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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s cukrárnou, 

umístěném v Litomyšli. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Stavba má 
členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně překrývají přes 
sebe. Objekt je zastřešen sedlovou střechou nad obytnou částí a dvěma plochými 
střechami nad provozem cukrárny a garáží. V prvním nadzemním podlaží se nachází 
provoz cukrárny tvořený prodejnou s posezením (včetně odděleného bezbariérového WC 
pro ženy a pro muže), kuchyní, skladem a zázemím pro zaměstnance (WC, sprcha a 
šatna). V dalším křídle objektu přilehlém k cukrárně jsou umístěny místnosti obytné části 
rodinného domu (kuchyně s jídelnou, obývací pokoj a pracovna) s technickým zázemím 
(technická místnost a WC) a chodbou, ze které se přes schodiště vstupuje do druhého 
nadzemního podlaží. V této části objektu se nachází hala s pracovnou, obytné místnosti 
(dva dětské pokoje a ložnice), místnost domácí práce a koupelna. V posledním křídle je 
umístěna dvojgaráž, která navazuje na rodinný dům přes zádveří. Součástí provozu 
cukrárny je terasa zakrytá pergolou a parkovací plochy. 

Práce obsahuje textové zprávy, výkresy pro provedení stavby, požárně 
bezpečnostní řešení, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí a seminární 
práci na téma dřevěné obklady fasád. 

Klíčová slova 
rodinný dům, cukrárna, garáž, pergola, dřevěné obklady fasád, sedlová střecha, plochá 
střecha 

 

Abstract 
This bachelor thesis deals with the design of the house with a patisserie located in 

Litomyšl. It is a two storey detached building. The building has a rugged floor plan 
consists of three rectangles, which are irregularly superimposed over each other. The 
building is covered gable roof over the living area and two flat roofs over the operation 
of pastry shops and garages. On the first floor is composed of operation patisserie shop 
with seating (including a separate barrier-free WC for women and men), kitchen, 
warehouse and production facilities for employees (WC, shower and dressing room). In 
another wing of the building adjacent to the ice cream parlor are located residential 
portion of the house (kitchen, living room and office) with a technical background (utility 
room and WC) and a corridor from which enters via a staircase to the second storey. In 
this part of the building is a hall with study, living rooms (two children's rooms and 
bedroom), room of homework and bathroom. In the last wing is a double garage, which 
follows the house through a vestibule. The shop is part of the operation pergola covered 
terrace and parking areas. 

The work includes text messages, drawings for building construction, fire safety 
design, construction and physical assessment of building structures and seminar work of 
wooden facade cladding. 

Keywords 
detached house, patisserie, garage, pergola, wooden facades, gabled roof, flat roof 
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1. Úvod 
Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s cukrárnou. 

Stavba je zděná, nepodsklepená, samostatně stojící a nachází se v mírně svažitém terénu 
v Litomyšli. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Stavba má členitý 
půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně překrývají přes sebe. 
Záměrem bylo realizovat rodinný dům s provozem cukrárny tak, aby se jednotlivé 
provozy neomezovaly a oba byly funkční. Důraz jsem tedy kladl zejména na funkční 
uspořádání dispozice, pohodlné bydlení a samozřejmě na nízkou energetickou náročnost 
budovy, která je dnes již standardem. Projekt dále řeší parkování pro obyvatele domu a 
návštěvníky cukrárny, okolní úpravy budovy a napojení na inženýrské sítě. 

Práce obsahuje textové zprávy, výkresy pro provedení stavby, požárně 
bezpečnostní řešení, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí a seminární 
práci na téma dřevěné obklady fasád. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 

Rodinný dům s cukrárnou 

b) místo stavby 
Litomyšl – Záhraď, ulice J. Matičky; p. č. 231/5, 231/41, 231/42 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení: Ivana Nová 

Adresa:  Kornická 124, Lány, 570 01 Litomyšl 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a příjmení: Lukáš Kovář 

Adresa:  Chmelík 64, 570 01 Litomyšl 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa, radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, prohlídka 

pozemku, požadavky a přání investora. 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Stavební parcely 231/5, 231/41 a 231/42 o celkové výměře 2198 m2 v katastrálním 
území Záhraď se nachází v nově vybudované obytné zóně. Vjezd na pozemek bude 
vybudován z ulice J. Matičky (asfaltová komunikace šíře 6 m). Jedná se o nezastavěné 
území. Navrhovaný rodinný dům s cukrárnou má členitý půdorys, který se skládá ze tří 
obdélníků, které se nepravidelně překrývají přes sebe. Jedná se o dvoupodlažní 
samostatně stojící objekt. Projekt dále řeší parkování pro obyvatele domu a návštěvníky 
cukrárny, okolní úpravy budovy a napojení na inženýrské sítě. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Parcely se nenachází v památkové zóně, chráněném ani záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek staveniště je mírně svažitý. Dešťová voda, která dopadne na objekt, bude 

svedena do srážkové kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projekt novostavby rodinného domu s cukrárnou je situován do zastavěného 
území obce a doplňuje zástavbu rodinných domů. Před zahájením řízení nebyly známy 
žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů územního plánování ani dotčených orgánů 
státní správy. 
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Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Obytná část je zastřešena 
sedlovou střechou, která tvoří podkroví. Nad provozem cukrárny a nad garáží je plochá 
střecha. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projekt novostavby rodinného domu s cukrárnou je situován do zastavěného 

území obce a doplňuje zástavbu rodinných domů. Před zahájením řízení nebyly známy 
žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů územního plánování ani dotčených orgánů 
státní správy. 

Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Obytná část je zastřešena 
sedlovou střechou, která tvoří podkroví. Nad provozem cukrárny a nad garáží je plochá 
střecha. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pozemek nevyžaduje před zahájením žádné stavební úpravy ani jiná opatření. 

Zahájení ani dokončení stavby není vázáno žádnými podmínkami. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Sousední parcely pozemků, na kterých je stavba rodinného domu s cukrárnou 

plánována, se nachází v katastrálním území Litomyšl-Záhraď: 

p. č. 231/33 Han Canlan, Smetanovo náměstí 100, Litomyšl-Město, 57001 
Litomyšl 

p. č. 231/3 SJM Heblt Vít MUDr. a Hebltová Jana MUDr.; Heblt Vít MUDr., 
J. Matičky 353, Záhradí, 57001 Litomyšl, Hebltová Jana MUDr., Maxe Švabinského 
1599/3, 41501 Teplice 

p. č. 231/43 SJM Krejsa Pavel Ing. a Krejsová Petra, J. Matičky 376, Záhradí, 
57001 Litomyšl 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s cukrárnou. 
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b) účel užívání stavby 
Bydlení, maloobchodní prodej a konzumace sladkostí. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není nijak chráněna. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Celá 
dokumentace je zpracována podle platných právních předpisů a technických norem. 
Objekt vyhovuje z hlediska požárně bezpečnostního a tepelně technického řešení. Projekt 
splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v provozu cukrárny.  Při provádění 
stavebních prací musí být zhotovitelem dodržovány platné zákony, normy a předpisy, 
zejména pak: 

zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 

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

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

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

Požadavky jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

zastavěná plocha: 288 m2 

obestavěný prostor: 1170 m3 

užitná plocha: 384 m2 

počet uživatelů rodinného domu: 4 osoby 

počet pracovníků cukrárny: 3 osoby 

počet hostů: 16 osob 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 

Projekt neřeší. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná lhůta zahájení výstavby je v polovině roku 2014. Doba trvání 

výstavby je přibližně 18 měsíců. Stavbu bude provádět stavební firma. 

Předpokládá se, že stavba bude prováděna dle následující chronologie: 

Skrývka ornice 
Zemní práce 
Rozvody technické infrastruktury 
Základové konstrukce 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Svislé konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Střecha 
Výplně otvorů 
Vnitřní instalace 
Povrchové úpravy 
Dokončovací práce 
Terénní úpravy 

k) orientační náklady stavby 
Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 

obestavěného prostrou. k = 6 600 Kč. 

cena = obestavěný prostor × k = 1170 × 6 600 = 7 722 000 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 - rodinný dům s cukrárnou 

SO02 - přípojka kanalizace 

Splaškové vody a dešťová kanalizace budou napojeny na veřejnou jednotnou 
kanalizaci v ulici J. Matičky. Viz samostatný projekt. 

SO03 - přípojka vody 

Napojení v místě nově vybudované vodoměrné šachty. Viz samostatný projekt. 

SO04 - přípojka elektřiny 

230/400 V. Přípojka napojena na stávající elektroskříň, která se nachází na okraji 
pozemku. Viz samostatný projekt. 

SO05 - přípojka plynu 

NTL plyn. Přípojka bude napojena na HUP. Viz samostatný projekt. 

SO06 - zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou provedeny zámkovou dlažbou. Uvažuje se pojíždění 
osobními automobily – plocha 50,0 m2. 

SO07 - oplocení 
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Bude provedeno z pletiva. Výška plotu bude 1000 mm. Ploty na společných 
hranicích budou provedeny v součinnosti s vlastníky dotčených pozemků. V rámci 
objektu budou zřízeny vjezdy na pozemek a vstup pro pěší. 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcely 231/5, 231/41 a 231/42 o celkové výměře 2198 m2 v katastrálním 
území Záhraď se nachází v nově vybudované obytné zóně. Pozemek staveniště je mírně 
svažitý. V okolí se nachází individuální zástavba rodinných domů a vil. Přístup na 
pozemky je z ulice J. Matičky (asfaltová komunikace šíře 6,0 m), která vede po dvou 
stranách vedle pozemků a je oddělena po jedné straně chodníkem (šíře 2,5 m). 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden inženýrsko-geologický a radonový průzkum. Na základě 
provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Naměřen byl nízký radonový index. Není nutné navrhovat 
protiradonové opatření. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V blízkém okolí pozemku se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nejedná se o záplavové ani poddolované území. Nejbližší záplavové území je 

jeden kilometr na jih. 

