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Abstrakt 
P�edm�tem bakalá�ské práce je rodinný d�m s provozovnou, která slou�í jako kancelá�

da�ového poradenství. Rodinný d�m se nachází v katastrálním území m�sta P�erova na ul. 
Dvo�ákova. Jedná se o dvoupodla�ní, nepodsklepený objekt, sou�ástí je gará� pro jeden 
osobní automobil. Rodinný d�m je ur�en pro bydlení �ty� a� p�ti �lenné rodiny. V levé �ásti 
prvního nadzemního podla�í se nachází provozovna se samostatným vstupem z ulice. Objekt 
je navr�en ze zd�ného konstruk�ního systému, keramických tvárnic Porotherm. Stropní 
konstrukce je provedena ze systému Porotherm za pou�ití nosník� POT a stropních vlo�ek 
MIAKO. Rodinný d�m i gará� je zast�e�ena jednoplá��ovou plochou st�echou.     
  
Klí�ová slova   

Rodinný d�m, provozovna, novostavba, dvoupodla�ní objekt, svislé nosné konstrukce, 
vodorovné nosné konstrukce, plochá st�echa, zateplení.  

Abstract 

My bachelor theses deals with  a family house with an establishment that serves as tax 
adviser office. The house is situated in the P�erov cadastral, Dvo�ák street. The work deals 
with two-story slab-building includes a garage for one car. House is designed for four-
member family. There is separate entrance from the street to the place of business on the left 
side of the first floor. The building is designed of brick construction system ceramic blocks 
Porotherm. Ceiling structure is made of Porotherm using POT beams and ceiling Miako. 
House and garage is covered with a flat roof single-shell. 

  
Keywords 

Family house, workroom, place of business, newly built, two-storey building, vertical 
structure, horizontal structure, flat roof, insulation. 
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ÚVOD 

Bakalá�ská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, která 
slou�í jako kancelá� da�ového poradenství. Jedná se o budovu pro bydlení a podnikání, 
nachází se v poklidné �ásti katastrálního území m�sta P�erova na ul. Dvo�ákova.  

Rodinný d	m o dvou nadzemních podla�ích, zast�e�ený plochou jednoplá�
ovou 
st�echou. Dispozi�n� navr�en pro bydlení �ty� �lenné rodiny. V p�ízemí se nachází 
denní místnosti a provozovna se samostatným vstupem, ta je komunika�n� propojena 
s obytnou �ástí domu. Klidové a relaxa�ní místnosti, lo�nice a d�tské pokoje, byly 
situovány do druhého nadzemního podla�í. Obytné místnosti i zahrada rodinného domu 
jsou orientovány na jih. Objekt je nepodsklepený a sou�ástí je gará� pro jeden osobní 
automobil.  

Cílem práce byl návrh vhodné dispozice a návaznost domu na prostory pro 
podnikání s mo�ností samostatného p�ístupu. Volba vhodného stavebního, 
konstruk�ního a materiálového �e�ení v souladu s platnými p�edpisy a normami. 
Zpracování studií a projektové dokumentace pro provád�ní stavby spolu s textovou 
�ástí. Po�árn� bezpe�nostní �e�ení a posouzení konstrukcí z hlediska tepelné techniky.  
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A Pr�vodní zpráva

A.1 Identifika�ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby  Rodinný d�m s provozovnou  
b) místo stavby   Dvo�ákova 30, P�erov I- M�sto, 750 02 P�erov,  
     katastrální území P�erov 734713, p. �. 2580/30 
c) p�edm�t PD   novostavba pro bydlení a podnikání 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno a p�íjmení  Richard Hodný  
    Místo trvalého pobytu Bratrská 53/180, 750 02 P�erov I 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno a p�íjmení  �árka Bílková, Kozlovská 17/C, 750 02 P�erov 
b) Hlavní projektant 
    Jméno a p�íjmení  �árka Bílková 
    �KAIT   - 
    Místo podnikání  Kozlovská 17/C, 750 02 P�erov     
c) Jednotlivý projektanti   
    Jméno a p�íjmení  �árka Bílková 
    �KAIT   - 
    Místo podnikání  Kozlovská 17/C, 750 02 P�erov     

A.2 Seznam vstupních podklad�
a) Stavební ú�ad v P�erov�, Bratrská 709/34 vydal souhlasné stavební povolení, 
na základ� �ádosti podané projektantem. 
b) Na základ� studie, byla vypracována dokumentace pro provedení stavby. 
c) podklady - katastrální mapa 
�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
�SN 73 4301 Obytné budovy 
�SN ISO 7519, 7437, 4172  Technické výkresy � Výkresy pozemních staveb 
�SN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 
�SN 730810 Po�ární ochrana budov 
Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 
Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah �e�eného území, 
Nezastav�né území. Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou o 
dvou nadzemních podla�ích a gará�í pro jeden osobní automobil. Bude postaven 
v lokalit� ur�ené územním plánem pro výstavbu rodinných dom� v P�erov�. 
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Nezastav�ná plocha 848 m2, budoucí zastav�ná plocha 149,7 m2. Zast�e�ení 
rodinného domu je navr�eno jednoplá��ovou plochou st�echou. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlá�t� chrán�né území, záplavové území apod.), 
Objekt se nenachází v památkové zón�, chrán�ném území ani v záplavovém 
území.   

c) údaje o odtokových pom�rech, 
Jednoduché stavba nebude naru�ovat odtokové pom�ry. Objet se nenachází 
v záplavovém území.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas,  
Novostavba rodinného domu není v rozporu s územn� plánovací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v u�ívání stavby údaje o jejím 
souladu s územn� plánovací dokumentací, 
Nebylo �e�eno v rámci Bakalá�ské práce. 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území,  
Vyu�ití území pro novostavbu rodinného domu jsou v souladu s územn�
plánovací dokumentací. Budou spln�ny po�adavky na vyu�ití území. Na území 
nejsou stanoveny zvlá�tní podmínky. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 
Spln�ní po�adavk� v�ech dot�ených orgán� a stavebního ú�adu zajistí stavebník. 

h) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 
Nebyly stanoveny výjimky ani úlevová �e�ení. V�cné b�emeno umíst�ní a 
provoz elektrorozvodného za�ízení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic,   
P�i zpracování, nebyla známy �ádné podmi�ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí), 

Tab. 1 sousední pozemky  
k.ú Par. �íslo vým�ra vlastník 

P�erov 2580/31 845 m2 Hlasová Dagmar, Praha 
P�erov 2580/33 103 m2 Nemo- Development s.r.o, P�erov 
P�erov 2580/9 2307 m2 Nemo- Development s.r.o, P�erov 
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A.4  Údaje o stavb�
a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby,
Jedná se o novostavbu. 

b) ú�el u�ívání stavby,  
V rámci projektové dokumentace je �e�en rodinný d�m s provozovnou na 
pozemku p. �. 2580/30 katastrální území m�sta P�erova. Stavba pro bydlení a 
podnikání. 

c) trvalá nebo do�asná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu pro bydlení. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka), 
Stavba není kulturní památkou. Nejsou stanoveny údaje o ochran� stavby. 

e) údaje o dodr�ená technických po�adavk� na stavby a obecných technických 
po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb, 
Stavba bude provedena b��nou technologií výstavby s pou�itím klasických 
stavebních materiál� a výrobk�. Technické po�adavky na stavby (Vyhlá�ka �. 
268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby) jsou spln�ny. 
Stavba rodinného domu není ur�ena pro u�ívání osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, není navr�ena jako bezbariérová.   

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplívajících 
z jiných právních p�edpis�,  
Budou spln�ny po�adavky vydané stavebním ú�adem v P�erov�. RD bude 
proveden podle schválené projektové dokumentace. P�ípadné zm�ny v projektu 
budou zapsány do stavebního deníku a oznámeny stavebnímu ú�adu. Rodinný 
d�m bude v souladu s okolní zástavbou, svou vý�kou nebude naru�ovat okolní 
zástavbu. 

g) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 
Nejsou stanovena úlevová �e�ení. V�cné b�emeno umíst�ní a provoz 
elektrorozvodného za�ízení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, u�itná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et u�ivatel�/ pracovník�
apod.), 
Zastav�ná plocha objektu 149,70 m2 

U�itná plocha 1.NP  116,77 m2

U�itná plocha 2.NP  94,37 m2

Po�et funk�ních jednotek 2 (obytná �ást, provozovna) 
Po�et u�ivatel� � pro jednu rodinu, 4 osoby 
Provozovna � jeden, p�ípadn� dva zam�stnanci 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.), 
Odhad ro�ní pot�eby vody 250m3/rok. 
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Odpad vzniklý p�i u�ívání stavby bude odvá�en technickými slu�bami m�sta 
P�erova (systém nakládání s komunálním odpadem, ten se �ídí závaznou 
vyhlá�kou). De��ová voda je ze stavby odvád�na jednotnou kanalizací, do 
ve�ejné kanalizace. Z objektu budou odvád�ný pouze spla�kové a de��ové 
odpadní vody bez chemikálií, louh� a emisí. Stanoven Pr�m�rný sou�initel 
prostupu tepla obálkou budovy, objekt byl za�azen do klasifika�ní t�ídy B - 
úsporná. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy), 
Zahájení stavby 08/2014  
Dokon�ení stavby 10/ 2015 
Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa, 2. etapa základové konstrukce, 
3. svislé nosné konstrukce, schodi�t�, 4. Vodorovné konstrukce (stropní 
konstrukce), svislé konstrukce 2.NP, st�e�ní konstrukce. Vnit�ní instalace, 
omítky a podlahy. Vn�j�í terénní úpravy. Dodr�en postup prací dle 
harmonogramu výstavby. 

k) orienta�ní náklady stavby, 
 cca 4,5 mil k�

A.5  �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

Novostavba rodinného domu s provozovnou nebude �len�na na objekty, bude 
provedena v jedné etap�.  

Brno, kv�ten 2014      Vypracoval: �árka Bílková 
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B  Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku,  
Pozemek se nachází na katastrálním území m�sta P�erova �. p. 2580/30, 
v okrajové �ásti. Území má rovinný charakter k pozemku je p�ivedená ve�ejná 
kanalizace, vodovod, elektrická energie, plynovod. Jsou známé jednoduché 
geologické pom�ry. Pozemek se nenachází v záplavovém území. K pozemku 
vede stávající zpevn�ná komunikace. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 
Geologický pr�zkum - Geologické pom�ry základové p�dy  jsou jednoduché.  
Prob�hlo m��ení radonu. Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým 
radonovým indexem, nejsou navr�ena proti radonová opat�ení. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
Novostavba se nenachází v �ádném ochranném ani bezpe�nostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Svým 
charakterem bude odpovídat okolní zástavb�. P�i výstavb� nebude zasahováno 
do okolní zástavby, nebude výrazn� zvý�ena hlu�nost a pra�nost. Stavba nebude 
naru�ovat odtokové pom�ry. Stavebník musí zajistit, aby p�íjezdové a ve�ejné 
komunikace byly udr�ovány v �istot�. P�ípadné zne�i�t�ní musí být neprodlen�
odstran�no. Odpady vzniklé b�hem výstavby musí být t�íd�ny a odvezeny na 
p�íslu�né skládky odpadu.   

f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
P�i výstavn� nedojde k demolici, kácení d�evin a porost�.  

g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé), 
Nedojde k zásahu do zem�d�lského p�dního fondu ani do pozemk� plnících 
funkci lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu), 
Na pozemku bude provedena vodom�rná �achta o pr�m�ru 1200 mm, k ní bude 
p�ivedena vodovodní p�ípojka, provedeny venkovní rozvody. Spla�kové vody 
budou odvád�ny do p�ípojky kanalizace, p�es revizní �achtu, ta bude z�ízena 
v blízkosti hranice pozemku. De��ová voda bude z pozemku odvád�na do 
spole�né kanalizace.  

