi během všech stavebních prací bude vždy probíhat dle 

předepsaných předpisů. Během realizace budou dodrženy všechny předpisy týkající se 

bezpečnosti. S podmínkami BOZP budou pracovníci seznámeni před započetím výstavby a 

před započetím dané technologické etapy. Dodržování všech předpisů BOZP bude 

průběžně kontrolováno pracovníky odpovídající kvalifikace. Jakékoliv zranění či úraz musí 

pracovníci neprodleně nahlásit a bude o něm sepsán záznam do stavebního deníku. 

 Mezi tyto předpisy patří zejména: 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 

aktuálním znění 

• 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 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

2.2.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

 Stavba je navržena tak, aby odolávala všem účinkům zatížení a aby působící 

zatížení nemělo v průběhu výstavby a užívání 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 ani 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 Nosné konstrukce z kusových prvků budou prováděny podle postupů předepsaných 

výrobcem a budou použity odpovídající materiály, pomůcky a nářadí. Monolitické 

železobetonové konstrukce budou vyztuženy dle statických návrhů. Před zabetonováním 

bude vyztužení vždy zkontrolováno statikem. Všechny prvky nosných konstrukcí budou 

kotveny dle předepsaných postupů, aby nedošlo k jejich uvolnění či zřícení. Při 

dimenzování konstrukcí byl brán zřetel na všechny možné účinky zatížení na stavbu. 

2.2.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY 

 Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné příloze. Objekt tvoří jeden 

požární úsek. Všechny konstrukce a zvolené materiály vyhovují požadavkům požární 

ochrany a bylo prokázáno, že v případě požáru si zachovají svou nosnost a stabilitu po 

dobu nutnou pro bezpečnou evakuaci osob a zvířat z objektu na volné prostranství. V 

objektu budou instalována dvě zařízení autonomní detekce a signalizace požáru. V objektu 

budou osazeny 3 přenosné hasicí přístroje. Objekt je volně stojící, jsou dodrženy všechny 

odstupové vzdálenosti od okolních objektů, aby nedošlo k šíření požáru na sousední 

budovy. Vstupní dveře i komunikační prostory v objektu jsou dostatečně široké, aby byla v 

případě požáru umožněna bezpečná evakuace osob a zvířat. Příjezdová komunikace k 

objektu je šíře 3,5 m a umožňuje bezpečný zásah požárních jednotek. Posouzení požární 

bezpečnosti bylo provedeno dle platných norem a předpisů: 

• ČSN 73 0802 - PBS - Nevýrobní objekty (z roku 2009) 

• ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování (z roku 2010) 

• ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou (z roku 2003) 
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• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v aktuálním 

znění 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

2.2.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ  

 Provoz objektu nebude mít špatný hygienický dopad na okolí. Všechny zvolené 

materiály jsou hygienicky nezávadné. Během realizace lze předpokládat zvýšenou hladinu 

hluku, plynoucí z provozu na staveništi, a zvýšenou prašnost. Všechny odpady vzniklé 

stavební činností budou likvidovány dle předepsaných předpisů - viz výše. Při znečištění 

pozemní komunikace směřující k pozemku bude tato komunikace očištěna. 

 Při realizaci stavby budou dodrženy všechny předpisy BOZP, pracovníci budou s 

těmito předpisy seznámeni před zahájením prací i před započetím jednotlivých 

technologických etap. Objekt je navržen tak, aby po celou dobu své životnosti odolával 

působícímu zatížení a aby nedošlo k ohrožení zdraví a života osob, které objekt užívají. 

Výrobní činnost v domě nemá negativní vliv na chod rodinného domu ani nijak neohrožuje 

uživatele stavby. Všechny zvolené materiály jsou zdravotně nezávadné. 

 Navržená stavba nemá žádný výrazně negativní vliv na životní prostředí. Území 

neleží v chráněném území ani nezasahuje do jiných ochranných a bezpečnostních pásem. 

2.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

 Objekt je navržen tak, aby po celou dobu své životnosti odolával působícímu 

zatížení a vlivům okolního prostředí. Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví 

a života osob, které objekt užívají. Výrobní činnost v domě nemá negativní vliv na chod 

rodinného domu ani nijak neohrožuje uživatele stavby. Všechny materiály byly zvoleny 

tak, aby neměly negativní vliv na zdraví osob a zvířat. K realizaci budou použity pouze 

materiály schválené certifikátem. Na správné provádění všech konstrukcí bude během 

výstavby dohlížet osoba s odpovídající kvalifikací. 

2.2.6 OCHRANA PROTI HLUKU  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly všem požadavkům týkajících se 

ochrany osob a zvířat před hlukem. Jsou navrženy materiály, které splňují základní 

požadavky na akustiku stavebních konstrukcí budov pro bydlení. Řešení akustiky objektu 
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je v samostatné příloze. Při posuzování objektu byly dodrženy postupy všech norem a 

předpisů: 

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

vlastností stavebních výrobků - Požadavky (z roku 2010) 

2.2.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 Budova spadá do kategorie B - úsporná. Toto zatřídění bylo provedeno na základě 

tepelně technického posouzení. Navrhovaný objekt splňuje všechny požadavky normy a 

odpovídajících předpisů. Tepelně technické posouzení je k dispozici v samostatné příloze.  

Posouzení bylo provedeno na základě souboru norem: 

• ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky (z roku 2011 + Z1 z roku 2012) 

• ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty veličin (z roku 2005) 

• ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody (z roku 2005) 

2.2.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S 

OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

 Nejsou kladeny požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

2.2.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ  

 Stavba je navržena tak, aby po celou dobu své životnosti odolávala škodlivým 

účinkům vnějšího prostředí a aby tyto účinky neměly negativní vliv na uživatele objektu. 

 Radonové riziko bylo určeno na základě aktuálních radonových map. Kategorie 

radonového indexu byla pro dané území stanovena jako nízká - objemová aktivita radonu 

je tedy nízká. 

 Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 7 m pod úrovní terénu. Podzemní 

voda nebude mít na objekt žádný nepříznivý vliv na stavbu. 
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 Objekt se nenachází na území, kde by se vyskytovala vysoká míra seismicity. 

