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Abstrakt Předmětem této bakalářské práce jsou návrh a především projektová  dokumentace 

rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami a ordinací praktického lékaře v Olomouci. 

Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží a suterénu. Součástí domu je i garáž pro oba byty. 

Kromě vlastního projektu jsou součástí i architektonická studie, požární zpráva a tepelně technické 

posouzení. 

 

Klíčová slova rodinný dům, bytová jednotka, stavební projekt, technická zpráva, 

suterén, schodiště, nadzemní podlaží, sedlová střecha 

 

 

Abstract The theme of the bachelor´s thesis are a design and mainly a project 

documentation of a detached house with two doping untils and surgery 

in Olomouc. The building consists of three aboveground floors and 

basement. The house has a garage for two apartments. Beside the own 

project documentation an architectual study, fire report and thermal 

technical assessment. 

 

Keywords detached house, housing unit, construction project, technical report, 

basement, staircase, aboveground floor, gabled roof 
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ÚVOD 

 
     Tématem této bakalářské práce je rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a jedním 
nebytovým prostorem, který bude využit jako ordinace praktického lékaře. 
     Komplexně je tato práce zpracována jako prováděcí projektová dokumentace. Její obsah 
je rozdělen do tří složek. Složka A svým obsahem vymezuje dokladovou část bakalářské 
práce, průvodní zprávu a také souhrnnou technickou zprávu. Složka B se zaměřuje na 
prvopočátky projektu, studie a jiné použité podklady pro zpracování. Samotný projekt pak 
obsahuje složka C, kde jsou obsaženy jak všechny stavebně technické výkresy a detaily, tak i 
přílohy, jako je tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, energetický štítek obálky 
budovy nebo technická zpráva požární ochrany.  
     Charakterem se jedná o řadový koncový rodinný dům se třemi nadzemními podlažími a 
suterénem. Dům je vyzděn z keramických tvárnic systému Porotherm. Je opatřen sedlovou 
střechou, aby korespondoval s místní zástavbou a nijak architektonicky nenarušoval své okolí 
a poukazoval na poklidný ráz obce. V tomto ohledu jsou zvoleny i barvy tradičního přírodního 
charakteru, které jsou použity na exteriér domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

     A) IDENTIFIKACE STAVBY 
 
NÁZEV STAVBY: Novostavba RD, zpevněné plochy, napojení na inženýrské sítě a 

oplocení 
INVESTOR: Jan Černý 
 Pavlovická 31/30 
 Olomouc 779 00 
STUPEŇ PD:  Pro ohlášení stavby 
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Magistrát města Olomouce – Odbor stavební 
 Hynaisova 34/10 
 Olomouc 779 00 
PROJEKTANT: Pavel Čermák, Na Trati 189/33, Olomouc 779 00 
 
CHARAKTERISTIKA STAVBY, ÚČEL:  Podsklepený rodinný dům se třemi nadzemními 

podlažími a suterénem. 
Dům obsahuje dvě bytové mezonetové jednotky a 
nebytový prostor sloužící jako ordinace praktického 
lékaře. 

 
 

     B) ÚDAJE O POZEMKU 
    
DRUH POZEMKU:  Orná půda 
ZPŮSOB VYUŽITÍ:   
MÍSTO STAVBY:  ulice Zolova, Olomouc – Slavonín 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Olomouc – Slavonín 
PARCELNÍ ČÍSLO:  51/4 
VÝMĚRA POZEMKU:   690 m2  
VLASTNÍK POZEMKU: Jan Černý 
 Pavlovická 31/30 
 Olomouc 779 00 

 
 
     C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Provedené průzkumy: 
     V prostoru navržené stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu. Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a 
geologická situace. Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, protože se jedná o 
jednoduchou stavbu a předpokládají se jednoduché základové poměry (1. Geotechnická 
kategorie). V tomto případě lze užít tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží stavby. 



 
 

 
Geologické poměry: 
     Statutární město Olomouc, ve kterém se nachází daná parcela, leží na řece Moravě v úpatí 
pohoří Nízký Jeseník. Parcela se nachází v nadmořské výšce 225,45 m n.m. Město Olomouc, 
na jejímž okraji je umístěna navrhovaná stavba, patří z hlediska regionálně geologického do 
Vněkarpatské předhlubně, která je vyplněna výlučně málo porušenými terciérními, resp. 
neogenními sedimenty, které tvoří zejména neogenní písky, jíly, slinité jíly a místy i vápence 
a slepence. Geologický podklad pak tvoří geologická jednotka tzv. brunovistulikum, 
obsahující horniny jako jsou žuly, fylity nebo jiné bizonálně metamorfované horniny.   
 
Dopravní napojení 
     Pozemek investora stavby se přímo nachází na ulici Zolova v Olomouci – Slavoníně, na 
kterou budou napojeny zpevněné a parkovací plochy patřící k plánované stavbě RD. 
 
Napojení na inženýrské sítě 
    V uvedené lokalitě se nachází veškerá inženýrské sítě, kterými bude objekt napojen (viz. 
situace).  

 
 
     D) POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
     Žádné stavební práce, které souvisejí s výstavbou, nebudou s hlediska ochrany životního 
prostředí negativně ovlivňovat své okolí. Dále bude zajištěn svoz odpadů, které budou 
následně dopraveny na místní skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech. 
     Objekt je posouzen i Vodohospodářskou správou, Hasičským záchranným sborem a 
Památkovou péčí a to jako způsobilý. Z hlediska omezení dopravy způsobené výstavbou 
shledal Dopravní inspektorát stavbu jako způsobilou.  
 
 
 

     E) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
     Projektová dokumentace splňuje veškeré obecné podmínky a požadavky na výstavbu, a 
tudíž není třeba dále žádat o žádné výjimky. 

 
 
     F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
     Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
krajského úřadu v Olomouci, při kterém byly splněny veškeré požadované podmínky. 

 
 



 
 

     G) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
     Bez návaznosti na okolní stavby. 
 