 P�ípojka plynu bude umíst�na ve sk�íni HUP na hranici pozemku, budou 
provedeny NTL plynovod. Objekt bude napojen na NN, elektrom�rná sk�í� bude 
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p�ístupna z venkovního prost�edí, umíst�na na hranici pozemku v plotním 
sloupku. 
Pozemek je p�ístupný z místní zpevn�né komunikace. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice,  
Výstavba prob�hne dle �asového harmonogramu, v návaznosti jednotlivých 
prací na stavb�, budou dodr�ovány technologické p�estávky.  

B.2  Celkový popis stavby   

B.2.1  Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek
a)ú�el u�ívání stavby, 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Stavba pro bydlení a 
podnikání. Obytnou �ást tvo�í jedna bytová jednotka pro �ty��lennou rodinu.   

b) základní kapacity funk�ních jednotek, 
Rodinný d�m je ur�en k bydlení pro jednu rodinu (jedna funk�ní jednotka).  
V 1. nadzemním podla�í je umíst�na koupelna, kuchyn� s jídelnou, obývací 
pokoj a technická místnost, která navazuje na gará� pro jeden osobní automobil. 
Ve 2. nadzemním podla�í jsou t�í pokoje (lo�nice a dva d�tské pokoje), 
koupelna, samostatné WC, �atna.  
Sou�ástí domu je provozovna � kancelá� da�ového poradenství. Provozovna má 
samostatný vstup z ulice a je p�ístupná i z domu. Sou�ástí je WC pro zákazníky, 
vlastní kancelá�, kuchy�ský koutek.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 
  a) urbanismus � územní regulace, kompozice prostorového �e�ení, 

 Objekt je v souladu s územn� plánovací dokumentací m�sta P�erova. Nachází se 
v okrajové �ásti m�sta, v okolí probíhá výstavba rodinných dom� samostatn�
stojících a dvoj domk� o dvou nadzemních podla�í. Rodinný d�m je orientován 
obytnými místnostmi na jihovýchodní stranu. Vstup do domu na severozápadní 
stranu.  

b) architektonické �e�ení � kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné 
�e�ení,  
Jedná se o dvoupodla�ní nepodsklepený objekt nepravidelného tvaru, zast�e�ený 
plochou jednoplá��ovou st�echou. Sou�ástí je gará� pro jeden osobní automobil, 
zast�e�ena plochou st�echou. Nachází se v rovinatém terénu. Vn�j�í povrch 
fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tlé bé�ové barv�. Okna plastová 
s imitací d�eva - o�ech. D�ev�né vstupní dve�e, provedení o�ech. P�íjezdová 
zpevn�ná plocha vedoucí k objektu je napojena na ve�ejnou komunikaci. 

B.2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby: 
Vstup do rodinného domu je do zádve�í, to navazuje na chodbu, v blízkosti 
vstupu je technická místnost, ta je propojena s gará�í, za ní je umíst�n sklad na 
zahradní nábytek a zahradní pot�eby. Z chodby je p�ístup do obývacího pokoje, 
ten navazuje na kuchy� s jídelnou. V 1. nadzemním podla�í je dále koupelna s  
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WC umývadlem a pra�kou. Z chodby je samostatný (soukromý) vstup do 
provozovny. V druhém nadzemním podla�í jsou dva samostatné pokoje (d�tské 
pokoje), lo�nice, koupelna, samostatné WC s umyvadlem, �atna.  
Nosné konstrukce domu - obvodové st�ny z keramických tvárnic Porotherm 30 
Profi. Vnit�ní nosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi, 25 AKU 
SYM, p�í�ky Pototherm 15 Profi, na maltu Porotherm Profi. 

  Novostavba bude zast�e�ena jednoplá��ovou plochou st�echou.  

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby: 
Stavba rodinného domu není ur�ena pro u�ívání osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, není navr�ena jako bezbariérová. P�ístup do objektu je bez 
p�eká�ek a zm�ny vý�kové úrovn�. 

B.2.5  Bezpe�nost p�i u�ívání stavby: 
Stavba bude u�ívána podle návrhu, jako stavba pro bydlení. Vnit�ní schodi�t�
bude opat�eno zábradlím vý�ky 1000 mm. 

B.2.6  Základní charakteristika objekt�: 
  a) stavební �e�ení 

Jedná se o dvoupodla�ní nepodsklepenou budovu, zast�e�enou jednoplá��ovou 
plochou st�echou. K budov� je p�istav�na gará� pro jeden osobní automobil  
s plochou jednoplá��ovou st�echou. V 1. nadzemním podla�í se nachází prostory 
pro drobné podnikání. 

 b) konstruk�ní a materiálové �e�ení 
Rodinný d�m bude zalo�en na základových pásech, které jsou navr�eny 
z prostého betonu do nezámrzné hloubky 0,9 m pod terén, �í�ka základových 
pás� 0,5 m. Pod vnit�ními nosnými st�nami do hloubky 0,7 m pod terén. Na 
pásy bude provedena základová deska z prostého betonu t�ídy C16/20, 
vyztu�ena výztu�nou sítí. V celé plo�e objektu musí být provedena izolace proti 
zemní vlhkosti, pou�ity hydroizola�ní asfaltové pásy Bitagit 35 mineral. 
Základové pásy budou z vn�j�í strany opat�eny tepelnou izolací XPS Prime  
tl. 100 mm, chrán�na geotextilii.    
- Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm 30 Profi, vnit�ní 
nosné zdivo z tvárnic Porotherm 24 Profi. Vnit�ní nenosné zdivo p�í�ky 
Porotherm 11,5 Profi. Tvárnice budou spojovány na maltu Porotherm Profi. 
Vnit�ní nosná akustická p�í�ka mezi obytnou �ástí budovy a provozovnou bude z 
Porotherm 25 AKU SYM. Vnit�ní omítky Porotherm Universal v tl. 10 mm. 
Obvodové zdivo bude zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem Isover (p�novým polystyrénem) EPS � F tl. 130 mm.  
- Vodorovné nosné konstrukce 