Území není poddolované, ani na něm nedochází k sesuvům půdy. 

 Pozemky nezasahují do chráněného území ani nenarušují žádná ochranná ani 

bezpečnostní pásma. 

2.2.10 OCHRANA OBYVATELSTVA  

 Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života osob, které objekt 

užívají, ani osob v sousedních objektech. 

 Nejsou navrženy žádné další prostředky ochrany obyvatel. 

2.2.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Stavba bude odvodněna ze střechy prostřednictvím okapového systému o průměru 

125 mm. Světlíky budou odvodněny potrubím o průměru 100 mm. Dešťové vody budou 

shromažďovány do nádrže na vodu o objemu 8500 l. Tato nádrž bude umístěna na západní 

straně pozemku pod úrovní terénu. Podél základových pasů pod obvodovými zdmi je 

navrženo odvodnění pomocí drenážních trubek o DN100. Tyto trubky budou uloženy ve 

štěrkovém podsypu frakce 8 - 16 mm. Vrstva štěrkového podsypu bude od okolní zeminy 

oddělena filtrační geotextílií. Odvodněn bude také vjezd do garáže v 1S a to vsakovacím 

žlabem po celé šířce garážových vrat. Terasa ve 2NP bude odvodněna chrliči osazenými do 

nadezdívky příjezdové i pochozí komunikace budou ve sklonu 3 %. 

b) Zásobování vodou 

 Bude zřízena přípojka vody. Na pozemku bude osazena vodoměrná šachta pod 

terén. Voda bude rozvedena po celém objektu trubkami z PPR PN20. Trubní rozvody vody 

jsou k dispozici v příloze. 

c) Zásobování energiemi 

 Bude zřízena přípojka plynu i elektrické energie. Hlavní uzávěr plynu a přípojková 

skříň pro bude umístěna na hranici pozemku v přípojkové skříni o rozměrech 1240 x 500 x 

1200 mm (d / š / v). Od přípojkové skříně budou kabely elektrické energie vedeny v 

chráničce pod terénem. 



-34- 

 

d) Řešení dopravy 

 Pozemek je přímo napojen na místní pozemní komunikaci šířky 6 m. Tato pozemní 

komunikace má asfaltový povrch. Na stávající komunikaci bude napojena příjezdová cesta 

pro osobní automobil z betonové dlažby. Tato příjezdová cesta má šířku 3,5 m. Příjezd do 

garáže je umožněn rampou z betonové dlažby.  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Po dokončení stavby bude upraven terén na celém pozemku. Bude na něm 

vysazena tráva, stromy a ostatní dřeviny a kvetoucí vegetace. 

f) Elektronické komunikace 

 Objekt bude napojen také na sdělovací kabely. Tyto kabely budou vedeny v 

chráničce pod terénem. Při realizaci veškerých inženýrských sítí musí byt dodrženy 

všechny předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi. 

2.2.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

STAVEB 

a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

 Navržený objekt bude zázemím pro malou podnikatelskou činnost – výrobu 

peristaltických čerpadel a dávkovačů. Provoz tohoto druhu podnikání není nijak výrazně 

náročný a neklade žádné zvláštní požadavky na konstrukční a materiálové řešení stavby či 

její realizaci. Výrobní činnost v domě nemá negativní vliv na chod rodinného domu ani 

nijak neohrožuje uživatele stavby. Hlavní část provozovny je umístěna v 1S. Kancelář 

sloužící pro administrativní činnost a případné schůzky s klienty je situována v 1NP. 

Výroba nebude nijak ovlivňovat hlavní funkci objektu. Předpokládána je malá výroba, 

která nevyžaduje žádný velký prostor.  

b) Popis technologie výroby 

 Hlavní výroba bude situována do dvou místností v 1S o celkové ploše 36,97 m2. 

Jedná se o ruční výrobu malých elektronických zařízení. V dílně bude probíhat příprava 

jednotlivých komponentů. Pracovna bude určena pro zkompletování čerpadel. Materiál 

bude skladován v obou místnostech, případně v komoře (místnost č. 0.07) 
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c) Údaje o počtu pracovníků 

 Celou výrobu provádí jedna osoba. Není nutné zaměstnání dalších osob. 

d) Údaje o spotřebě energií 

 Jelikož se jedná o drobnou výrobu, není nutné rozlišovat potřebu energie pro 

výrobu a pro bydlení a užívání objektu. Výroba není výrazně energeticky náročná. Pro 

provoz je potřebná pouze elektrická energie a voda. 

e) Bilance surovin, materiálů a odpadů 

 Jedná se o drobnou ruční výrobu malých elektronických zařízení, proto není nutný 

odhad materiálů a surovin. Materiály budou skladovány přímo ve výrobních místnostech, 

popřípadě v komoře (místnost č. 0.07). Skladování materiálů potřebných k výrobě nemá 

výrazné prostorové nároky. Z výroby nevznikají žádné nebezpečné odpady. Odpad bude 

likvidován běžně s ostatním komunálním odpadem. 

f) Vodní hospodářství 

 K výrobě je potřebné zásobování vodou pouze pro očištění a pro kontrolu 

funkčnosti výrobků. Voda je přivedena do dílny - v dílně je umístěn nerezový dvoudřez. 

Při výrobě nevznikají žádné škodlivé látky, které by znečišťovaly vodu odváděnou do 

kanalizace. 

g) Řešení technologické dopravy 

 Technologickou dopravu není nutné řešit. Zásobování výroby je uskutečňováno 

vlastní dopravou. Na příjezdové cestě je umístěno jedno parkovací stání o rozměrech 

3,5x5,0 m. 

h) Ochrana životního a pracovního prostředí 

 Výrobní činnost v domě nemá negativní vliv na životní prostředí ani okolní stavby. 

Provozovna nemá špatný dopad na chod rodinného domu ani nijak neohrožuje uživatele 

stavby. V provozovně bude umístěn jeden hasicí přístroj. Technologie výroby čerpadel ani 

technologická zařízení s ní spojená nejsou nebezpečná. 