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

Stavba rodinného domu s cukrárnou nemá negativní vliv na životní prostředí. Vliv 
stavby na okolní stavby a pozemky bude minimální. Dešťová voda bude svedena do 
jímky, odkud bude zároveň s kanalizací svedena do jednotné kanalizační sítě. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště je mírně svažité, bez stávajících staveb. Na staveništi se nenachází 

žádné stromy ani keře. Před zahájením vlastní stavby bude sejmuta ornice, která bude 
uskladněna na pozemku investora. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou žádné požadavky. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Vjezd na pozemek bude vybudován z ulice J. Matičky (asfaltová komunikace šíře 
6  m). Splaškové vody napojeny na veřejnou kanalizaci v ulici J. Matičky – viz samostatný 
projekt TZB. Přípojka vody bude napojena v místě nově vybudované vodoměrné šachty. 
HUP je ve skříňce, která se nachází na okraji pozemku. Přípojka elektřiny napojena 
na stávající elektroskříň, která se nachází na okraji pozemku. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou žádné. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Bydlení, maloobchodní prodej a konzumace sladkostí. Stavba bude užívána 
čtyřčlennou rodinou. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba má členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně 
překrývají přes sebe. Obytná část je zastřešena sedlovou střechou, která tvoří podkroví. 
Nad provozem cukrárny a nad garáží je plochá střecha. Dům svým tvarem ctí styl okolní 
zástavby rodinných domů. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Půdorys objektu je ve tvaru tří obdélníků zakleslých do sebe. Budova je 

jednopodlažní s podkrovím. Jeden obdélník (orientace V) obsahuje provoz cukrárny, další 
obdélník (orientace S) obsahuje garáž, poslední obdélník obsahuje rodinný dům a ten 
jediný má dvě patra. Nedílnou součástí provozu je venkovní terasa kavárny s dřevěnou 
pergolou a gabionová stěna oddělující veřejný provoz od soukromého. Hmotové řešení 
budovy se sedlovou a dvěma plochými střechami je v harmonickém souladu s 
charakterem okolní zástavby rodinných domů. Nedílnou součástí stavby je zahradní 
úprava s oplocením a drobnou architekturou. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba má členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně 

překrývají přes sebe. V prvním nadzemním podlaží se nachází provoz cukrárny tvořený 
prodejnou s posezením (včetně odděleného bezbariérového WC pro ženy a pro muže), 
kuchyní, skladem a zázemím pro zaměstnance (WC, sprcha a šatna). V dalším křídle 
objektu přilehlém k cukrárně jsou umístěny místnosti obytné části rodinného domu 
(kuchyně s jídelnou, obývací pokoj a pracovna) s technickým zázemím (technická 
místnost a WC) a chodbou, ze které se přes schodiště vstupuje do druhého nadzemního 
podlaží. V této části objektu se nachází hala s pracovnou, obytné místnosti (dva dětské 
pokoje a ložnice), místnost domácí práce a koupelna. V posledním křídle je umístěna 
dvojgaráž, která navazuje na rodinný dům přes zádveří. Do garáže je zajištěn vjezd 
z hlavní komunikace pomocí příjezdové komunikace, pod sklonem 2 %. Součástí provozu 
cukrárny je terasa zakrytá pergolou a parkovací plochy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba rodinného domu není navržena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

Stavba cukrárny je v části pro hosty navržena jako bezbariérová dle platné 
vyhlášky 398/2008 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt rodinný dům s cukrárnou je navržen tak, aby byl při užívání bezpečný. 

Konstrukce zábradlí na schodišti a u oken ve druhém nadzemním podlaží musí mít výšku 
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madla minimálně 1 m a bude provedeno v souladu s ČSN 74 3305. Mezery nesmí být 
širší než 120 mm. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic. Základovou konstrukci 
domu tvoří základové pasy pod nosnými stěnami. Stropní konstrukce je navržena jako 
monolitická železobetonová deska. Střešní konstrukcí nad částí cukrárny a garáží tvoří 
plochá jednoplášťová střecha. Nad částí rodinného domu je navržena sedlová střecha. 
Výplně otvorů tvoří okna a dveře ze dřevěných profilů se zasklením izolačním dvojsklem. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 Viz část D.1.1 Technická zpráva. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 Nosná konstrukce stavby je navržena ve stavebním systému Porotherm, tj. zděné 
keramické konstrukce s keramickými překlady. Stropy jsou kvůli tvaru a větším rozpětím 
navrženy jako monolitické železobetonové stropní desky. 