 Stopní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je navr�ena z Porotherm nosník� POT a 
keramických vlo�ek Miako, celková tl. stropu po zabetonování je 250 mm. 
V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztu�ující �elezobetonový v�nec. Ve 
stropní konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací a odvodn�ní 
st�e�ní konstrukce. 
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- St�e�ní konstrukce   
 Zast�e�ení objektu je navr�eno jednoplá��ovou plochou st�echou. Hlavní 

hydroizola�ní vrstva � asfaltové pásy Elastek 40 Combi a Glastek 40 Special 
mineral. St�echa je zateplena minerální plstí se zvý�enou pevností Isover S v tl. 
80 mm a Isover R o tl. 120 mm.  
De��ová voda bude odvedena vnit�ním odvodn�ním, jsou navr�eny 2 st�e�ní 
vpusti pr�m�ru 125 mm. Gará� je zast�e�ena jednoplá��ovou plochou st�echou 
stejné skladby. Odvodn�ní je zaji�t�no pomocí dvou st�e�ních vpustí.    

  Schodi�t� uvnit� budovy � �elezobetonové s vybetonovanými stupni 
s povrchovou úpravou, ná�lapná vrstva d�ev�ný obklad. 

Vnit�ní d�ev�né dve�e osazeny do d�ev�ných oblo�kových zárubní. 
Vn�j�í d�ev�né dve�e (doporu�ený výrobce Okno Lux). P�esné rozm�ry jsou 
specifikovány ve výpisu prvk�. 

Okna plastová dvouk�ídlová nebo jednok�ídlová. �esti komorový PVC 
profil, zasklená izola�ním dvojsklem s plastovým distan�ním ráme�kem, 
nap�íklad firma Okno LUX. V barevném provedení imitace d�eva � o�ech.  

Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou 
uvedeny ve výpisu podlah. Podlahy v 1.NP (na terénu) budou navíc zatepleny 
tepelnou izolací v tl. 120 mm.  

Koupelna a WC bude oblo�ena keramickým obkladem do vý�ky 2,1 m 
(koupelna) a 1,6 m (WC). V kuchyni navr�en keramický obklad za kuchy�skou 
linkou. Hygienická za�ízení budou v�trána p�irozeným v�tráním okny.  

Vn�j�í povrch fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tle bé�ové 
barv�. 

c) mechanická odolnost a stabilita, 
Objekt je navr�en tak, aby b�hem u�ívání nedo�lo ke ztrát� únosnosti stavby 
nebo jejich �ástí po celou dobu p�edpokládané �ivotnosti stavby. 

B.2.7  Základní charakteristika Technických a technologických za�ízení
  Zásady �e�ení za�ízení, pot�eby a spot�eby rozhodujících médií 
  Zásobení vodou 

 Na pozemku bude provedena vodom�rná �achta o pr�m�ru 1200 mm, k ní bude 
p�ivedena vodovodní p�ípojka, provedeny venkovní rozvody vody. 
Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího ve�ejného vodovodu. 

  
Kanalizace 

 Spla�kové vody budou odvád�ny do ve�ejné jednotné kanalizace. Napojena p�es 
p�ípojku. Na hranici pozemku investora bude z�ízena revizní �achtu. De��ová 
voda bude z pozemku odvád�na do spole�né kanalizace.  

  
P�ípojka plynu bude umíst�na ve sk�íni HUP (hlavní uzáv�r plynu) na hranici 
pozemku, v oplocení. Bude proveden NTL plynovod.  

Elektroinstalace 
Objekt bude napojen na NN, elektrom�rná sk�í� bude p�ístupna z venkovního 
prost�edí, umíst�na na hranici pozemku v plotním sloupku.  
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technická a technologická za�ízení 
V objektu je navr�en plynový kotel slou�ící pro oh�ev teplé u�itkové vody a 
vytáp�ní budovy. Spaliny budou odvád�ny do komína s vyúst�ním nad st�echu.  

B.2.8 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení  
Po�árn� bezpe�nostní �e�ení stavby je popsáno v samostatné zpráv� Po�árn�
bezpe�nostní �e�ení stavby. 

  

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
  a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

Stavba je navr�ena v souladu s normou a p�edpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí spl�ují po�adovaný sou�initel prostupu  
tepla UN. Ve�keré tepeln� technické výpo�ty jsou uvedeny v tepeln� technické 
zpráv�. 

b) energetická náro�nost stavby 
Spln�ní po�adavk� na energetickou náro�nost budov se prokazuje PENB. 
Provedeno hodnocení pr�m�rného sou�initele prostupu tepla obálkou budovy. 
Zat�íd�ní do klasifika�ní t�ída B � úsporná. 

c) posouzení pou�ití alternativních zdroj� energií 
Ne�e�í se. 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a komunální 
prost�edí.  
Zásady �e�ení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �e�ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pra�nost 
apod.), 
V�trání místností je �e�eno p�irozeným v�tráním okny. V kuchyni je navr�ena 
digesto� na odvád�ní výpar� od va�ení, dále p�es fasádu do venkovního 
prost�edí. Objekt bude vytáp�n otopnými t�lesy, teplovodní soustavou 
napojenou na plynový kotel, který bude umíst�n v technické místnosti v 1.NP. 
Ve v�ech obytných místnostech je zaji�t�no p�irozené i um�lé osv�tlení. 
Zásobování objektu vodou z ve�ejného vodovodu p�es vodovodní p�ípojku 
umíst�nou na pozemku investora. Spla�kové vody budou odvedeny do jednotné 
ve�ejné kanalizace. Provoz budovy nebude mít nep�íznivý vliv na okolí 
(nezp�sobuje hluk, vibrace, pra�nost). Odpady vzniklé p�i provozu, budou 
pravideln� vyvá�eny technickými slu�bami m�sta P�erova. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 
   

a) ochrana p�ed pronikání radonu z podlo�í, 
Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, 
nejsou stanoveny zvý�ené po�adavky na proti radonovou izolaci. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
Objekt se nenachází na územní s bludnými proudy.  
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c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
Budova se nenachází v prost�edí se zvý�enou technickou seizmicitou. 

d) ochrana p�ed hlukem 
Budova se nachází v klidové zón�, nebude ohro�ena zvý�eným hlukem.  

e) protipovod�ová opat�ení, 
Budova se nenachází v záplavovém území, opat�ení nejsou nutná.   