 

Vypracovala: Vendula Kouřilová     V Brně v květnu 2013 
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2.3.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY  

NÁZEV STAVBY:    Novostavba rodinného domu s provozovnou 

MÍSTO STAVBY:    ulice Vinohrady, Kyjov – Nětčice 

OKRES:      Hodonín 

OBEC:     Kyjov (586307) 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:   Nětčice u Kyjova (678511) 

KATASTRÁLNÍ Č. POZEMKŮ:  1203/138 

      1203/179 

VÝMĚRA POZEMKŮ:   1203/138 – 754 m2 

      1203/179 – 506 m2 

MAJITELÉ POZEMKŮ:   1203/138 – Petráš Miloslav 

      Vinohrady 2561/47, 697 01 Kyjov 

      1203/179 – Labduška Jiří Ing. 

       Jungmannova 1308/22, 697 01 Kyjov 

       - Labdušková Jana Mgr. 

       Sídliště u Vodojemu 1257/10, 697 01  

       Kyjov  

INVESTOR:     Ing. Jindřich Kouřil 

      Mezivodí 2216/23, 697 01 Kyjov 

      Dávkovací čerpadla Ing. Jindřich Kouřil 

      Mezivodí 2216/23, 697 01 Kyjov 

      IČ: 16293371 

PROJEKTANT:    Vendula Kouřilová 

      Mezivodí 2216/23, 697 01 Kyjov 

      č. 0010268, obor IP00 - pozemní stavby 
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2.3.2 ARCHITEKTONICKO A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu 

 Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. Rodinný dům je navržen 

pro čtyřčlennou rodinu. Navržený objekt bude také zázemím pro malou podnikatelskou 

činnost – výrobu peristaltických čerpadel a dávkovačů. Provoz tohoto druhu podnikání 

není nijak výrazně náročný a neklade žádné zvláštní požadavky na konstrukční a 

materiálové řešení stavby či její realizaci. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 Objekt se nachází na okraji zastavěného území určeného pro obytné budovy 

v lokalitě Choboty v Kyjově - Nětčicích. Tato lokalita je umístěná severně od stávající 

zástavby v mírně svažitém terénu, který byl doposud zemědělsky využívaný. V okolí 

objektu se nacházejí také vinohrady. Objekt se rozkládá na dvou sousedních parcelách, na 

kterých momentálně nejsou žádné další objekty. Na katastrálním úřadě nejsou evidována 

žádná omezení vzhledem k životnímu prostředí ani ochranné režimy. Pozemky jsou 

přístupné ze stávající místní pozemní komunikace šířky 6 m. V lokalitě jsou zavedeny 

všechny inženýrské sítě – vodovod, jednotná kanalizace, NTL plynovod, elektrická energie 

a sdělovací kabely. 

 Navržený objekt prostorově uzavírá jednotlivé stávající slepé ulice. Stavba má 

jedno podzemní podlaží a dvě podlaží nadzemní, šikmou valbovou střechu. V podzemním 

podlaží je navržena i garáž pro jedno vozidlo. Příjezd do garáže je umožněn rampou z 

betonové dlažby. Na příjezdové komunikaci je umožněno parkování pro jedno vozidlo. 

Svah podél příjezdové rampy bude zajištěn betonovými okrasnými tvárnicemi. Vstup do 

objektu je umožněn přes vstupní schodiště do 1NP. Stavba má vchod situován na jih do 

ulice. Z 1NP je možný vstup do zahrady. Vstup do zahrady je situován na sever. Druhé 

nadzemní podlaží je ustupující s terasou, která je krytá střechou. Nášlapnou vrstvu terasy 

tvoří betonová dlažba na rektifikačních podložkách. Po dokončení stavby bude upraven 

terén na celém pozemku. Bude na něm vysazena tráva, stromy a ostatní dřeviny a kvetoucí 

vegetace. 



-38- 

 

 Projekt neřeší úpravu stavby pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Nepředpokládá se užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 Při vypracovávání PD byl brán zřetel na požadavek případně budoucí výstavby 

vinného sklepa. Tento sklep by měl být situován na severovýchodní straně pozemku. 

Posezení i sklep bude vyzděn z betonových tvárnic jako ztracené bednění. Posezení bude z 

východní strany částečně kryto zeminou, sklep bude umístěn celou svou výškou pod 

úrovní terénu. Stropní konstrukce sklepa bude tvořena půlkruhovou klenbou z CPP. 

Posezení má sedlovou střechu tvořenou hambálkovým krovem bez stropní konstrukce. Ke 

sklepu přiléhá dřevěná pergola se zahradním grilem. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:      127,58 m2 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:      1254,06 m3 

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA:    268,84 m2 

CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA RD:    217,62 m2 

CELKOVÁ PODLAH.OVÁ PLOCHA PROVOZOVNY:  51,22 m2 

CELKOVÁ UŽITKOVÁ PLOCHA:     121,34 m2  

CELKOVÁ KOMUNIKA ČNÍ PLOCHA:    52,93 m2  

CELKOVÁ PROVOZNÍ PLOCHA:     43,35 m2  

 Vchod má objekt situován na jih do ulice. Na jih je také orientována garáž a 

příjezdová cesta. Vchod do zahrady je umístěn na sever. Osvětlení je v objektu dostatečné 

prostřednictvím okenních otvorů. Osvětlení v provozovně umístěné v 1S je 

zprostředkováno okny se světlíky. Objekt je volně stojící. V blízkosti se nenachází žádné 

konstrukce, které by snižovaly míru oslunění. 
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c) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

ZÁKLADY: 

 Základy jsou navrženy jako železobetonové základové pasy. Pod vnitřní zdí je 

navržen základ o rozměrech 650x400 mm, pod vnější zdí je navržen základ o rozměrech 

600x400 mm. V místě vjezdu do garáže bude základ zvýšen na rozměr 600x600 mm, aby 

jeho základová spára byla v minimální možné nezámrzné hloubce. Pod schodištěm a 

schodišťovou stěnou v 1S je navržen základ 450x400 mm. Pod komínem je základ o 

rozměrech 500x400 mm. Na hotové základové pasy bude provedena podkladní vrstva z 

betonu C20/25 vyztužená kari sítěmi. Tato vrstva má tloušťku 120 mm. Prostor pod 

podkladní vrstvou bude odvodněn prostřednictvím zhutněné štěrkové vrstvy a tloušťce 80 

mm. Základy pod vstupním schodištěm, schodištěm do zahrady a pod okrasnými 

betonovými tvárnicemi podél příjezdové rampy do garáže budou provedeny z prostého 

betonu. Základy pod schodišti budou mít rozměry 400x600 mm. Základy pod okrasnou 

zídkou budou míst rozměry 600x600 mm. Bude použit beton C20/25. 