 
 

     H) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 
 
Stavba bude zahájena dne 1.5.2014 a dokončena do 31.7.2015 
- skrývka ornice, výkopové práce 
- základové konstrukce 
- hrubá stavba (stěny, příčky, stropy, dřevěný krov, krytina, izolace) 
- výplně otvorů 
- vnitřní instalace 
- přípojky na inženýrské sítě 
- zpevněné plochy 
- oplocení pozemku 
- fasáda 
- terénní úpravy 
- dokončovací práce 
 
  

     I) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 
 
- RD: ((146,6 m x 3m) + (146,6 x 3) + (156,6 x 3)) x 4 832 Kč = 6 375 340,- Kč 
- zpevněné plochy: 235 x 3 000 Kč = 705 000,- Kč 
- inženýrské sítě:  vodovod: 12,5 x 2630 Kč = 32 875,- Kč 
   kanalizace: 11,5 x 3 440 Kč = 39 560,- Kč 
   El. vedení: na pozemku = 0,- Kč 
 
Celkové náklady stavby                                                                 7 152 775,- Kč 
 
Zastavěná plocha  381,6 m2 

Užitná plocha  439, 8 m2 

Počet bytových jednotek 2 
Počet nebytových jednotek 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

     1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
          a) Zhodnocení staveniště 
 

        Navrhovaný rodinný dům je situován do okrajové části Olomouce zvané Slavonín. RD je 
řadový, koncový. Staveniště leží na pozemku s parcelním číslem 51/4 v katastrálním území 
Olomouc – Slavonín 750387, v proluce původní zástavby. Rozloha pozemku činí 690 m2. 
Parcela je rovinatá. Staveniště je přístupné ze stávající ulice, poz. parcela 51/4 ul. Zolova a ul. 
Za kostelem. Objekt se nenachází v památkově chráněné zóně. 
 

          b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

          Rodinný dům je navržen dle požadavků investora, na objekt nejsou kladena žádná 
zvláštní omezení z architektonického hlediska. Rodinný dům je čtyřpodlažní se třemi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. Na objekt bylo už od počátku nahlíženo jako na 
dům vesnického typu, který původní zástavbu doplní nikoliv naruší. V tomto ohledu byly 
voleny především barvy exteriéru, které se opírají o klasickou bílou fasádu doplněnou 
dřevěnými okny v barvě hnědé a šedou šablonou na sedlové střeše domu. Přesto dům 
působí ryze moderním dojmem. Materiál pro venkovní zámečnické prvky byl zvolen 
s ohledem na moderní trendy, tedy nerez a sklo. 
          Protože se v tomto domě nacházejí jak bytové, tak i nebytové prostory v podobě 
ordinace praktického lékaře, je dům vybaven dvěma samostatnými vchody. Zvlášť pro 
obytnou část domu a zvlášť pro nebytové prostory. Přesto je zachován jednotný celek 
hlavního vchodu. Protože bylo nutné opatřit ordinaci bezbariérovým přístupem, je dům 
opatřen nájezdovou rampou, napojenou na chodník před domem, s vynikajícím přístupem 
k parkovacímu stání pro osoby s omezenou možností pohybu. Dále je prostor před rodinným 
domem vybaven dostatkem parkovacích stání jak pro obyvatele domu, tak i pro návštěvníky 
ordinace.  
          Na přání investora byl zřízen samostatný vjezd do zahrady, přes který je možné se 
dostat z ulice Zolova přímo na ulici Za kostelem. Pozornost nebyla upřena ani odpočinkové 
zóně. Na zahradě bylo navrženo odpočívadlo se zpevněnou plochou s možností přístupu 
přímo ze zadního vchodu domu. 
 

          c) Technické řešení 
 
          Založení domu je v nezámrzné hloubce na pasech z prostého betonu a železobetonové 
desce tloušťky 175 mm. Spodní stavba bude dále chráněna proti pronikání radonu a zemní 
vlhkosti hydroizolačními asfaltovými pásy Radonelast.  
         Nosný systém tvoří obvodové zdivo spolu s příčným zdivem. Pro obvodové stěny 
tloušťky 440 mm je použito cihel Porotherm 44 P+D na MVC. Vnitřní nosné zdivo a zdivo 
tloušťky 300 mm je konstruováno z cihel Porotherm 30 AKU P+D na MVC. Zdivo v suterénu 



 
 

bude navíc vybaveno izolační přizdívkou z cihel plných tl. 65 mm, pro ochranu hydroizolace 
svislých suterénních stěn. Všechny dělící příčky v objektu jsou sádrokartonové tl. 100 mm. 
          Stropy v celém objektu jsou zhotoveny z keramického systému firmy Porotherm. 
Tloušťka stropů je navržena na 290 mm ve všech částech domu.  
          Překlady jsou z velké části od firmy Porotherm, a to Porotherm překlad 7. V některých 
částech domu jako je suterén a garáž musel být z konstrukčních důvodů zvolen překlad ze 
železobetonu (beton C20/25, ocel B500). 
         Střecha bude dvouplášťová, zateplená mezi a pod krokvemi izolací od firmy Rockwool o 
tloušťce 240 mm. Jako krytina je navržena cementová taška Česká šablona firmy Cembrit. 
Sklon střechy je navrhnut 45°. Pouze v místě terasy je střešní vikýř se sklonem střechy 10°, 
zde byly jako střešní krytina zvoleny měděné pásy. 
       Povrchy vnitřních konstrukcí jsou opatřeny vápenosádrovou omítkou tl. 10 mm, exteriér 
domu je pak chráněn proti povětrnostním vlivům speciální tepelně izolační omítkou 
Porotherm TO tl. 30 mm a finální vrstvou omítky Porotherm universal barvy bílé. 
        Vytápění objektu je uvažováno plynem, pomocí plynových kotlů. Každý bytový i 
nebytový prostor je vybaven vlastním plynovým kotlem. Pro odtah spalin byl navržen komín 
firmy Schiedel Multi, pro který je charakteristické, že na jeden průduch se dá napojit až deset 
spotřebičů, proto byl v konečném návrhu zvolen komín pouze s jedním průduchem. 
         Okna i dveře budou dřevěné od firmy Vekra, střešní okna firmy Velux. Garážová vrata 
od firmy Vekra, Vekra elegant 5500 x 2350 mm. 
          K objektu jsou navrženy všechny přípojky inženýrských sítí mimo přípojku elektrické 
energie, ta se již na pozemku nacházela. RD je napojen na vodovodní řád a kanalizaci. 
Vodoměrná šachta, revizní šachta jsou součástí stavby, stejně tak jako oplocení pozemku. 
Okolo domu bude zhotoven okapový chodník, parkovací místa pro ordinaci, příjezdová cesta 
ke garáži a do zahrady, odpočívadlo v zahradě. 
 