  

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
  a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Vnit�ní vodovod bude napojen na hranici pozemku, p�e� p�ípojku umíst�nou ve 
vodom�rné �acht� o pr�m�ru 1200mm. Spla�ková kanalizace bude napojena na 
kanaliza�ní p�ípojku p�es �achtu umíst�nou u hranice pozemku investora. 
P�ípojka elektrické energie je p�ivedena na pozemek majitele. Elektrom�rová 
sk�í� bude p�ístupná z venkovního prost�edí umíst�na na hranici pozemku 
v plotním sloupku. Plynovodní p�ípojka je umíst�na na hranici pozemku 
v plynovodní sk�íní (HUP), napojení NTL plynovodu.  

  b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky, 
  Uvedeno ve výkresu situace. 
  

B.4  Dopravní �e�ení  
  a) popis dopravního �e�ení, 

 K pozemku vede stávající obousm�rná ve�ejná komunikace. 

  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 K pozemku vede stávající komunikace, bude nutno z�ídit jen p�íjezdovou cestu 

k budov�.  

  c) doprava v klidu, 
  Parkovací stání je navr�eno na pozemku investora.  

Doprava v míst� budoucí stavby nebude výrazn� ovlivn�na. 

d) p��í a cyklistické stezky, 
Vstup do domu je napojen na p��í chodníky.  
V blízkosti hlavní komunikace vede cyklistická stezka z m�sta P�erova do 
p�ilehlé m�stské �ásti P�erova � Kozlovice.  

B.5  �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) terénní úpravy, 

Po dokon�ení stavby bude rozhrnuta orná p�da a provedeny jen nezbytn� nutné 
terénní úpravy. Ornou p�du je nutné sejmout p�ed za�átkem výkopových prací 
v tl. 300 mm, v pr�b�hu výstavby bude ulo�ena na deponiích na pozemku 
investora. Výrazné terénní úpravy nejsou nutné. 
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b) pou�ité vegeta�ní prvky, 
Orná p�da. Jiné vegeta�ní prvky nejsou v projektu �e�eny.  

c) biotechnická opat�ení, 
Nebylo �e�eno v rámci Bakalá�ské práce. 

B.6  Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 
  a) vliv na �ivotní prost�edí � ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da, 

 P�i provozu rodinného domu nevznikají emise �kodlivin, navr�eno teplovodní 
vytáp�ní. Emise zp�sobené dopravou budou minimální. P�i provozu domu a 
provozovny nebude vznikat hluk. De��ové a spla�kové vody budou z pozemku 
odvedeny jednotnou kanalizací do ve�ejné kanalizace. Úrodná p�da bude p�ed 
výstavbou sejmuta a uskladn�na, nedojde k jejímu znehodnocení.  

 Odpady vzniklý b�hem výstavby bude t�íd�n a následn� odvezen na p�íslu�né 
skládky odpadu dle. zákona o odpadech 185/2001Sb. 
  

�. odpadu  název     zp�sob likvidace  
170504        zemina z výkop�  vlastní pozemek  
170405        �elezo a ocel    Pragometal Moravia s.r.o � P�erov 
170201       d�evo     skládka inertních odpad�  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpad�  
170102   cihly     skládka inertních odpad�  
170101   beton     skládka inertních odpad�  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s t�íd�ným odpadem  
Katalog odpad� Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb.) 

  
b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin�
P�ed zahájením výstavby nebudou káceny stromy ani porosty, v blízkosti stavby 
se nenachází památné stromy. Nedojde k naru�ení ekologických funkcí. 

  c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
  Ne�e�í se, pozemek se nenachází v chrán�ném území. 
   

 d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska 
EIA, 
Nebylo �e�eno v rámci Bakalá�ské práce. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�, 
Na pozemku nejsou �ádná ochranná ani bezpe�nostní pásma.  
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B.7  Ochrana obyvatelstva  
Novostavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní ani jiný vliv 
na obyvatelstvo, je v souladu s regula�ním plánem m�sta P�erova. Pozemek 
bude oplocen.  

B.8  Zásady organizace výstavby 
  a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní, 

Po dobu výstavby budou na staveni�ti slou�it do�asná p�ipojovací místa 
elektrické energie a vody.  Stavba bude provád�na dodavatelsky. 

  
  b) odvodn�ní staveni�t�, 

Zhotovitel p�i výstavb� zajistí vhodné odvád�ní de��ové vody ze staveni�t� tak, 
aby nedo�lo neznehodnocení p�dy a podmá�ení stavby. De��ová voda bude 
odvedena do jednotné kanalizace. 

  
  c) napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

K pozemku vede stávající ve�ejná komunikace. Bude proveden pouze vjezd na 
staveni�t�. Na staveni�t� ji� budou p�ivedeny p�ípojky vody a elektrické energie. 

  d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
P�i výstavb� se neprojeví výrazná hlu�nost, pra�nost a vibrace. Stavba nebude 
mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

 e) ochrana okolí staveni�t� s po�adavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin, 
P�i výstavn� nedojde k demolici, kácení d�evin a porost�.  

  f) maximální zábor pro staveni�t� (do�asné/trvalé), 
P�i výstavb� nebude zasahováno na ostatní pozemky. Za�ízení staveni�t�, 
skládky materiálu budou umíst�ny na pozemku majitel. 

g) maximální produkované mno�ství a druh odpad� a emisa�i výstavb�, jejich 
likvidace 
S odpady, které vzniknou p�i výstavb�, bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001Sb. zákon o odpadech. Vzniklý p�evá�n� stavební odpad bude na 
staveni�ti t�íd�n a poté odvezen na ur�enou skládku odpadu dle. zákona.S 