Navržené konstrukce vycházejí z projekčních podkladů a statických tabulek 
jednotlivých konstrukčních systémů a byly navrženy ve spolupráci se statikem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
 V objektu se nachází plynový kotel Junkers CerapurAcu-Smart, kterým je vytápěn 
celý objekt (rodinný dům s cukrárnou). Odvod spalin je zajištěn navrženým komínem 
Schiedel ABS 16. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 Plynový kotel Junkers CerapurAcu-Smart. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 Stavba je rozdělena na dva požární úseky (rodinný dům, cukrárna) – dále viz část 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 Stupeň požární bezpečnosti byl stanoven jako II. u obou požárních úseků – dále 
viz část D.1.3 Požárně bezpečností řešení. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 Navržené stavební konstrukce vyhověly požadavkům na požární odolnost 
stavebních konstrukcí – dále viz část D.1.3 Požárně bezpečností řešení. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Viz část STAVEBNÍ FYZIKA. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Neposuzuje se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.) 

V obytné části rodinného domu s cukrárnou je navržena vždy jedna záchodová 
mísa jak v 1NP (v samostatné místnosti WC), tak ve 2NP (společně v místnosti koupelna). 
V provozu cukrárny je jedna záchodová mísa umístněná v samostatné místnosti WC 
určena personálu. Dále jsou zde umístěny dvě záchodové mísy zvlášť pro muže a ženy. 
Likvidace odpadních a dešťových vod bude provedena odvodem do kanalizace. Obytné 
místnosti mají zajištěné dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací 
tepla pomocí termostatických hlavic. 

Stavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu. Objekt bude připojen na 
podzemní vedení NN přes elektroměrnou skříň. Elektroměrná skříň se nachází na hranici 
pozemku. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na 
okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. 
Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící současně 
funkci hydroizolace. 

b) ochrana před bludnými proudy 
 Není. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Není. 

d) ochrana před hlukem 
 Dělící příčky a konstrukce mezi jednotlivými místnostmi musí splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0532. Veškeré instalace musí být řádně izolovány. 

e) protipovodňová opatření 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Nejsou. 

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

Dešťová kanalizace a splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizaci 
v ulici J. Matičky. Přípojka vody bude napojena v místě nově vybudované vodoměrné 
šachty. Hlavní uzávěr plynu je ve skříňce, která se nachází na okraji pozemku. Přípojka 
elektřiny napojena na stávající elektroskříň, která se nachází na okraji pozemku. 

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

dle samostatného projektu TZB. Přípojka plynovodu bude provedena dle samostatného 
projektu TZB. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Vedle pozemku je ulice J. Matičky (asfaltová komunikace šíře 6,0 m), která bude 
sloužit pro dopravu materiálu a osob. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na pozemek bude vybudován z ulice J. Matičky (asfaltová komunikace šíře 

6,0 m). Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného do betonového lože. 

c) doprava v klidu 
Parkovací stání pro dvě osobní auta bude zajištěno garáží, která je součástí 

objektu. Dále je součástí projektu parkovací stání pro zákazníky (3+1) a zaměstnance (1) 
před cukrárnou. 
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d) pěší a cyklistické stezky 
 Není součástí projektu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Na staveništi se nenachází žádné stromy ani keře. Před zahájením vlastní stavby 
bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku investora. Po dokončení 
výstavby se budou kolem objektu nacházet zpevněné plochy ve formě okapového 
chodníku i nově vysázená zeleň. 

b) použité vegetační prvky 
 Na pozemku budou dodatečně vysázeny stromy a keře. 

c) biotechnická opatření 
 Nejsou. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti 
ochrany životního prostředí, zejména zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 
86/2002 Sb. O ovzduší. 

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

Nemá vliv. 

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Nemá vliv. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nemá vliv. 

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

Nejsou. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

Budou splněny. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda, elektřina a kanalizace budou připojeny na hranici pozemku. 
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b) odvodnění staveniště 
 Staveniště není potřeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 
vodoměrem. Staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 
hranici pozemku. Staveništní přípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v 
blízkosti hranice pozemku. 

Vjezd na staveniště bude ze silnice z východní části parcely. 

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

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Staveniště bude před zahájením výstavby oploceno, aby byla zajištěna ochrana 
okolí staveniště. Na staveništi se nenachází žádné stávající stavby ani dřeviny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 
skladování materiálu, zařízení staveniště apod., bude využíván pozemek staveniště. 

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

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

Základní povinnosti původce odpadů: 

- Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce 
ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých 
druhů. 

- Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 
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- Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonu č. 185/2001 Sb. a 
vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. 

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

Analytická část - možná produkce v průběhu stavby 

Odpady nebezpečné: 

- 15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
- 15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
- 17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
- 17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
- 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Pro tyto odpady bude 

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

Odpady obyčejné: 

- 15 01 06 směs obalových materiálů 
- 17 01 01 beton 
- 17 01 02 cihly 
- 17 01 03 keramické výrobky 
- 17 02 01 dřevo 
- 17 02 02 sklo 
- 17 02 03 ostatní plasty 
- 17 04 04 zinek 
- 17 04 05 železo a ocel 
- 17 04 07 směsné kovy 
- 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina z výkopu rýh pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 
stavby a po provedení základů kompletně využita pro hrubé úpravy okolí stavby. 

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

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, 
popřípadě stavebním dozoru. 