          d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
         Stavební pozemek bude napojen na stávající komunikaci na ulici Zolova o šířce 7 m. 
Technická infrastruktura bude kanalizace, vodovod a plyn. Nízké napětí je již na pozemku 
investora. 
 

          e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
          Garážové stání pro 2 automobily, 2 parkovací stání před garáží, 2 parkovací stání pro 
provozovnu, z toho jedno pro přepravu těžce pohybově postižených osob je řešeno na 
vlastním pozemku.  
          Komunální odpad tříděný podle druhu bude shromažďován v nádobách schváleného 
typu. Sběrné nádoby budou umístněny na vlastním pozemku odděleně pro provozovnu a 
rodinný dům. 
 

          f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
          Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby je nutno, aby 
zhotovitel po dobu stavby dodržoval všeobecně platné ustanovení, ČSN a předpisy. 



 
 

         Zejména vyhlášku č.324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
 

          g) Řešení bezbariérového užívání 
 
          Protože se v objektu bude nacházet ordinace praktického lékaře, je nezbytné, aby tyto 
prostory sloužily jako bezbariérové. Za tímto účelem bude zřízena při vstupu do budovy 
nájezdová rampa v normovém sklonu. Dále všechny dveřní prostory v ordinaci budou bez 
prahů. K dispozici bude i bezbariérové wc s předepsanými rozměry. 
 

          h) Průzkumy a měření 
 
          V prostoru navržené stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu. Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a 
geologická situace. Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, protože se jedná o 
jednoduchou stavbu a předpokládají se jednoduché základové poměry (1. Geotechnická 
kategorie). V tomto případě lze užít tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží stavby. 
 

          i) Podklady pro vytýčení stavby 
 
          K vytýčení navrhované stavby bude sloužit stávající hranice pozemku, situační plán a 
kopie katastrální mapy, které jsou součástí projektové dokumentace. Před zahájením prací 
bude provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stavby. Vytyčovací údaje jsou součástí 
situace stavby, která je součástí projektové dokumentace. 
 

          j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 
          Stavba není členěna na stavební objekty. Jedná se o stavbu bez technologie a 
provozních souborů. 
 

          k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
          Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Případné negativní vlivy, 
které by mohly v průběhu stavby vzniknout, musí zhotovitel stavby předvídat a v předstihu 
musí provést případ od případu taková opatření, která zamezí vzniku negativních vlivů popř. 
je budou minimalizovat. 
 

          l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
          Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Při 
provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 



 
 

zařízení, zejména nař.vl. 362/2005 Sb. a nař.vl. 591/2006 Sb. Při stavbě musí být dodržena 
ustanovení vyhlášky č. 183/2006 Sb., stavební zákon a závazná ustanovení obsažená 
v příslušných technických normách, zejména ČSN 73 3050 – zemní práce, ČSN 73 2310 – 
provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 2400 – provádění a kontrola betonových konstrukcí. 
          Stavebník je povinen vytyčit před prováděním zemních prací veškeré podzemní zařízení 
a sítě v prostoru staveniště (pokud se zde nacházejí) a práce provádět tak, aby tato zařízení a 
sítě nebyly stavbou poškozeny. Nezastavěné pozemky dotčené stavbou budou po  skončení 
stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu. S veškerými odpady a výkopky, 
vzniklými prováděním stavebních prací, musí být nakládáno v souladu s platným zákonem o 
odpadech. Pro účely zařízení staveniště budou užívány jen pozemky, ke kterým stavebník 
získá právo užívání pro účely zařízení staveniště. 
          V důsledku provádění stavby nebudou znečišťovány ani jinak dotčeny okolní 
komunikace. Na komunikacích nebude skladován žádný materiál ani výkopek. Okolní 
zástavba bude prováděním stavby zatěžována jen v míře nezbytně nutné. O stavbě bude 
veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě s patřičnými záznamy. 
 
 
 

     2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
         Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je 
vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě nemohly způsobit 
 
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřístupného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení popřípadě instalovaného 
            vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
 
 

      3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
         Stavba je urbanistickým začleněním, dispozičním, konstrukčním a materiálovým 
řešením navržena tak, aby bylo maximálně omezeno riziko vzniku a šíření požáru a bylo 
zabráněno ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah. Vše 
s ohledem na požadovanou požární bezpečnost dle vyhlášky 23/2008 Sb. O technických 
podmínkách požární ochrany staveb dále dle norem ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb 
– Nevýrobní objekty a ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování, konkrétněji 
požadavky na budovy kategorie 0B2. Podrobné řešení požární bezpečnosti navrhovaného 
objektu naleznete v příloze. 
 
 
 
 
 
 



 
 

      4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
          Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažených ve zvláštních předpisech. 
          Stavba je zabezpečena proti škodlivým vlivům prostředí, tj. vlivům půdní vlhkosti, 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. U použitých 
materiálů bude doložen jejich původ a budou opatřeny certifikáty o jejich zdravotní 
nezávadnosti.              
              