�. odpadu  název     zp�sob likvidace  
170504        zemina z výkop�  vlastní pozemek  
170405        �elezo a ocel    Pragometal Moravia s.r.o � P�erov 
170201       d�evo     skládka inertních odpad�  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpad�  
170102   cihly     skládka inertních odpad�  
170101   beton     skládka inertních odpad�  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s t�íd�ným odpadem  
Katalog odpad� Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb.) 
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h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin,
 Orná p�da bude p�ed zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 300 mm a 

ulo�ena na deponiích v zadní �ásti parcely, na pozemku investora. Ornice bude 
po ukon�ení stavebních prací vyu�ita na terénní úpravy kolem objektu. Terén 
bude vyspárován sm�rem od budovy. Objekt je osazen tak, aby zemní práce byly 
minimální.  

  i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�, 
P�i výstavn� bude zaji�t�na minimální pra�nost a minimální hlu�nost. �ivotní 
prost�ední nebude výrazn� ohro�eno. P�ípadné zne�i�t�ní ve�ejné a p�íjezdové 
komunikace bude co nejd�íve odstran�no. Stavebník zajistí, aby staveni�t� bylo 
udr�ováno v �istot�. Dodr�ování no�ního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé p�i výstavb�, budou t�íd�ny na ur�ená místa na staveni�ti a 
následn� odvezeny na p�íslu�né skládky. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�), 
V pr�b�hu realizace stavby budou dodr�ovány v�echny bezpe�nostní p�edpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pom�ckami (helmy, reflexní vesty, 
rukavice, vhodná obuv, pracovní od�v, bezpe�nostní opat�ení p�i práci ve 
vý�kách aj.). Ve�keré práce musí být provád�ny za dodr�ení v�ech 
bezpe�nostních p�edpis�, technologických pravidel a platných norem. Pracovníci 
budou pou�ení a pro�koleni o bezpe�nostni práce a ochran� zdraví p�i práci. 

 Vyhl.�. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.  

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb,
Ne�e�í se. Stavba není �e�ena jako bezbariérová. 

  l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení, 
 P�íjezdové komunikace, které slou�í pro dopravu na staveni�t�, se musí udr�ovat 

v �istot�, p�ípadné v�t�í ne�istoty budou odstran�ny. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.), 
Ne�e�í se. Není nutné stanovovat speciální podmínky, stavba nebude provád�na 
za provozu.  

  n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny, 
Zahájení stavby 08/2014  
Dokon�ení stavby 10/ 2015 
Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa, 2. etapa základové konstrukce, 
3. etapa - svislé nosné konstrukce, schodi�t�, 4. etapa - Vodorovné konstrukce 
(stropní konstrukce), svislé konstrukce 2.NP, st�e�ní konstrukce. Vnit�ní 
instalace, omítky a podlahy. Vn�j�í terénní úpravy. Dodr�en postup prací dle 
harmonogramu výstavby. 

�

Brno, kv�ten 2014      Vypracoval: �árka Bílková 
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D.1  Dokumentace stavebního nebo in�enýrského objektu 

D.1.1  Architektonicko-stavební �e�ení 

a)�Technická zpráva  

Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje.  

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Stavba pro bydlení a 
podnikání. Dvou podla�ní nepodsklepená budova s gará�í pro jeden osobní 
automobil. Budova bude zast�e�ena jednoplá��ovou plochou st�echou.  
Zastav�ná plocha objektu 149,70 m2 

U�itná plocha 1.NP  116,77 m2

U�itná plocha 2.NP  94,37 m2

Po�et funk�ních jednotek 2 (obytná �ást, provozovna) 
Po�et u�ivatel� � pro jednu rodinu, 4 osoby 
Provozovna � jeden, p�ípadn� dva zam�stnanci 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �e�ení, bezbariérové u�ívání 
stavby. 
Vstup do rodinného domu je do zádve�í, to navazuje na chodbu, v blízkosti 
vstupu je technická místnost, ta je propojena s gará�í, za ní je umíst�n sklad na 
zahradní nábytek a zahradní pot�eby. Z chodby je p�ístup do obývacího pokoje, 
ten navazuje na kuchy� s jídelnou. V prvním nadzemním podla�í je dále 
koupelna s WC. Z chodby je samostatný (soukromý) vstup do provozovny. 
V druhém nadzemním podla�í se nachází dva samostatné pokoje (d�tské 
pokoje), lo�nice s �atnou, koupelna, samostatné WC s umyvadlem, �atna.  
Nosné konstrukce domu - obvodové st�ny z keramických tvárnic Porotherm 30 
Profi. Vnit�ní nosné zdivo z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi, 25 AKU 
SYM, p�í�ky Pototherm 15 Profi, na maltu Porotherm Profi. Objekt bude 
zast�e�en jednoplá��ovou plochou st�echou. Vn�j�í povrch fasády � silikonová 
omítka s nát�rem ve sv�tlé barv�. Plastová okna s imitací d�eva- o�ech, �esti 
komorový rám, zasklená izola�ním dvojsklem. D�ev�né vstupní dve�e, 
provedení o�ech. K objektu je p�istav�na gará� pro jedno osobní vozidlo. 

Bezbariérové u�ívání stavby.  
Stavba rodinného domu není ur�ena pro u�ívání osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, není navr�ena jako bezbariérová.  