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

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavba rodinného domu s cukrárnou neovlivní okolní stavby. Cukrárna je 
uzpůsobena na bezbariérové využívání. Přístupové plochy chodníku jsou spádovány tak, 
aby byl zajištěn bezpečný provoz osob s omezenou schopností pohybu až k parkovišti. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Při výstavbě nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta zahájení výstavby je v polovině roku 2014. Doba trvání 

výstavby je přibližně 18 měsíců. Stavbu bude provádět stavební firma. 

Stavební řízení 06/2014 

Zahájení stavby 07/2014 

Ukončení stavby 02/2014 
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Předpokládá se, že stavba bude prováděna dle následující chronologie: 

Skrývka ornice 
Zemní práce 
Rozvody technické infrastruktury 
Základové konstrukce 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Svislé konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Střecha 
Výplně otvorů 
Vnitřní instalace 
Povrchové úpravy 
Dokončovací práce 
Terénní úpravy 
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1 Všeobecná část 
1.1 Účel objektu 

Obsahem projektové dokumentace je projekt pro provedení stavby na rodinný 
dům s cukrárnou ve městě Litomyšl na parcelách č. 231/5, 231/41, 231/42. Navrhovaný 
rodinný dům s cukrárnou má členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků překrytých 
přes sebe. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt. Obytná část je zastřešena 
sedlovou střechou, která tvoří podkroví. Nad provozem cukrárny a nad garáží je plochá 
střecha. 

1.2 Zastavěná plocha 
 Zastavěná plocha objektu je 288 m2. 

1.3 Obestavěný prostor 
 Obestavěný prostor objektu je 1170 m3. 

2 Architektonické a dispoziční řešení 
Stavba má členitý půdorys, který se skládá ze tří obdélníků, které se nepravidelně 

překrývají přes sebe. V prvním nadzemním podlaží se nachází provoz cukrárny tvořený 
prodejnou s posezením (včetně odděleného bezbariérového WC pro ženy a pro muže), 
kuchyní, skladem a zázemím pro zaměstnance (WC, sprcha a šatna). V dalším křídle 
objektu přilehlém k cukrárně jsou umístěny místnosti obytné části rodinného domu 
(kuchyně s jídelnou, obývací pokoj a pracovna) s technickým zázemím (technická 
místnost a WC) a chodbou, ze které se přes schodiště vstupuje do druhého nadzemního 
podlaží. V této části objektu se nachází hala s pracovnou, obytné místnosti (dva dětské 
pokoje a ložnice), místnost domácí práce a koupelna. V posledním křídle je umístěna 
dvojgaráž, která navazuje na rodinný dům přes zádveří. Součástí provozu cukrárny je 
terasa zakrytá pergolou a parkovací plochy. 

3 Stavebně technické řešení 
3.1 Vytyčení stavby 
 Stavba bude vytyčena pomocí GPS přístroje dle souřadnic uvedených na výkrese 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES. 

3.2 Příprava území a zemní práce 
Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice v celé zastavěné ploše, s rozšířením 

o základové pasy. V dalším sledu se budou provádět výkopové práce pro obvodový a 
vnitřní základový pás. Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,35 m. Dále budou 
provedeny výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Zemina bude deponována na 
pozemcích investora v blízkosti stavby. Hladina podzemní vody neovlivňuje základovou 
spáru. 
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3.4 Základy a podkladní betony 
 Při betonáži základů je nutné provést řádnou koordinaci postupů dle jednotlivých 
profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody kanalizace a 
prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí. Základové konstrukce byly 
navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení – viz D.1.2.4 VÝPOČET 
ZÁKLADŮ. 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pasech z prostého 
betonu - C16/20. Před započetím betonáže bude po obvodu základové spáry položena 
zemnící páska FeZn (pro uzemnění hromosvodové soustavy a elektroinstalace). Páska 
bude zalita prostým betonem. Pásku vytáhnout min. 1,50 m nad terén (pro připojení 
hromosvodu a hlavního rozvaděče), od pásku hromosvodný drát pozinkovaný, jež se 
připevní k pásku a spoj zalije asfaltem. Základy pod celým objektem jsou tvořeny 
základovým pasem v tl. 600 mm pod obvodovými nosnými stěnami a v tl. 500 mm pod 
vnitřními nosnými stěnami. Hloubka založení je 0,65-1,35 m pod 0,000. Hladina zemní 
vody na staveništi je níže než základová spára. Pod obvodovými stěnami je základ vysoký 
500 mm, na který bude vyzděna stěna výšky 500 mm z bednících tvarovek. Z vnější strany 
bednících tvarovek bude přiložena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu ISOVER 
EPS SOKL 3000 50 (tl. 50 mm). 

Základy je potřeba zaměřit a provést podle výkresů D.1.2.1 ZÁKLADY a D.1.1.1 
PŮDORYS 1NP. 

Po celé ploše bude podkladní beton (C16/20 tloušťky 150 mm) s KARI sítí KA17 
(150x150 – Ø 6). 

Předpokládané základové poměry se ověří při provádění zemních prací, v případě 
nesouladu bude projekt základů upraven pro konkrétní podmínky. Přítomnost agresivní 
vody se nepředpokládá. 