 Podél základových pasů pod obvodovými zdmi je navrženo odvodnění pomocí 

drenážních trubek o DN100. Tyto trubky budou uloženy ve štěrkovém podsypu frakce 8 - 

16 mm. Vrstva štěrkového podsypu bude od okolní zeminy oddělena filtrační geotextílií, 

která bude přímo navazovat na geotextílii na drenážní vrstvě svislých konstrukcí z nopové 

fólie. 

 Na podkladní vrstvu z betonu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti z 

natavených asfaltových pásů. Asfaltové pásy jsou modifikované typu SBS. První vrstva je 

z asfaltových pásů s vložkou ze sklené tkaniny tl. 4 mm. Druhá vrstva je z asfaltových pásů 

s vložkou z polyesteru tl. 4 mm. Tento typ hydroizolace bude nataven i na svislé 

konstrukce do výšky 350 mm nad úroveň upraveného terénu. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 

 Svislé nosné konstrukce v 1S budou vyzděny z betonových tvárnic Presbeton tl. 

300 mm s výplňovým betonem C20/25 jako ztracené bednění. Další podlaží pak budou 

zděny z vápenopískových tvárnic Silka tl. 300 mm. Stěna ve 2NP na terasu bude zděna z 

vápenopískových tvárnic Silka tl. 200 mm. Vnitřní nosné zdivo bude realizováno také 

z vápenopískových tvárnic Silka tl. 200 mm. Vnitřní stěna v 1S v garáži bude zateplena 
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expandovaným polystyrenem tl. 80 mm. Betonové tvárnice budou zděny na cementovou 

maltu tl. 10 mm. Vápenopískové zdivo bude zděno pomocí tenkovrstvé zdící malty tl. 3 

mm.  

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 

 Stropní konstrukce budou provedeny nad všemi podlažími. Stropní konstrukce bude 

řešena jako monolitická železobetonová desková. Desky tl. 140 mm budou konstrukčně 

napojeny na železobetonový ztužující věnec. Celková tloušťka stropní konstrukce i s věnce 

činí 390 mm. Na stropní konstrukci nad 2NP budou nataveny asfaltové SBS modifikované 

pásy s nosnou vložkou z hliníkové fólie a sklené rohože tl. 3,5 mm. 

PŘEKLADY: 

 Překlady nad otvory budou sestaveny z prefabrikovaných železobetonových 

překladů RZP firmy Prefa Brno. Ve stěně tl. 300 mm bude překlad sestaven ze čtyř plných 

překladů RZP 70x240mm. Ve stěně tl. 200 mm je navrhována sestava z jednoho 

vylehčeného překladu RZP 115x240 mm a jednoho plného překladu RZP 70x240 mm. 

Nad otvory, kde nebylo možné použít prefabrikované dílce, budou provedeny překlady z 

ocelových profilů U nebo I a výplňového betonu C20/25. Ocelové profily dodává firma 

Ferona. Podrobný popis sestavy všech použitých překladů v budově je uveden ve výpisu 

překladů - viz příloha. 

SCHODIŠTĚ: 

 Schodiště z 1S do 1NP bylo navrženo jako monolitické železobetonové. Toto 

schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Schodiště je vynášeno betonovými průvlaky. 

Šířka mezipodesty je 1200 mm. Obě ramena jsou tvořena osmi stupni o rozměrech 

179,375x271,2 5mm. Šířka obou ramen je 1000 mm. Schodiště z 1NP do 2NP je řešeno 

jako montované z ocelové nosné konstrukce osazené na ocelové průvlaky. Schodiště je 

dvouramenné, každé rameno má 9 stupňů o rozměrech 174,44x281,11 mm. Šířka ramene 

je 1000 mm. Šířka mezipodesty je 1200 mm. Stupnice i podstupnice jsou vytvořeny z 

dřevěných masivních desek. Schodiště je opatřeno protipožárním nátěrem. Vstupní 

schodiště do objektu je navrženo jako monolitické železobetonové. Schodiště je 

jednoramenné, šířka ramene je 1610 mm. Na rameni je osm stupňů o rozměrech 160x310 

mm. Schodiště je vynášeno nadezdívkou z betonových tvárnic tl. 200 mm. Schodiště do 

zahrady je řešeno jako montované bočnicové jednoramenné. Tvoří jej nosné ocelové 
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schodnice, do kterých jsou osazeny stupně z dřevěných desek určených do exteriéru. 

Schodiště je ukotveno do obvodového zdiva. Šířka ramene je 1250 mm. Rameno je 

tvořeno osmi stupni o rozměrech 160x310 mm. Schodiště na terasu ve 2NP je tvořeno 

ocelovou nosnou konstrukcí osazenou do obvodové zdi. Rameno je šířky 1200 mm a jsou 

na něm dva stupně o rozměrech 175x280 mm. Stupnice jsou z masivních dřevěných desek. 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE: 