                                                                       
                                                                                                                Navržená               Požadovaná  
                                      hodnota                 hodnota 
- Úroveň podlahy obytné místnosti                         
 nad upraveným terénem                          min.150 mm               300 mm                                                                       
- Světlá výška obytných a pobytových místností                           2650 mm               2500 mm 
- Světlá výška obytných a pobytových místností                           2400 mm               2300 mm 
  v podkroví (skosené stropy, rovná část min. nad                                min. 50 %            min.50 % 
 polovinou podlahové plochy) 
- Počet záchodů na jeden byt            1/2            1/2
  
- Počet koupelen na jeden byt              2                         1 
- Počet koupelen se záchodem v jedné místnosti            1             0 
Záchody nejsou přístupné přímo z pobytové místnosti   vyhovuje 
 
Denní osvětlení, větrání a vytápění 
          Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání, dostatečné 
vytápění s možností regulace tepla. 
          Záchody, prostory pro osobní hygienu, prostory pro vaření, spíže a komory na 
uskladnění potravin jsou účinně odvětrány popř. dotápěny vč. regulace. 
 
Proslunění 
          Byt je prosluněn. Součet podlahových ploch jeho prosluněných místností je roven 
nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho místností. 
 
 
 

      5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
        Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem el. proudem, výbuchem uvnitř 
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
          Hlavní domovní komunikace umožňuje přepravu předmětů 1950 x 1950 x 800 mm. 
Provoz v budově se bude řídit veškerými bezpečnostními předpisy a návody na obsluhu 
jednotlivých technických zařízení. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích. 
 



 
 

      6. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

 
          Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibracím ve 
smyslu nařízení vlády Vyhl.č. 502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000.  
          Veškeré instalace v objektu budou dostatečně izolovány. Akustické posouzení 
mezibytové příčky viz příloha. 
 
 

      7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
          Stavba je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie byla co nejnižší. Při 
návrhu stavebních úprav byly respektovány klimatické podmínky lokality. Tepelně technické 
vlastnosti konstrukcí vyhovují požadavkům normy ČSN 73 05440 – 2 Tepelná ochrana budov. 
V příloze nalezneme podrobné posouzení tepelně technických vlastností jednotlivých 
konstrukcí. Dále nalezneme i energetický štítek budovy. RD byl posouzen jako úsporný – 
kategorie B. 
 
 

      8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
         POHYBU A ORIENTACE. 
 
          Protože se v objektu bude nacházet ordinace praktického lékaře, je nezbytné, aby tyto 
prostory sloužily jako bezbariérové. Za tímto účelem bude zřízena při vstupu do budovy 
nájezdová rampa v normovém sklonu. Dále všechny dveřní prostory v ordinaci budou bez 
prahů. K dispozici bude i bezbariérové wc s předepsanými rozměry. 
 
 

      9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
          Radonový průzkum bude součástí dokumentace. Izolace proti zemní vlhkosti je 
navržena a vyhovuje střednímu radonovému riziku (1x vrstva Radonelast). 
          Zabezpečení proti agresivní spodní vodě, seismicitě, poddolování popř. ochranná 
pásma není nutno provádět. 
 
 

      10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
          Stavební řešení respektuje ochranu obyvatelstva. Navrhovaná stavba RD není zdrojem 
škodlivých látek a exhalací. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
      a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
          K objektu bude zřízena jednotná kanalizační přípojka, do které bude svedena jak 
odpadní voda splašková, tak kanalizační. Přípojka bude napojena na veřejnou kanalizaci a ta 
je svedena k čističce odpadních vod.  
 
      b) Zásobování vodou 
 
        Bude zřízena přípojka na stávající vodovodní řád. Na přípojce bude osazen vodoměr. 
 
      c) Zásobování energiemi 
 
        Z energií bude provedeno napojení plynovodu. Napojení nízkého napětí je již na 
pozemku investora.           
 
      d) Řešení dopravy 
 
        Stavební pozemek bude napojen na stávající komunikaci na ulici Zolova o šířce 7 m. 
Technická infrastruktura bude kanalizace, vodovod a plyn. Nízké napětí je již na pozemku 
investora. 
 
      e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
       Zpevněné plochy budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou. V případě průjezdu 
zahradou budou použity zatravňovací dlaždice. Nezpevněné plochy budou v konečné fázi 
zatravněny a osázeny stromy. 
 
      f) Elektronické komunikace 
 
      RD se dvěma bytovými a jednou nebytovou jednotkou bude podle potřeby investora 
napojen na telefonní, internetovou a satelitní síť. 
           
 
 

      12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 
         Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru bez technologického zařízení. 
 

  
 
18.5.2013                                                                                                      Vypracoval: Pavel Čermák 
 
 



 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 
 

     1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
NÁZEV STAVBY: Novostavba RD, zpevněné plochy, napojení na inženýrské sítě a 

oplocení 
MÍSTO STAVBY: Olomouc – Slavonín, ulice Zolova 
PARCELNÍ ČÍSLO:  51/4 v katastrálním území Olomouc – Slavonín 750387 
DOTČENÉ SOUSEDNÍ POZ.:     52 v katastrálním území Olomouc – Slavonín 750387 
 51/7 v katastrálním území Olomouc – Slavonín 750387 
STAVEBNÍK: Zednictví Prusek 
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     3. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
 
          3.1 Účel objektu 
 
          Předmětem projektu je stavba rodinného domu se dvěma bytovými a jednou 
nebytovou jednotkou, která bude sloužit jako ordinace praktického lékaře. Vlastníkem 
objektu je fyzická osoba, takže dům bude sloužit soukromým účelům. Stavba se nachází 
v Olomouci – Slavoníně. Stavební parcela má číslo 51/4 v katastrálním územní Olomouc – 
Slavonín (750387). Dům je řadový koncový, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Terén je v místě stavby rovinatý. Objekt tvoří dvě mezonetové bytové jednotky, z nichž každá 
je uvažována pro čtyřčlennou rodinu.  
 