3.5 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny jsou navrženy zděné z cihelných bloků Porotherm 44 Profi 

DRYFIX (P10) na zdící pěnu Porotherm DRYFIX (součástí systému jsou doplňkové 
cihly poloviční, koncové a rohové). U okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity 
tvarovky Porotherm 44 Profi DRYFIX B a ½ B s drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu 
tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny budou 
z cihel Porotherm 24 Profi DRYFIX (P10) na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. 

3.6 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 200 mm 

(C 25/30) viz statická část a výkres tvaru. Železobetonový monolitický věnec je součástí 
železobetonové monolitické desky výšky 200 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 
19,5 s vloženou tepelně izolační deskou PPS tl. 140 mm) je navržen v rámci stropu 1NP. 
Výkresy výztuže monolitických částí stropu je součástí samostatného projektu (není 
součástí). 
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Pro betonování stropní konstrukce bude použito systémové bednění Doka. 
Montáž bednění bude provedena podle technologického postupu výrobce. 

Po montáži bednění bude následovat uložení armatury a betonáž. Musí být 
splněny všechny podmínky, které souvisí s betonáží. 

3.7 Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 

pravotočivým schodištěm. Nosná konstrukce stupňů je železobetonová monolitická deska 
tloušťky 130 mm (1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do stropní 
konstrukce. Stupně jsou s keramickým obkladem. Zábradlí ocelové tyčové – viz D.1.1.16 
VÝPIS VÝROBKŮ. 

3.8 Krov 
Střecha sedlová (půdorysného tvaru I, sklon 35°) se štíty na severovýchodním a 

jihozápadním průčelí. Konstrukce krovu je vaznicová soustava. Dřevěný sloupek krovu 
je kotven ocelovými patními plotnami s třmeny do zesílené stropní konstrukce. V každém 
poli krokví je pod střední vaznicí navržena kleština s nosnou funkcí podhledu. Použité 
řezivo je smrkové. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x ochranným 
nástřikem 10% roztoku Bochemit QB. 

3.9 Střecha 
Šikmá střecha 

Střešní plášť šikmé střechy je navržen ve skladbě: střešní krytina Tondach 
SAMBA 11 - engoba černá, závěsné latě 30×50 mm, větraná vzduchová mezera 
(kontralatě 50×50 mm), pojistná hydroizolace TYVEK SOFT ANTIREFLEX, tepelná 
izolace ISOVER UNI 18 (mezi krokvemi), tepelná izolace ISOVER UNI 8 (mezi roštem 
nesoucím parozábranu), parozábrana ISOVER VARIO KM DUPLEX UV, rošt z CD 
profilů nesoucí SDK desky, SDK desky Knauf K 311. Střešní krytina je uložena suchým 
způsobem za použití kovových a plastových upevňovacích a těsnících střešních doplňků. 
Provětrání střešního pláště je řešeno u žlabu mřížkami Tondach a u hřebenu lištou + 
větracími taškami v každém poli v druhé řadě pod hřebenem. Ve spodní části střechy jsou 
ve dvou řadách sněholamy. Vyústění ZI střešním krytinou je pomocí ukončujících 
typových hlavic v taškových tvarovkách. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou 
(tvarovky + připevnění viz samostatný projekt silnoproudu). 

Plochá střecha 
Nad objektem cukrárny a garáže je navržena jednoplášťová plochá střecha s 

odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí. Minimální sklon 2,0 %. Střešní plášť 
ploché střechy je navržen ve skladbě: asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, 
asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS, tepelná izolace ISOVER EPS 100S, 
parozábrana DEKSEPAR, spádová vrstva – pórobeton Poriment PS. Tato skladba 
navazuje na skladbu stropu (nosná stropní konstrukce ŽB deska, vnitřní omítka CEMIX 
jednovrstvá 073). 
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3.10 Komín 
 V objektu je použit kompletní komínový systém Schiedel ABS 16 
(jednoprůduchový, bez větrací šachty) 

3.11 Příčky 
Navrženy jsou příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu Porotherm DRYFIX. 

3.12 Překlady 
 Překlady v obvodovém zdivu jsou navrženy jako 4× Porotherm KP 7 s vloženou 
tepelnou izolací ISOVER EPS 70Z. Ze systému Porotherm budou provedeny také 
překlady ve vnitřních nosných stěnách (3× Porotherm KP 7). V příčkách budou použity 
ploché překlady Porotherm KP 11,5. 

 Délky a přesné skladby překladů jsou vypsány na výkrese D.1.1.1 PŮDORYS 
1NP. 

3.13 Podhledy a opláštění 
V podkroví je navržen zavěšený sádrokartonový podhled (Knauf K 311) na roštu 

z CD profilů s parotěsnou zábranou (ISOVER VARIO KM DUPLEX UV) a tepelnou 
izolací ISOVER UNI 8 (tl. 80 mm) s požadovanou požární odolností minimálně 15 minut. 