 Střešní konstrukce nad 2NP je valbová složená z dřevěných vazníků. Vazníky jsou 

tvořeny horním a dolním pásem, diagonálami, popř. svislicemi. Vazníky jsou podloženy 

dřevěnými destičkami tl. 30 mm a jsou ukotveny do stropní konstrukce prostřednictvím 

dvou L profilů. Střešní konstrukce překrývá i terasu ve 2NP. Nad touto terasou jsou 

vazníky vynášeny pomocí ocelové nosné konstrukce, která je tvořena sloupy o průměru 60 

mm, osazenými do věnce nadezdívky, a ocelovými průvlaky výšky 160 mm ukotvenými 

do věnce obvodové konstrukce. Střešní konstrukce je ve sklonu 25°. Jako střešní krytina 

jsou navrženy ocelové pozinkované profily imitující střešní tašky firmy Ruukki. Střecha je 

odvodněna okapovým systémem Ruukki z pozinkovaného ocelového plechu o průměru 

125 mm. Podstřešní prostor je větraný otvory o rozměrech 300x960 mm. Přesahující část 

vazníků je skryta dřevěným podbitím. Střešní konstrukce nad 1NP je také tvořena 

dřevěnými vazníky osazenými pomocí dvou L profilů do stropní konstrukce. Střešní 

krytinou Ruukki jsou také ocelové pozinkované profily imitující střešní tašky a střecha je 

odvodněna okapovým systémem Ruukki o průměru 125 mm. Výpis všech vazníků je k 

dispozici v příloze. Terasa se nachází nad 1NP. Je řešena jako provozní plochá střecha se 

spádovou vrstvou z betonu. Nášlapnou vrstvu terasy tvoří betonová dlažba na 

rektifikačních podložkách. Terasa je odvodněna pomocí chrličů osazených do nadezdívky 

terasy. Na spádovou betonovou vrstvu budou nataveny asfaltové SBS modifikované pásy s 

nosnou vložkou z hliníkové fólie a sklené rohože tl. 3,5 mm. Střešní konstrukce bude 

zateplena izolací z minerální vlny tl. 150 mm mezi vazníky a izolací tl. 100 mm nad 

dolními pásy vazníků. 

KOMÍNOVÝ SYSTÉM: 

 V objektu je navržen třísložkový komínový systém Schiedel UNI 200 Plus. 

Komínová tvárnice z lehčeného betonu má rozměry 360x360 mm. Keramická vložka má 

světlý rozměr 200 mm, tloušťka stěn je 15 mm. Vložka je od tvárnice oddělena izolací z 
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minerálně vláknitých rohoží. Komín je ve výšce 800 mm nad horní úrovní dřevěného 

prvku hřebene. 

PŘÍČKY: 

 Příčky jsou navrženy z vápenopískových tvárnic Silka tl. 150 mm. Vápenopískové 

tvárnice budou zděny pomocí tenkovrstvé zdící malty Silka určené pro tento typ zdících 

prvků. Přizdívky pro vedení instalací budou z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm a 100 

mm. Pórobetonové tvárnice budou zděny na tenkovrstvou zdící maltu Ytong určenou pro 

pórobetonové prvky.  

VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 

 Omítky budou provedeny z tenkovrstvé minerální omítky Cemix. Tloušťka omítky 

je v celém objektu 5 mm. Omítky budou opatřeny barevnými nátěry dle přání investora. V 

místnostech, kde je navrhnut keramický obklad, bude mít omítka tloušťku 7 mm a vrstva 

bude vyztužena síťovinou. 

VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 

 Obvodové zdi budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Pro obvodové 

zdi v 1S bude použita izolace tl. 120 mm z extrudovaného polystyrenu firmy Ursa. 

Obvodové stěny v 1NP a 2NP budou obaleny expandovaným grafitovým polystyrenem tl. 

120 mm. Stěna ve 2NP na terasu bude z důvodu nižší tloušťky tvárnic opatřena 

expandovaným grafitovým polystyrenem tl. 140 mm. Grafitový EPS je od firmy 

Styrotrade. Obvodové konstrukce budou opatřeny fasádní rýhovanou omítkou a fasádní 

barvou Cemix. Stěny 1S budou nad terénem do horní výšky stropní konstrukce obloženy 

umělým kamenným obkladem. 

PODLAHY: 

 Konstrukce podlah v celém objektu bude provedena jako plovoucí. Roznášecí 

vrstvou bude cementový potěr o tloušťce vrstvy, závisející na provozu. Izolace podlah 

bude z minerální vlny na bázi skla. Nášlapná vrstva podlahy závisí na druhu místnosti a její 

funkci. V 1S bude výška podlahy 150 mm. Nášlapnou vrstvou bude keramická dlažba, v 

provozovně čedičová dlažba. Podlaha v garáži má navrženou tloušťku 90 mm. Nášlapná 

vrstva je tvořena hydrofobizovaným cementovým potěrem s vyšší pevností. V 1NP a 2NP 

budou mít podlahy tloušťku 130 mm. Nášlapnou vrstvu na chodbách, v koupelnách, 
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samostatném WC, kuchyni a komoře tvoří keramická dlažba. V pokojích, obývacím pokoji 

a chodbě ve 2NP je nášlapnou vrstvou laminátové desky. 

VÝPLNĚ OTVORŮ: 

 Okna v celém objektu jsou plastová firmy Stavona. Vstupní dveře do objektu, dveře 

do zahrady a na terasu jsou také plastová firmy Stavona. Vnitřní dveře jsou dřevěné. V 1S 

mají dveře ocelové zárubně, v nadzemních podlažích jsou zárubně obložkové dřevěné. 

Vnitřní dveře dodává firma Lignis. Podrobný popis okenních a dveřních otvorů je k 

dispozici ve výpisu výplní otvorů v příloze. Garážová vrata jsou sekční na elektrický 

pohon firmy Lomax. 

ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY: 

 Výpis zámečnických výrobků je k dispozici v příloze. Mezi tyto výrobky patří 

nerezová zábradlí na schodištích, nerezové madlo, nosné konstrukce montovaných 

ocelových schodišť, ocelový mřížkový rošt světlíku, ocelový děrovaný plech pro zakrytí 

větracích otvorů ve střeše apod. 

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: 

 Výpis truhlářských výrobků je k dispozici v příloze. Mezi tyto výrobky patří dřevné 

madlo, dřevěné části schodišť, vnitřní parapety apod. 

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: 

 Výpis klempířských výrobků je v příloze. Klempířskými prvky je střešní krytina z 

ocelového pozinkovaného plechu imitující střešní tašky, okapový systém, okapní plechy, 

vnější parapety, oplechování komína a střešního výlezu apod. 

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV: 

 V objektu je navrženo ústřední vytápění - otopná soustava vodní dvoutrubková s 

přirozeným oběhem. Teplonosná látka je ohřívána prostřednictvím nástěnného plynového 

kotle Ariston Clas evo system s maximálním výkonem 23,7 kW. Otopná tělesa budou 

desková z lisovaných ocelových plechů. Na plynový kotel bude napojen zásobník TUV 

Ariston BCH o objemu 120 l. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Tepelně technické řešení objektu je k dispozici v samostatné příloze. Objekt byl 

posouzen a zatříděn dle platných norem a předpisů. 

• ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky (z roku 2011 + Z1 z roku 2012) 

• ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty veličin (z roku 2005) 

• ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody (z roku 2005) 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Byly převzaty z původních 

geologických průzkumů, provedených v dané lokalitě, a z geologických map. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Byly převzaty výsledky z předchozích měření, 

kdy byla hladina podzemní vody zjištěna v hloubce 7 m pod úrovní terénu. 

 Dle map a původních průzkumů bylo zjištěno, že se v řešené lokalitě nacházejí jíly, 

prachovité jíly, prachovce, písky, místy s polohami štěrků. 

 Základy jsou navrženy jako železobetonové základové pasy. Rozměry základů byly 

stanoveny výpočtem, kdy byl brán zřetel na všechna možná zatížení působící na objekt. Na 

základové pasy bude provedena podkladní vrstva z betonu C20/25 vyztužená kari sítěmi. 

Podkladní beton bude izolován proti zemní vlhkosti natavenými asfaltovými pásy. Pod 

podkladní vrstvou bude provedena vrstva zhutněného štěrku o mocnosti 80 mm. Podél 

základových pasů pod obvodovými zdmi je navrženo odvodnění pomocí drenážních trubek 

uložených ve štěrkovém podsypu. Vrstva štěrkového podsypu bude od okolní zeminy 

oddělena filtrační geotextílií. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 Navržená stavba nemá žádný výrazně negativní vliv na životní prostředí. Území 

neleží v chráněném území ani nenarušuje jiná ochranná a bezpečnostní pásma. Navržený 

objekt nebude mít výrazný negativní vliv na přirozený chod okolí, ani provoz v objektu 

nebude mít špatný dopad na okolí. Při výrobní činnosti v objektu nevznikají žádné 
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nebezpečné odpady - odpady vzniklé výrobou budou likvidovány s běžným komunálním 

odpadem. 

 Během realizace lze předpokládat zvýšenou hladinu hluku, plynoucí z provozu na 

staveništi, a zvýšenou prašnost. Stavební práce budou prováděny vždy v době, kdy 

nebudou nadměrně rušit okolí, tedy v čase 6:00 - 22:00. Všechny odpady vzniklé stavební 

činností budou likvidovány dle předepsaných předpisů - zejména dle aktuálního znění 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dle aktuálního 

znění vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

h) Dopravní řešení 

 Pozemky uzavírají stávající ulici Vinohrady. Z pozemku se lze přímo napojit na 

místní pozemní komunikaci šířky 6 m. Tato pozemní komunikace má asfaltový povrch. Na 

stávající komunikaci bude napojena příjezdová cesta pro osobní automobil z betonové 

dlažby. Tato příjezdová cesta má šířku 3,5 m. Příjezdová cesta bude zpevněná a odvodněna 

- sklon této komunikace bude 3 %. Na příjezdové komunikaci je umožněno parkování pro 

jedno vozidlo. Příjezd do garáže je umožněn rampou z betonové dlažby. Sklon příjezdové 

rampy je 16,7 %.  

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

 Stavba je navržena tak, aby po celou dobu své životnosti odolávala škodlivým 

účinkům vnějšího prostředí a aby tyto účinky neměly negativní vliv na uživatele objektu. 

Objekt se nenachází na území, kde je vysoká míra seismicity. Území není poddolované, ani 

na něm nedochází k sesuvům půdy. 

 Asfaltová izolace spodní stavby je odolná i vůči radonu. Další protiradonová 

opatření nejsou nutná. Radonové riziko bylo určeno na základě aktuálních radonových 

map. Kategorie radonového indexu byla pro dané území stanovena jako nízká - objemová 

aktivita radonu je tedy nízká. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Projektovaný objekt je v souladu se všemi platnými předpisy a normami týkající se 

výstavby rodinných domů a provozoven. Navržená stavba splňuje všechny odpovídající 

požadavky zejména těchto předpisů: 
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 • č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění 

 • č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění 

 • č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění 

 • č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění 

 Projektovaný objekt není v rozporu s žádnými pravidly týkajícími se životního 

prostředí. Objekt ani jeho budoucí provoz nemá žádný výrazně negativní vliv na životní 

prostředí ani jej jeho užíváním nebude nadměrně zatěžovat. 

 Objekt neporušuje žádné hygienické předpisy závazné pro rodinné domy a 

provozovny. 

 Projektovaný objekt byl navrhnut v souladu s platnými předpisy požární ochrany 

budov týkající se rodinných domů a provozoven. Požární bezpečnost objektu je podrobně 

řešena v příloze. Posouzení požární bezpečnosti bylo provedeno dle platných norem a 

předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Vendula Kouřilová     V Brně v květnu 2013 
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3.) ZÁVĚR 

 V zimním semestru jsem si jako téma své bakalářské práce zvolila Novostavbu 

rodinného domu s provozovnou. Vypracovávala jsem hlavně studie objektu a zprávy pro 

územní řízení dle vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a 

veřejnoprávní smlouvy. Během letního semestru jsem vypracovávala postupně všechny 

prováděcí výkresy, detaily, výpisy všech prvků, tepelně-technické, požární a akustické 

posouzení apod. Během tohoto zpracovávání projektu došlo k mnoha nezbytným změnám. 

Proto se konečná podoba mé bakalářské práce liší od původně zpracované studie. 

 Jedna z hlavních konstrukčních změn se týká schodiště z 1NP do 2NP. Původně 

jsem plánovala schodiště monolitické železobetonové. Nakonec jsem se rozhodla pro 

nosnou ocelovou konstrukci s dřevěnými stupni a to z důvodu, aby byla stavba zajímavější. 

Vzhledem k volbě dřevěných stupnic i podstupnic jsem pak z estetického hlediska 

usoudila, že jako nášlapná vrstva podlahy na chodbě ve 2NP budou vhodnější laminátové 

lamely.  