          3.2 Kapacity, užitkové plochy 
 
          Plocha, která je přímo zastavěna objektem činí 381,6 m2. Užitná plocha objektu činí 
439,8 m2. Pozemek má rozlohu 690 m2. Poměr zastavěné plochy k nezastavěné tedy činí 
63,7%. Nezastavěná plocha je 250,2 m2. 



 
 

 
 

     4. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
          4.1 Řešení objektu jako celku 
 
          Rodinný dům je navržen dle požadavků investora, na objekt nejsou kladena žádná 
zvláštní omezení z architektonického hlediska. Rodinný dům je čtyřpodlažní se třemi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. Na objekt bylo už od počátku nahlíženo jako na 
dům vesnického typu, který původní zástavbu doplní nikoliv naruší. V tomto ohledu byly 
voleny především barvy exteriéru, které se opírají o klasickou bílou fasádu doplněnou 
dřevěným okny v barvě hnědé a šedou šablonou na sedlové střeše domu. Přesto dům působí 
ryze moderním dojmem. Materiál pro venkovní zámečnické prvky byl zvolen s ohledem na 
moderní trendy, tedy nerez a sklo. 
          Protože se v tomto domě nacházejí jak bytové, tak i nebytové prostory v podobě 
ordinace praktického lékaře, je dům vybaven dvěma samostatnými vchody. Zvlášť pro 
obytnou část domu a zvlášť pro nebytové prostory. Přesto je zachován jednotný celek 
hlavního vchodu. Protože bylo nutné opatřit ordinaci bezbariérovým přístupem, je dům 
opatřen nájezdovou rampou, napojenou na chodník před domem, s vynikajícím přístupem 
k parkovacímu stání pro osoby s omezenou možností pohybu. Dále je prostor před rodinným 
domem vybaven dostatkem parkovacích stání jak pro obyvatele domu, tak i pro návštěvníky 
ordinace.  

 
          4.2 Okolí budovy 
 
          Terén v místě stavby je naprosto rovinatý. Na přání investora byl zřízen samostatný 
vjezd do zahrady, přes který je možné se dostat z ulice Zolova přímo na ulici Za kostelem. 
Pozornost nebyla upřena ani odpočinkové zóně. Na zahradě bylo navrženo odpočívadlo se 
zpevněnou plochou s možností přístupu přímo ze zadního vchodu domu. Před domem jsou 
navrženy jak parkovací stání pro ordinaci lékaře, tak parkovací stání pro obyvatele a 
návštěvníky domu. 

 
          4.3 Popis dispozice 
 
          Již před vstupem do domu si všimneme, že hlavní myšlenka návrhu byla oddělit 
nebytové prostory od bytových v co největším možném měřítku. Jediným místem, které tyto 
prostory mají společné, je schodiště a nájezdová rampa pro osoby s omezenou možností 
pochybu před hlavním vchodem do budovy. Dále jsou do objektu dva hlavní vchody. Pro 
bytovou část domu a pro ordinaci. Oba vchody se nacházejí v těsné blízkosti. 
          Po vstupu do bytové části domu se ocitneme na hlavní chodbě, která spojuje dům 
s garáží a hlavním schodištěm. Hlavní schodiště nás v prvním NP dovede k hlavním vstupům 
do obou bytů. V opačném případě se po schodišti dostaneme do suterénu budovy, kde se 
nachází dvě sklepní kóje, technická místnost a úklidová místnost. Ze schodiště se na podestě 
do suterénu je možné dostat i na zahradu. 
          Hlavní vchody do bytů jsou umístěny na poslední podestě hlavního schodiště a jsou 
situovány po levé a pravé straně. Každý z bytů je atypický. Byt po pravé straně se půdorysně 
nachází nad garáží, která je pro tyto účely vybavena podhledem pro lepší TI schopnosti. Po 



 
 

vstupu do bytu se ocitneme v hale, do které ústí dřevěné interiérové schodiště a dále je zde 
vstup do koupelny pro hosty. Naproti hlavním dveřím je obývací pokoj spolu s kuchyní, která 
má ještě k dispozici spíž. Po výstupu do dalšího patra bytu se ocitáme na malé spojovací 
chodbě, ze které je možné se dostat do dvou ložnic, hlavní koupelny s wc a pracovny 
s terasou. V tomto podlaží jsou pouze střešní okna. Výjimku tvoří jen pracovna, ta je 
vybavena balkónovými dveřmi. 
          Druhý byt co do dispozičního řešení ve velkém připomíná byt první, ale rozlohou je 
mnohem větší, protože se nachází nad ordinací praktického lékaře. Hned za hlavními dveřmi 
je prostorná vstupní hala s možností přístupu do šatny. Dále koupelna pro hosty. Dřevěné 
schodiště je zde situováno do hlavního obývacího prostoru a tvoří pěkný interiérový prvek. 
Obývací pokoj a kuchyňský kout je zde v jedné místnosti, opět s přístupem do spíže. Horní 
patro bytu je opět vybaveno hlavní koupelnou, dvěma ložnicemi a pracovnou. K dispozici je 
navíc menší šatna, případně úklidová místnost. 
          Druhým hlavním vchodem se dostaneme do ordinace praktického lékaře. Tyto 
nebytové prostory jsou bezbariérové. Za hlavními dveřmi je zádveří, ze kterého se 
dostaneme do čekárny. Ta má k dispozici bezbariérovou toaletu pro osoby s omezenou 
možností pochybu. Z čekárny se dále dostáváme do sesterny, potažmo samotné ordinace 
praktického lékaře. Z místnosti pro sestru je také přístup do zázemí ordinace, kde se nachází 
soukromá toaleta, místnost se sprchou a malá kuchyňka s převlékárnou. Vše je přístupné 
z chodbičky, která tyto místnosti spojuje. 