3.14 Podlahy 
Podkladní vrstvy pod podlahy 

Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu 
jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace lamel a dlažby bude 
upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 
investora.  

Podkladní vrstvy podlah se provádí až po ukončení omítek a instalací. 

 V místnostech v 1NP je navržena tepelná izolace ISOVER EPS 200S (tl. 120 mm). 
Ve 2NP se použije kročejová izolace ISOVER N (tl. 30 mm). U všech podlah (v celé 
tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek Isover N/PP tl. 15 mm. Proti vnikání 
vlhkosti do tepelné izolace bude položena na tuto vrstvu separační PE fólie Penefol, Tento 
podklad je připraven pro provedení roznášecí desky z anhydritového potěru (tl. 
individuálně dle výpisu skladeb podlah). 

Podlahy keramické 
 Keramické dlažby (RAKO) jsou navrženy v tloušťce 10 mm, které se lepí na 
lepidlo RAKO AD 520 (C2T). Jejich vzor, barva, povrchová úprava a velikost záleží na 
uvážení investora. V místnostech s mokrým provozem (technická místnost, koupelna) 
budou provedeny hydroizolační nátěry ve formě stěrky SOUDAL 1K. 
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Podlahy lamelové 
 Podkladní anhydritový potěr musí být v tomto případě dokonale vyschlý. Na tuto 
vrstvu se položí tlumící podložka THOMSIT TF 300, na kterou se budou klást dřevěné 
lamely (tl. 10 mm). 

3.15 Hydroizolace a parozábrany 
Izolace proti zemní vlhkosti 

Výsledky měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu prokázaly u 
objektu nízký radonový index ve smyslu ČSN 73 0601. Kontaktní konstrukce objektu 
proto budou provedeny v druhé kategorií těsnosti, tzn., budou opatřeny hydroizolací s 
vodotěsně provedenými spoji a prostupy. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen asfaltový modifikovaný pás 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA (tl. 3 mm), který bude celoplošně nataven na podklad. 
Izolace bude vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm. 

Šikmá střecha 
Pojistná hydroizolační fólie TYVEK SOFT ANTIREFLEX 

Parotěsná zábrana ISOVER VARIO KM DUPLEX UV. 

Plochá střecha 
Hydroizolační asfaltové pásy ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR a GLASTEK 30 

STICKER PLUS budou celoplošně nataveny na tepelnou izolaci ISOVER EPS 100S. 

Pojistná izolace v podlahách 
Izolace obkladů a podlah v technické místnosti a koupelně budou provedeny 

stěrkovým hydroizolačním systémem SOUDAL (konkrétně bude použita stěrka 
SOUDAL 1K). Řešení všech detailů této izolace musí odpovídat technologickým 
předpisům výrobce. 

3.16 Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Podlahy v 1NP 

Tepelná izolace ISOVER EPS 200 S 100, tl. 120 mm. 

Podlahy ve 2NP 
Kročejová izolace ISOVER N, tl. 30 mm. 

Zateplení podkroví 
Tepelná izolace ISOVER UNI 18, tl. 180 mm (mezi krokvemi a kleštinami), 

ISOVER UNI 8 tl. 80 mm (pod krokvemi) 

Mezi překlady a věncovkou a železobetonovým věncem 

Tepelná izolace ISOVER EPS 70 S (tl. 140 mm). 
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3.17 Omítky 
Vnitřní 

Vnitřní omítky budou vápenocementové jednovrstvé omítky CEMIX jednovrstvá 
073 (tl. 10 mm). Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden podle 
požadavků investora. Malby je možné provést až na vyschlý povrch. 

Vnější 
Vnější omítky budou vápenocementové jednovrstvé omítky CEMIX 

SUPERTHERM TO 057. 

3.18 Obklady 
Vnitřní 

V místnostech hygienického zařízení, technické místnosti a v kuchyni jsou 
navrženy keramické obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a 
legendy místností). Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno 
investorem v průběhu realizace stavby. V koupelně a technické místnosti bude pod 
keramický obklad stěn provedena hydroizolační stěrka SOUDAL 1K. 

Vnější 
Po obvodu části budovy (cukrárna a garáž) od kóty +0,300 k horní hraně ploché 

střechy je navržen obklad ze dřeva THERMOWOOD UTV 19/117 (tl. 19 mm). Tento 
obklad bude montován pomocí roštového systému HAFIX, který bude zároveň vytvářet 
vzduchovou mezeru (tl. 50 mm). 

3.20 Výplně otvorů 
Všechna okna a venkovní dveře jsou navržena jako dřevěná od firmy Slavona 

v barvě zlatý dub. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Křídlo bude spojeno s rámem 
celoobvodovým kováním. Sklo bude utěsněno silikonovým trvale pružným tmelem. 
Utěsnění rámu se provede parotěsnou páskou. Kotvení okenního rámu k nosné konstrukci 
bude provedeno pomocí ocelových kotevních plechů, které budou kotveny turbošrouby 
k překladu. Spára bude vyplněna montážní pěnou. Vnitřní parapet je navržena jako 
dřevěný. Vnější parapet bude z titanzinkového plechu. 