 Při navrhování rozvodů kanalizace a vody došlo k menším změnám v rozmístění 

zařizovacích předmětů v koupelnách, WC a kuchyni. 

 Ve studii je uveden i vinný sklep jako součást projektu. Bohužel z časových důvodů 

jsem pro sklep nevypracovala prováděcí výkresy. Ve studii i vizualizaci jej ovšem 

ponechám s tím, že k jeho realizaci by došlo až v průběhu několika let. 

 Veškerý obsah své bakalářské práce jsem se snažila vypracovat co nejsvědomitěji a 

nejpečlivěji, aby byl v souladu se zadáním. Myslím, že práce pro mě má velký přínos. 

Seznámila jsem se několika novými materiály, i konstrukčními řešeními. Při psaní 

seminární práce na téma Stavby chráněné zemí jsem se dozvěděla spoustu přínosných a 

pro mě zajímavých faktů o zmíněné problematice a doufám, že tyto skutečnosti budu 

jednou moci využít i v praxi. 
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4.) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

4.1 KNIŽNÍ ZDROJE  

FRKAL, L., Domy chráněné zemí. Vydání druhé. Computer Press, a.s., Brno 2009. 94 s. 
ISBN 978-80-7366-095-6 

FALTÝNEK, J., Sklepy v zahradě. Vydání první. Grada Publishing, a.s., Praha 2012. 112 
s. ISBN 978-80-247-3798-0 

MINKE, G., Zelené střechy: Plánování, realizace, příklady z praxe. Vydání první. Hel 
2002. 92 s. ISBN 80-86167-17-8 

MOTYKOVÁ, Ing., A., Okna : Správná řešení pro novostavby i rekonstrukce. Vydání 

první. Grada Publishing, a.s., Praha 2008. 112s. ISBN 978-80-247-2674-8 

PŠENIČKA, CSc., Doc. Ing. akad. arch., F., JEBAVÝ, Ph.D, Ing. M., Pergoly a 
přístřešky. Vydání první. Grada Publishing, a.s., Praha 2010. 112 s. ISBN 978-80-247-
2812-4 

GIECIOVÁ M., HYKŠ, P., Schodiště, rampy, žebříky. Vydání první. Grada Publishing, 
a.s., Praha 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2688-5 

SVOBODA, Z., CHALOUPKA, K., Ploché střechy : Praktický průvodce. Vydání první. 
Grada Publishing, a.s., Praha 2009. 268 s. ISBN 978-80-247-2916-9 

HÁJEK, Ing. arch., V., Stavíme ze dřeva. Vydání první. Sobotáles, Praha 1997. 156 s. 
ISBN 80-85920-44-1 

SUCHANOVÁ, Veronika. Ekologické bydlení: Porovnání domu chránění zemí s 
klasickým domem (bakalářská práce). Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta 
národohospodářská, 2008. 56 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Květoslava Remtová, CSc. 

KLIMEŠOVÁ, Ing., J., Nauka o pozemních stavbách. Vydání první. Cerm, s.r.o., Brno 
2005. 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3 

NOVOTNÝ, Akad. arch. Ing., J., Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník : 
Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Vydání první. Sobotáles, Praha 
2007. 100 s. ISBN 978-80-86817-23-1 
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4.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, dle aktuálního 

znění  

• vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v aktuálním 

znění 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním 

znění 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní 
smlouvy. 
• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v aktuálním znění 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 

aktuálním znění 

• 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 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

4.3 NORMY 

• ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
• ČSN 73 0540 - 1 - Tepelná ochrana budov - Terminologie 
• ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky 

• ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty  

• ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody 

• ČSN 73 0802 - PBS - Nevýrobní objekty 

• ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování 
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• ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou 

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

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

4.4 PODKLADY VÝROBCŮ 

• Ytong 

• Silka 

• Lomax 

4.5 INTERNETOVÉ STRÁNKY VÝROBC Ů 

• http://www.ytong.cz    zdící prvky 

• http://www.presbeton.cz/   zdící prvky 

• http://www.cemix.cz/   omítky, cementové potěry, lepidla apod. 

• http://www.stavona.cz/   plastové okna a dveře 

• http://www.lignis.cz/    vnitřní dřevěné dveře 

• http://jm.lomax.cz/    garážová vrata 

• http://www.fakro.cz/    půdní schody, střešní výlez 

• http://www.prefa.cz/    překlady 

• http://www.cemex.cz/   betonové směsi 

• http://www.ferona.cz/    ocelové prvky 

• http://www.styrotrade.cz/   tepelná izolace EPS 

• http://www.ursa.cz/    tepelná izolace XPS a minerální izolace 

• http://www.foamglas.cz   pěnosklo 

• http://www.mirelon.com/   podložka pod laminátové lamely 

• http://www.tikatalog.cz/   okenní fólie 

• http://www.juta.cz/    střešní fólie apod. 

• http://www.bitumax.cz/   asfaltové pásy 

• http://www.denbraven.cz   PUR pěna, lepidla 

• http://www.eutit.cz/    čedičová dlažba 

• http://www.decospan.cz/   laminátové lamely 

• http://www.rako.cz/    keramické obklady 

• http://www.jafholz.cz/   dřevěné prvky, desky apod. 

• http://www.czechtrim.cz/   dilatační lišty 

• http://www.parapetnidesky.cz/  vnější a vnitřní parapety 
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• http://www.ruukki.cz/   okapový systém, střešní krytina 

• http://www.schody-jap.cz/   zábradlí, nosné konstrukce schodišť 

• http://www.schiedel.cz/   komínový systém 

• http://www.glynwed.cz/   nádrž na dešťovou vodu 

• http://www.aco.cz/    sklepní světlíky 

• http://www.drokos.cz/   přípojkové skříně 

• http://www.ariston.com/   plynový kotel a zásobník TUV 

4.6 OSTATNÍ INTERNETOVÉ ZDROJE  

• http://nahlizenidokn.cuzk.cz/   katastr nemovitostí 

• http://www.cbpmr.cz/vyskopis.html  výškopis ČR 

• http://seznamcsn.unmz.cz   seznam platných norem 

• http://aplikace.mvcr.cz   sbírka zákonů 

• http://www.tzb-info.cz/   poradenské fórum 

• http://www.ceskestavebnictvi.cz/  portál českého stavebnictví 
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5.) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