 
          4.4 Orientace, osvětlení a oslunění 
 
          Co se týče polohy domu na pozemku a orientaci ke světovým stranám, byl dům 
omezen tím, že je řadový v původní zástavbě, tudíž libovolné natočení domu za účelem lepší 
orientace ke světovým stranám nebylo možné a muselo se vycházet z daných podmínek. Při 
návrhu byla zohledněna poloha domu co se týče rušnější strany do ulice, proto do těchto 
částí objektu byly situovány především koupelny, kuchyně a spíže. Obývací pokoje a ložnice 
poté do zahrady. 
          Slunce vychází ze strany, kde je zahrada, tudíž ranní slunce bude svítit především do 
klidové části domu. Všechna okna budou vybavena vnitřními žaluziemi. Ostré odpolední 
sluce pak bude osvětlovat především stranu z ulice, kde budou zabraňovat přehřívání 
objektu především vnitřní žaluzie. Severní štítová strana je bez oken a dveří a jižní stranou 
objekt sousedí s domem sousedů. 
          Objekt je vybaven dostatečně velkými okny, takže k nedostatku slunečního světla 
nebude docházet. V podkrovních částech bytů jsou okna střešní. Ve větších místnostech jsou 
umístěna po dvou.  Z důvodů dostatečného osvětlení místností, které leží uprostřed 
půdorysných ploch bytů, zejména schodišťových prostorů s dřevěným schodištěm, budou 
umístěny světlovody. Vstupní haly pak budou osvětleny uměle. Stejně jako prostory 
v suterénu bez světlíků. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     5. TECHNICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
          Objekt je navržena jako budova se zděným konstrukčním systémem firmy Porotherm 
půdorysných rozměrů 19,4 x 8,54 m. Hřeben střechy je ve výšce 10,93 m. Stavba je částečně 
bezbariérová, protože se v ní bude nacházet ordinace praktického lékaře. 

 
          5.1 Zemní práce 
 
         V místě budoucí stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu, vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a geologická situace. 
Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, protože se jedná o jednoduchou stavbu. 
         Založení domu je v nezámrzné hloubce na pasech z prostého betonu a železobetonové 
desce tloušťky 175 mm. Spodní stavba bude dále chráněna proti pronikání radonu a zemní 
vlhkosti hydroizolačními asfaltovými pásy Radonelast. 
          Hladina podzemní vody byla zjištěna jeden metr pod základovou spárou, takže nebude 
způsobovat komplikace při výkopových a následně stavebních pracech. 
          Před provedením výkopů bude odstraněna ornice v prostoru stavby do hloubky 80 mm 
a následně odvezena a uložena v deponii, která se nachází v zadní části zahrady domu. 
Později bude využita při zásypu výkopů a při zatravňování. 

 
          5.2 Základové konstrukce 
 
          Na základě informací inženýrsko-geologického průzkumu a dle výpočtů byl proveden 
návrh základů. Základové pasy se zhotoví z prostého betonu C16/20. Na ty bude přímo 
navazovat podkladní betonová deska, která bude ze železobetonu o tloušťce 175 mm. 
Veškeré základové konstrukce se musejí nacházet v nezámrzné hloubce, tedy alespoň 0,8 m 
pod upraveným terénem. Před provedením základů je nutné uložit do základové spáry 
vodiče pro uzemnění hromosvodu. 
          Velikost a rozmístění základových pasů viz. výkres č.2. Provádění betonáže základových 
pasů bude prováděno do rýhy ve vykopané rostlé zemině, popřípadě do bednění. U 
podsklepené části domu je z venkovní strany projektována izolační přizdívka z cihel plných 
tloušťky 70 mm. 

 
          5.3 Svislé nosné konstrukce 
 
          Obvodové nosné konstrukce budovy tvoří keramické cihly firmy Porotherm. Jedná se o 
cihly Porotherm 44 P+D na MVC. Dělící mezibytová a zároveň schodišťová nosná stěna je 
tvořena cihlami Porotherm AKU 30 P+D pro dodržení akustických podmínek pro mezibytové 
stěny. Překlady nad okenními otvory jsou voleny ze stejného konstrukčního systému, tedy 
Porotherm překlad 7. U otvoru pro garážová vrata a dvou překladů v suterénu domu byly 
jako vyhovující voleny překlady z železobetonu. Veškeré příčky v domě jsou ze sádrokartonu. 
Jedinou výjimku tvoří přizdívka u sprchy většího z obou bytů, zde byly použity cihly 
Porotherm 12,5 tloušťky 125 mm. 
 

 
          5.4 Vodorovné nosné konstrukce 



 
 

 
          Veškeré stropní konstrukce v objektu jsou tvořeny stropními vložkami Miako a nosníky 
Porotherm POT. Ve všech částech stropu je dodrženo minimální uložení nosníků stropní 
konstrukce. Tloušťka těchto stropů je 290 mm. Strop nad posledním nadzemním podlaží, 
tedy v podkroví, je sádrokartonový na dřevěném roštu. Sádrokartonové podhledy jsou taktéž 
umístěny v kuchyních obou bytů a v garáži pro lepší TI vlastnosti.  

 
          5.5 Schodiště 
 
          Hlavní schodiště bytové části domu je navrženo jako železobetonové (beton C20/25, 
ocel B500) dvouramenné. Ve spodní části (v suterénu) s rozměrem schodišťových stupňů 157 
x 250 mm. Další části schodiště jsou pak rozměrů schod. stupňů 152 x 300 mm. Schodiště je 
opatřeno zrcadlem světlosti 100 m. 
          V mezonetových bytech je jako materiál pro schodiště použito dřevo. Nejsou tedy 
součástí nosné konstrukce budovy a budou dodatečně namontovány truhlářskou firmu 
v ukončení hlavních stavebních prací v objektu. 

 
          5.6 Střešní konstrukce 
 
         Střecha bude dvouplášťová, zateplená mezi a pod krokvemi izolací od firmy Rockwool o 
tloušťce 240 mm. Jako krytina je navržena cementová taška Česká šablona firmy Cembrit. 
Sklon střechy je navrhnut 45°. Pouze v místě terasy je střešní vikýř se sklonem střechy 10°, 
zde byly jako střešní krytina zvoleny měděné pásy. 