Celkové provozní �e�ení, technologie výroby.
Jedná se o dvoupodla�ní nepodsklepenou budovu, zast�e�enou jednoplá��ovou 
plochou st�echou. K budov� je p�istav�na gará� pro jeden osobní automobil  
s plochou jednoplá��ovou st�echou. V 1. nadzemním podla�í se nachází prostory 
pro drobné podnikání. 
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Konstruk�ní a stavebn� technické �e�ení a technické vlastnosti stavby. 
Rodinný d�m bude zalo�en na základových pasech, které jsou navr�eny 
z prostého betonu do nezámrzné hloubky 0,9 m pod terén, �í�ka základových 
pas� 0,5 m. Pod vnit�ními nosnými st�nami do hloubky 0,7 m pod terén.  
Na pasy bude provedena základová deska z prostého betonu t�ídy C16/20, 
vyztu�ena výztu�nou sítí. V celé plo�e objektu musí být provedena izolace proti 
zemní vlhkosti, pou�ity hydroizola�ní asfaltové pásy Bitagit 35 mineral. 
Základové pasy budou z vn�j�í strany opat�eny tepelnou izolací XPS Prime tl. 
100 mm, chrán�na geotextilii.    
- Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Porotherm 30 Profi, vnit�ní 
nosné zdivo z tvárnic Porotherm 24 Profi. Vnit�ní nenosné zdivo p�í�ky 
Porotherm 11,5 Profi. Tvárnice budou spojovány na maltu Porotherm Profi. 
Vnit�ní nosná akustická p�í�ka mezi obytnou �ástí budovy a provozovnou bude z 
Porotherm 25 AKU SYM. Vnit�ní omítky Porotherm Universal v tl. 10 mm. 
Obvodové zdivo bude zatepleno certifikovaným kontaktním zateplovacím 
systémem Isover (p�novým polystyrénem) EPS � F tl. 130 mm.  
- Vodorovné nosné konstrukce 

 Stopní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je navr�ena z Porotherm nosník� POT a 
keramických vlo�ek Miako, celková tl. stropu po zabetonování je 250 mm. 
V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztu�ující �elezobetonový v�nec. Ve 
stropní konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací a odvodn�ní 
st�e�ní konstrukce. 
- St�e�ní konstrukce    

 Zast�e�ení objektu je navr�eno jednoplá��ovou plochou st�echou. Hlavní 
hydroizola�ní vrstva � asfaltové pásy Elastek 40 Combi a Glastek 40 Special 
mineral. St�echa je zateplena minerální plstí se zvý�enou pevností Isover S v tl. 
80 mm a Isover R o tl. 120 mm.  
De��ová voda bude odvedena vnit�ním odvodn�ním, jsou navr�eny 2 st�e�ní 
vpusti pr�m�ru 125 mm. Gará� je zast�e�ena jednoplá��ovou plochou st�echou 
stejné skladby. Odvodn�ní je zaji�t�no pomocí dvou st�e�ních vpustí.    

  Schodi�t� uvnit� budovy � �elezobetonové s vybetonovanými stupni 
s povrchovou úpravou, ná�lapná vrstva d�ev�ný obklad. 

Vnit�ní d�ev�né dve�e osazeny do d�ev�ných oblo�kových zárubní. 
Vn�j�í d�ev�né dve�e (doporu�ený výrobce Okno Lux). P�esné rozm�ry jsou 
specifikovány ve výpisu prvk�. 

Plastová okna dvouk�ídlová i jednok�ídlová. �esti komorový PVC profil, 
zasklená izola�ním dvojsklem s plastovým distan�ním ráme�kem, nap�íklad 
firma Okno LUX. V barevném provedení imitace d�eva � o�ech.  

Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou 
uvedeny ve výpisu podlah. Podlahy v 1.NP (na terénu) budou navíc zatepleny 
tepelnou izolací v tl. 120 mm.  

Koupelna a WC bude oblo�ena keramickým obkladem do vý�ky 2,1 m 
(koupelna) a 1,6 m (WC). V kuchyni navr�en keramický obklad za kuchy�skou 
linkou. Hygienická za�ízení budou v�trána p�irozeným v�tráním okny.  

Vn�j�í povrch fasády � silikonová omítka s nát�rem ve sv�tle bé�ové 
barv�. 
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Bezpe�nost p�i u�ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí. 
Stavba bude u�ívána podle návrhu - jako stavba pro bydlení. Vnit�ní schodi�t�
bude opat�eno zábradlím, vý�ka zábradlí 1000 mm.  

P�i výstavn� bude zaji�t�na minimální pra�nost a minimální hlu�nost. �ivotní 
prost�ední nebude výrazn� ohro�eno. P�ípadné zne�i�t�ní ve�ejné a p�íjezdové 
komunikace bude co nejd�íve odstran�no. Stavebník zajistí, aby staveni�t� bylo 
udr�ováno v �istot�. Dodr�ování no�ního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé p�i výstavb�, budou t�íd�ny na ur�ená místa na staveni�ti a 
následn� odvezeny na p�íslu�né skládky 

V pr�b�hu realizace stavby budou dodr�ovány v�echny bezpe�nostní p�edpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pom�ckami (helmy, reflexní vesty, 
rukavice, vhodná obuv, pracovní od�v, bezpe�nostní opat�ení p�i práci ve 
vý�kách aj.). Ve�keré práce musí být provád�ny za dodr�ení v�ech 
bezpe�nostních p�edpis�, technologických pravidel a platných norem. Pracovníci 
budou pou�ení a pro�koleni o bezpe�nostni práce a ochran� zdraví p�i práci. 

 Vyhl.�. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.  

Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - 
popis �e�ení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed negativními 
ú�inky vn�j�ího prost�edí. 
Stavba je navr�ena v souladu s normou a p�edpisy pro úsporu energie a tepla. 
Skladby obvodových konstrukcí, podlah i st�ech spl�ují po�adovaný sou�initel 
prostupu tepla UN. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy  
Uem = 0,298 W/m2K. Budova je zat�íd�na do klasifika�ní t�ídy B � úsporná.  

Osv�tlení � Místnosti jsou osv�tleny um�lým osv�tlením � osv�tlovací soustavy  
a p�irozeným osv�tlením � okny.  

Oslun�ní � jsou spln�ny po�adavky na oslun�ní obytných místností. Sou�et 
podlahových ploch proslun�ných obytných místností je roven min. jedné 
polovin� sou�tu podlahových ploch v�ech obytných místností. Obytné místnosti 
jsou orientovány na ji�ní stranu.  