 V šikmé střeše jsou navržena střešní okna VELUX GGL 1050 B (78×141 mm). 

 Vnitřní dveře jsou od firmy SAPELI. Zárubně vnitřních dveří jsou obložkové. 

 Veškeré výplně otvorů jsou více specifikovány na výkrese D.1.1.16 VÝPIS 
VÝROBKŮ. 

3.21 Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku. Specifikace včetně 

doplňkových výrobků viz D.1.1.16 VÝPIS VÝROBKŮ. 

3.22 Větrání místností 
V místnostech 103, 115, 116 a 117 je navrženo nucené větrání – viz samostatný 

projekt TZB. Místnosti 104, 121 a 122 jsou větrány pomocí větracích mřížek (150×250 
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mm) vždy ve dvou úrovních. V ostatních místnostech je navrženo přirozené větrání okny 
(v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační štěrbinou). 

3.23 Venkovní úpravy 
Podél objektu (mimo navazující terasu a přilehlé komunikace) je navržen 

odvodňovací okapový chodník se sklonem 2 % šíře 670 mm s betonovým obrubníkem. 

 Zahrada u novostavby rodinného domu s cukrárnou bude převážně pobytového 
charakteru. Je navržena s ohledem na typ stavby, svažitost pozemku a předpokládané 
vnitřní komunikační trasy. Budoucí koncepce bude vyplývat ze sadby kvalitních stromů, 
keřů a rostlin v nově modelovaném travnatém terénu. V okolí novostavby domu bude 
založen nízký pobytový trávník, intenzivně udržovaný a zavlažovaný. 

3.24 Kontroly 
Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v 

rámci rozestavěné stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap 
provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním 
dodavatelem stavby. 

Budou provedeny zejména tyto kontrolní prohlídky stavby: 

- kontrola správnosti vytyčení stavby 
- kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod 
- kontrola v rámci provádění základových konstrukcí 
- kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí 
- kontrola v rámci provádění svislých nosných konstrukcí 
- kontrola v rámci provádění vodorovných nosných konstrukcí 
- kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí 
- kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany 

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na 
podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. O vykonaných 
kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude 
patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které etapy výstavby se týkala a jaký je 
její výsledek. 

4 Požárně bezpečnostní řešení 
 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu – viz část D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 
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5 Bezpečnost práce 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a 
ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce 
v tomto projektu Technologický postup. Základním bezpečnostním předpisem je 
vyhláška č. 324/ 1990 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování 
životního prostředí. 

6. Všeobecné informace 
V průběhu výstavby budou před započetím další ucelené části ověřeny všechny 

nezbytné kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě 
zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných 
skutečností uváží případné změny projektu. Na základě zjištěných rozměrů dodavatel 
upraví rozměry jednotlivých prvků nebo konstrukcí navazujících. 

Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za 
použití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 

Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci 
musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 

Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 
zákona shora a souvisejících vyhlášek, především vyhl. č. 137/1998 Sb. v platném znění, 
především ve změně dle vyhl. 491/2006 Sb. 
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3. Závěr 
Zadáním bylo zhotovit projektovou dokumentaci rodinného domu s cukrárnou. 
Od začátku byl základním konceptem náčrt tří obdélníků, které se nepravidelně 

překrývají přes sebe. V každém obdélníku jsem chtěl řešit samostatný funkční provoz 
avšak propojený s ostatními tak, aby se navzájem neomezovaly. 

Během zpracovávání projektu došlo k několika úpravám, ať už se jednalo o 
dispoziční nebo konstrukční, ale základní koncept zůstal nezměněn. Zezačátku to byly 
spíše dispoziční úpravy, když jsem rozmýšlel tvar objektu a dispoziční provázanost. 
Postupem času, kdy se dispozice konečně ustálila na rozumném bodě, jsem řešil otázky 
konstrukční a technické. Stavbu jsem navrhl jako zděnou, nepodsklepenou, samostatně 
stojící. Obytná část je zastřešena sedlovou střechou, která tvoří podkroví. Nad provozem 
cukrárny a nad garáží je plochá střecha. 

Celá dokumentace je zpracována podle platných právních předpisů a technických 
norem. Objekt vyhovuje z hlediska požárně bezpečnostního a tepelně technického řešení. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
PT původní terén 

UT upravený terén 

NP nadzemní podlaží 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PÚ požární úsek 

RŠ rozvinutá šířka 

VŠ vodoměrná šachta 

REŠ revizní šachta 

HUP hlavní uzávěr plynu 

PSE přípojková skříň elektro 

K. Ú. katastrální úřad 

SDK sádrokartonová konstrukce 

TI tepelná izolace 

HI hydroizolace 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

ŽB železobeton 

PE polyethylen 

PP polypropylen 

U součinitel prostupu tepla 

λ součinitel tepelné vodivosti 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

JTSK jednotný trigonometrický systém katastrální 

B.p.v. balt po vyrovnání 

ČSN česká státní norma 

Sb. sbírka 
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