 
          5.7 Izolace 
 
         Spodní stavba bude chráněna proti pronikání radonu a zemní vlhkosti hydroizolačními 
asfaltovými pásy Radonelast. Podklad izolace bude penetrován asfaltovým nátěrem penetral 
ALP. Zateplení obvodových stěn zajisti speciální omítka Porotherm TO v kombinací 
s povrchovou úpravou Porotherm Universal. K izolaci podlah byl použit podlahový polystyren 
a na izolaci šikmé střechy minerální vlna Rockwool tl. 140 + 80 mm. 

 
          5.8 Podlahy 
 
          Jako pochozí vrstva bylo u nebytových prostor zvoleno linoleum pro svoje hygienické 
přednosti. U ostatních částí domu pak jako finální vrstva podlahy byla vybrána keramická 
dlažba firmy Rako, která se liší pouze barevným provedením podle účelu místnosti, pro který 
je použita. U garáže je jako pochůzná vrstva použita betonová mazanina. 

 
          5.9 Obklady 
 
         Obklady jsou použity ve všech hygienických místnostech. Výška obkladů je uvedena 
v půdorysech jednotlivých podlaží. Keramické obklady jsou použity od firmy Rako. Barva a 
tvar se liší od účelu místnosti, ve které se obklad nachází. 

 
 



 
 

          5.10 Omítky 
 
          Jako vnější omítka je navržena tepelně izolační omítka Porotherm TO tl. 30 mm + 
Porotherm universal tl. 5 mm. Jako vnitřní omítky jsou voleny Porotherm universal tl. 10 
mm. V podkroví je jako předstěna dřevěný rošt + sádrokarton.  

 
          5.11 Podhledy 
 
         Podhledy budou provedeny jen v místech nad kuchyňskými linkami. Budou sloužit jako 
dekorační prvek a zároveň zakryjí rozvody vzduchotechniky a doplní prostor o dodatečné led 
osvětlení. V garáži bude proveden podhled z důvodů vylepšení tepelně izolačních vlastností 
stropu. 

 
          5.12 Výplně otvorů 
 
          Veškeré okenní otvory budou vyplněny dřevěnými okny firmy Vekra s izolačním 
trojsklem. Stejného typu budou i balkónové dveře. V suterénu domu se budou nacházet 
plastové anglické dvorky Ronn. Pro osvětlení prostoru schodiště v bytech bude sloužit 
světlovod Velux. Střešní okna budou provedeny taktéž od firmy Velux. Garážová vrata Vekra 
elegant. Vše podrobněji popisuje příloha F. 

 
          5.12 Nátěry a malby 
 
          Veškeré malby v interiérech domu budou prováděny nátěrovými hmotami Primalex. 
Barevné odstíny budou voleny podle požadavků investora. Vnější omítky budou barvy bílé. 
 
 

     6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
          Přívodní vodovodní potrubí bude DN25, pouze pro přívod studené vody. Pro každou 
bytovou a nebytovou jednotku bude v chodbě domu umístěn zvlášť uzávěr a každý byt bude 
vybaven osobním vodoměrem. Bytové potrubí DN20. 
        Kanalizace je jednotná. V suterénu domu v technické místnosti bude umístěn čistící kus. 
Domovní stoupací potrubí bude provedeno DN110. Potrubí prochází v suterénu domu zdí a 
bude opatřeno chráničkou. Svody pro dešťovou vodu ze střech DN125. Kanalizace bude 
napojena na veřejnou kanalizaci. 
          Plynové potrubí bude přivedeno ke každému ze tří plynových kotlů. Pro každý 
z bytových i nebytových prostorů bude zvlášť uzávěr a plynoměr, které budou umístěny u 
vchodů k jednotlivým bytů a v případě nebytového prostoru v chodbě u ordinace.  
 
 

     7. OBECNÉ INFORMACE 
 
          Průběh stavby bude pravidelně kontrolován v předem stanovených termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části. Provedení veškerých stavebních a jiným konstrukcí 



 
 

bude provedeno dle platných předpisů. Taktéž se budou používat jen předepsané a 
schválené materiály.  
         Tato dokumentace je dokumentace pro realizaci stavby, na ni musí navazovat výrobní 
dokumentace zhotovitele stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.5.2013                                                                                                      Vypracoval: Pavel Čermák 

 
 



 
 

ZÁVĚR 
 

          Řešený dům se dvěma bytovými jednotkami a jednou nebytovou jednotkou 
projektovanou jako ordinace praktického lékaře byl zasazen do proluky stávající zástavby 
v Olomouci – Slavoníně. Daná lokalita se v Olomouci řadí jako velice atraktivní s dosahem 
nákupních center, ale přitom má ráz vesnického bydlení. Stavební místa jsou v této lokalitě 
velice nedostupná, novostavby vznikají pouze v prolukách po starých stržených domech a 
návrhem takovéhoto domu jsem se zabýval. 
          Dům jsem od začátku řešil tak, aby svým rázem zapadnul do této příměstské části a aby 
plynule navazoval na stávající zástavbu. Přitom jsem chtěl využít moderních metod a 
materiálů, které se v dnešní době používají. Dále jsem stavbu navrhoval s vědomím, aby se 
dala v budoucnu snadno udržovat a rekonstruovat. Zároveň jsem chtěl, aby každý bytový i 
nebytový prostor v domě byl samostatně oddělitelný od zbytku domu v případě, že by se 
investor rozhodl některou část domu prodat nebo přepsat na jinou osobu. 
           Věřím, že svým návrhem jsem všechny tyto svoje podmínky splnil a vyzkoušel jsem si, 
co to obnáší komplexně se všemi vnějšími vlivy navrhnout a vypracovat projektovou 
dokumentaci pro stavbu rodinného domu. V budoucnu mi to jistě zajistí větší nadhled a 
zkušenosti pro vypracování dalších projektů. 
         Tímto bych chtěl také velmi poděkovat doc. Ing. Ladislavu Štěpánkovi, CSc. za vstřícný 
přístup a cenné rady k vypracování této bakalářské práce.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
     1. ČESKÉ STÁTNÍ NORMY, VYHLÁŠKY, ZÁKONY A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 
ČSN 01 3420 /2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 4301 /2004 Obytné budovy 
ČSN 73 4305 /1989 Zaříditelnost bytů 
ČSN 73 0540 – 2 /2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky 
ČSN 73 4130 /2010 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 74 3305 /2008 Ochranná zábradlí 
ČSN 73 0035 /1986 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0810 /2009 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 /2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873 /2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833 /2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 
Vyhl. č. 137 /1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
Zákon č. 183 /2006 Sb. Stavební zákon 
Zákon č. 185 /2001 Sb. O odpadech 
Zákon č. 258 /2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
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 
Vyhl. č. 500 /2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnost 
Vyhl. č. 591 /2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhl. č. 499 /2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhl. č. 268 /2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhl. č. 246 /2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
Vyhl. č. 23 /2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
Zákon 133 /1998 Sb. O požární ochraně 
 