RD   rodinný dům 

1S   suterén (první podzemní podlaží) 

1NP   první nadzemní podlaží 

2NP   druhé nadzemní podlaží 

Č.M.   číslo místnosti 

OZN.   označení 

PD   projektová dokumentace 

i   interiér 

e   exteriér 

KV   konstrukční výška 

SV   světlá výška 

TL.   tloušťka 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

HL.   hloubka 

d.   délka 

š.   šířka 

v.   výška 

PBS   požární bezpečnost staveb 

PÚ   požární úsek 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

PO   požární odolnost 

PHP   přenosné hasicí přístroje 

souč.   součinitel 

ŽB   železobeton 

DTD   dřevotřísková deska 

CPL   střednětlaký laminát 

HPL   vysokotlaký laminát 

Al   hliník, hliníkový 

SBS   elastický modifikovaný asfaltový pás (styren-butadien-styren) 

H.H.   horní hrana 

S.H.   spodní hrana 
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HP   horní pás 

DP   dolní pás 

XPS   extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren 

MW   minerální izolace 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

A   sklepní světlík (anglický dvorek) 

B   okapový chodník z oblázkového štěrku 

D   truhlářské výrobky, stropní desky 

E   ocelový U profil 

G   střešní dřevěný vazník 

I   dřevěná výměna v konstrukci krovu 

K   klempířské výrobky 

L   ocelový děrovaný plech pro zakrytí větracího otvoru ve střeše 

M   komínový systém 

O   okenní otvory 

P   překlady 

R   dřevěná rozpěra v konstrukci krovu 

S   skladby konstrukcí 

T   průvlaky 

Ti   tepelná izolace 

V   ztužující věnec 

Z   zámečnické výrobky 

TUV   teplá užitková voda 

hpv.   hladina podzemní vody 

m.n.m   metr nad mořem 

Bpv.   Baltský po vyrovnání - výškový souřadnicový systém 

S-JTSK  souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ČSN   česká státní norma 

vyhl.   vyhláška 

n.v.   nařízení vlády 

ks   kus 

pož.   požadavky 
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6.) SEZNAM PŘÍLOH  

 • SVÁZANÁ TEXTOVÁ ČÁST 

  a) Titulní list 

  b) Zadání VŠKP 

  c) Abstrakt, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

  d) Bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 

  e) Prohlášení o původnosti práce 

  f) Poděkování 

  g) Obsah 

  1.) Úvod 

  2.) Vlastní text práce 

   2.1 Průvodní zpráva 

   2.2 Souhrnná technická zpráva 

   2.3 Technická zpráva 

  3.) Závěr 

  4.) Seznam použitých zdrojů 

   4.1 Knižní zdroje 

   4.2 Právní předpisy 

   4.3 Normy 

   4.4 Podklady výrobců 

   4.5 Internetové stránky výrobců 

   4.6 Ostatní internetové zdroje 

  5.) Seznam použitých zkratek a symbolů 

  6.) Seznam příloh 

 • PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 • METADATA 

SLOŽKA A - P řípravné a studijní práce 

 • Informace o pozemku 

 • Architektonická studie objektu 

 • Zprávy projektové dokumentace pro územní řízení dle 503/2006 Sb. 
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SLOŽKA B - Textové zprávy 

 B.1 - Průvodní zpráva 

 B.2 - Souhrnná technická zpráva 

 B.3 - Technická zpráva 

SLOŽKA C1 - Výkresová část 

 • výkres č. 1 - Situace 

 • výkres č. 2 - Základy 

 • výkres č. 3 - Půdorys 1S 

 • výkres č. 4 - Půdorys 1NP 

 • výkres č. 5 - Půdorys 2NP 

 • výkres č. 6 - Řez A - A' 

 • výkres č. 7 - Řez B - B' 

 • výkres č. 8 - Řez C - C' 

 • výkres č. 9 - Výkres tvaru stropu nad 1S 

 • výkres č. 10 - Výkres tvaru stropu nad 1NP 

 • výkres č. 11 - Výkres tvaru stropu nad 2NP 

 • výkres č. 12 - Krov nad 1NP 

 • výkres č. 13 - Krov nad 2NP 

 • výkres č. 14 - Pohled jižní 

 • výkres č. 15 - Pohled východní 

 • výkres č. 16 - Pohled severní 

 • výkres č. 17 - Pohled západní 

SLOŽKA C2 - Detaily  

 • detail A - Osazení dveří do garáže 

 • detail B - Svislé osazení okna 

 • detail C - Vodorovné osazení okna 

 • detail D - Vstup na terasu 

 • detail E - Návaznost podlah 

 • detail F - Osazení vstupních dveří 

 • detail G - Okap 

 • detail H - Osazení světlíku 
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 • detail I - Osazení vazníku nad terasou 

 • detail J - Základ 

SLOŽKA D1 - Výpočty 

 D1.1 - Výpočet základů 

 D1.2 - Výpočet schodiště 

 D1.3 - Výpočet větracích otvorů ve střeše 

 D1.4 - Výpočet větracích otvorů v garáži 

SLOŽKA D2 - Výpisy prvk ů a konstrukcí 

 D2.1 - Výpis skladeb konstrukcí 

 D2.2 - Schematický výpis vazníků 

 D2.3 - Výpis okenních otvorů 

 D2.4 - Výpis dveřních otvorů 

 D2.5 - Výpis truhlářských výrobků 

 D2.6 - Výpis zámečnických výrobků 

 D2.7 - Výpis klempířských výrobků 

 D2.5 - Výpis překladů 

SLOŽKA D3 - Tepelně technické posouzení stavby a posouzení zvukové 

neprůzvučnosti 

 D3.1 - Tepelně technické posouzení 

 D3.2 - Posouzení zvukové neprůzvučnosti 

SLOŽKA D4 - Požárně bezpečnostní řešení stavby 

SLOŽBA D5 - Schematické řešení TZB 

SLOŽKA E - Seminární práce 

 • Stavby chráněné zemí 

 

 

 

pozn.: Všechny výše uvedené přílohy se nacházejí v samostatných složkách. 
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