Akustika � Mezi provozovnou a obytnou �ástí domu je navr�ena st�na z tvárnic 
Porotherm 25 AKU SYM, která spl�uje po�adavek na mezi bytovou konstrukci. 
Vá�ená stavební vzduchová nepr�zvu�nost R´w = 53dB�   
Stavba není vystavena ú�ink�m vibrací. 
Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, 
nejsou stanoveny zvý�ené po�adavky naproti radonovou izolaci. Navr�ená 
hydroizolace proti vlhkosti - asfaltový pás Bitagit 35 mineral, sou�asn� zabrání i 
pronikání radonu. 
Budova se nenachází v záplavovém území, protipovod�ová opat�ení nejsou 
nutná. 
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Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí. 
Po�adavky na po�ární ochranu jsou popsány v samostatné zpráv� Po�árn�
bezpe�nostní �e�ení stavby. 

Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál� a o po�adované jakosti 
provedení. 
Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postup� a 
platných norem. V souladu s projektovou dokumentací. P�í p�ejímce materiál� a 
prací, bude zkontrolována po�adovaná jakost, mno�ství a druh materiál�. 

Popis netradi�ních technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na 
provád�ní a jakost navr�ených konstrukcí. 
Stavba bude provedena známými technologickými postupy. 

Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele. 
Nebylo �e�eno v rámci Bakalá�ské práce. 

Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných - 
stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami; výpis pou�itých 
norem). 
Nebylo �e�eno v rámci Bakalá�ské práce. 

Brno, kv�ten 2014      Vypracoval: �árka Bílková 
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ZÁV�R 

Tato bakalá�ská práce se zabývala návrhem novostavby rodinného domu 
s provozovnou. Stavba, která spl�uje po�adavky pro bydlení a� �ty� �lenné rodiny a 
zárove� umo��uje podnikání. Dispozi�ní �len�ní je navr�eno tak, aby  se jednotlivé 
funkce domu neovliv�ovali a neru�ily. Provozovna má samostatný vstup a je p�ístupná i 
z vnit�ní �ásti domu v prvním nadzemním podla�í.  
 Náplní práce bylo vypracování p�ípravných a studijních prací, volba materiál� a 
vhodného dispozi�ního návrhu. Následné zpracování kompletní výkresové 
dokumentace pro provád�ní stavby v souladu s platnými normami a p�edpisy. Výpis 
prvk� a skladeb. Vypracování Pr�vodní zprávy, Souhrnné technické zprávy, Technické 
zprávy a Po�árn� bezpe�nostního �e�ení. Oproti p�vodnímu návrhu, byly v projektu 
provedeny nepatrné zm�ny a úpravy. P�i pln�ní zadání, jsem vyu�ila v�domostí získané 
b�hem studia. 
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SEZNAM POU�ITÝCH ZDROJ�

NORMY 

�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb � Kreslení výkres� stavební �ásti  
�SN 73 4301 Obytné budovy 
�SN 73 0833 Po�ární bezpe�nost staveb � Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 1901 Navrhování st�ech 
�SN 73 0540-1/2005 Tepelná ochrana budov, �ást 1: Terminologie 
�SN 73 0540-2/2011+Z1/2012 Tepelná ochrana budov, �ást 2: Po�adavky 
�SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov � Návrhové hodnoty a veli�iny 
�SN ISO 7519, 7437, 4172 Technické výkresy � Výkresy pozemních staveb 

PRÁVNÍ P�EDPISY  
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu  
Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb., katalog odpad�
Vyhlá�ka �. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhlá�ka �.268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavbu 
P�edpis �. 185/2001Sb., zákon o odpadech 

VEBOVÉ STRÁNKY 
www.wienerberger.cz, 
www.ciko-kominy.cz, 
www.isover.cz, 
www.oknolux.cz/plastova-okna-dvere, 
www.rockwool.cz/produkty-a-reseni, 
www.izolace.cz/BH05-02-petricek-jednoplastove-1.pdf, 
www.dektrade.cz/podpora/ploche-strechy, 
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy, (Pozemní stavitelství IV.) 
www.izolujeme.cz/,  
www.fdt.cz, 
www.izolace.cz/, 
http://www.cuzk.cz/, 
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SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

�SN    �eská technická norma 
NP   nadzemní podla�í 
Vyhl.    Vyhlá�ka 
p.�.    parcelní �íslo 
�.    �íslo 
aj.    a jiné 
apod.    a podobn�
atd.   a tak dál  
tl.    tlou��ka 
dl.    délka 
r.dl.    rozvinutá délka 
k-ce   konstrukce 
NN    nízké nap�tí 
NTL   nízkotlaký  
HUP    hlavní uzáv�r plynu 
B.p.v.    Balt po vyrovnání 
JTSK   jednotná trigonometrická sí� katastrální 
m n. m.  metr� nad mo�em 
min.    minimáln�
max.    maximáln�
nap�.    nap�íklad 
EPS   expandovaný polystyrén 
XPS   extrudovaný polystyrén 
	i [°C]  návrhová vnit�ní teplota 
	e [°C]  návrhová teplota venkovního vzduchu 

i [%]   relativní vlhkost vnit�ního vzduchu 

e [%]   relativní vlhkost venkovního vzduchu 
Uem [W/m2K] pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 
U [W/m2K]� � sou�initel prostupu tepla konstrukcí 
� [W/mK]  sou�initel tepelné vodivosti 
R [m2K/W]  tepelný odpor konstrukce 
Rsi [m2K/W]  tepelný odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní konstrukci 
Rse [m2K/W]  tepelná odpor p�i p�estupu tepla na vn�j�í konstrukci 
��10 [°C]  pokles dotykové teploty podlahy 
Rw [dB]  vzduchová nepr�zvu�nost (laboratorní) 
R´w [dB]  vzduchová nepr�zvu�nost (stavební) 
fRsi    teplotní faktor vnit�ního povrchu 
Ht [W/K]  m�rná ztráta prostupem tepla 
HI   hydroizolace  
TI   tepelná izolace  
DN   jmenovitá sv�tlost 
UT   upravený terén 
PT   p�vodní terén 
RD    rodinný d�m 
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