 

     2. SKRIPTA A PŘEDNÁŠKY 
 
VRÁNA, Jakub Ing, Ph.D a kolektiv, Technická zařízení budov v praxi 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila ing., Nauka o pozemních stavbách, modul M01, Studijní opory pro 
studijní programy s kombinovanou formou studia, Brno 2005 
KOŠÍČKOVÁ, Ivana ing. arch., ELIÁŠ, Luboš ing. arch., Nauka o budovách I., modul M01, 
Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Brno 2006 
MACEKOVÁ, Věra ing., CSc., ŠMOLDAS, Lubomír ing., Pozemní stavitelství II (S) – 
Schodiště a monolitické stěnové systémy, modul M01, Studijní opory pro studijní programy 
s kombinovanou formou studia, Brno 2006 
 



 
 

RUSINOVÁ, Marie ing., Ph.D., JURÁKOVÁ, Táňa ing., SEDLÁKOVÁ, Markéta ing., Požární 
bezpečnost staveb, modul M01, Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 
formou studia, Brno 2006 
ČUPROVÁ, Danuše ing., CSc., Tepelná technika budov, modul M01, Studijní opory pro 
studijní programy s kombinovanou formou studia, Brno 2006 
 
 

     3. WEBOVÉ STRÁNKY 
 
http://www.fce.vutbr.cz/PST/ 
http://drevostavbasvepomoci-petr.blogspot.cz 
www.wieneberger.cz 
www.rockwool.cz 
www.ronn.cz 
www.tzb-info.cz 
www.dektrade.cz 
www.rako.cz 
nahlizenidokn.cuzk.cz 
www.schiedel.cz 
www.junkers.cz 
www.ravak.cz 
www.digestore.cz 
www.weber-terranova.cz 
www.solodor.cz 
www.cembrit.cz 
www.inkosas.cz 
www.velux.cz 
www.isover.cz 
www.polystyreny.eu 
www.icopal.cz 
www.parabit.cz 
www.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ŢB – ţelezobeton 
RD – rodinný dům 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
NP – nadzemní podlaţí 
PE – polyetylén 
PVC - polyvinylchlorid 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PÚ – poţární úsek 
p.č. – parcelní číslo 
KCE – konstrukce 
K.Ú. – katastrální úřad 
PT – původní terén 
ÚT – upravený terén 
tl. – tloušťka 
š. – šířka 
v. – výška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

Složka B: 
   Přípravné a studijní práce: 
1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:200)  
2. STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 1S (1:100)  
3. STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 1NP (1:100)  
4. STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 2NP (1:100)  
5. STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 3NP (1:100)  
6. POHLED SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ (1:100)  
7. POHLED SEVEROVÝCHODNÍ (1:100)  
8. STUDIE MODULU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1S (1:100)  
9. STUDIE MODULU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP (1:100)  
10. STUDIE MODULU STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP (1:100)  
11. STUDEI VÝŠKOVÉHO MODULU ŘEZU A-A´ (1:100)  
12. STUDIE KROVU STŘECHY (1:100)  
13. STUDIE ZÁKLADŮ (1:100) 
 
   Podklady: 
   - informace o pozemku 
   - fotodokumentace pozemku 
   - technické listy výrobců 
 
 
Složka C: Architektonické a stavebně technické řešení 
   C1 – výkresová část: 
1. SITUACE (1:200) 
2. PŮDORYS ZÁKLADŮ (1:50) 
3. PŮDORYS 1.S (1:50) 
4. PŮDORYS 1.NP (1:50) 
5. PŮDORYS 2.NP (1:50) 
6. PŮDORYS 3.NP (1:50) 
7. ŘEZ A-A´(1:50) 
8. PŮDORYS A ŘEZY SEDLOVÉ STŘECHY (1:50) 
9. VÝKRES STROPNÍ KONSTRUKCE 2.NP (1:50) 
10. POHLED SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ (1:50) 
11. POHLED SEVEROVÝCHODNÍ (1:50) 
12. DETAIL A – VSTUP NA TERASU (1:5) 
13. DETAIL B – ŘEZ POZEDNICE (1:5) 
14. DETAIL C – ŘEZ 1-1´ (1:5) 
15. DETAIL C – ŘEZ 2-2´ (1:5) 
16. DETAIL C – ŘEZ 3-3´ (1:5) 
 
   C2 – tepelně technické posouzení: 
1. VÝPOČET TEPELNĚ TECHNICÉHO POSOUZENÍ 
2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 



 
 

   C3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 
1. POŽÁRNÍ ZPRÁVA 
2. SITUACE, POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉ PLOCHY 
3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.S 
4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1.NP 
5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 2.NP 
6. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 3.NP 
 
  C4 – textová část k projektové dokumentaci: 
1. příloha A: TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 
2. příloha B: SKLADBY KONSTRUKCÍ 
3. příloha C: VÝPIS PRVKŮ 
 


