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Abstrakt 

Bakalářská práce se  zabývá návrhem rodinného domu s fotoateliérem 

v Domamyslicích. Objekt je samostatně stojící na téměř rovinném pozemku. Stavba má 

bez části provozovny (jednopodlažní objekt na severní straně) téměř čtvercový půdorys. 

Stavba je zděná, dvoupodlažní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. V prvním 

nadzemním podlaží v hlavní části objektu jsou situovány společenské místnosti 

(prostorná kuchyně propojená posuvnými dveřmi s obývacím pokojem), pracovna, 

pokoj na domácí práce, hygienické místnosti, technická místnost a garáž. Do druhého 

nadzemního podlaží, kde se nachází pokoje s šatnami, hygienické místnosti a pokoj pro 

sezónní věci, se dostaneme po dominantním schodišti. Nad prvním podlažím se díky 

ustupující fasádě nachází prostorná terasa. V jednopodlažní části objektu na 

severovýchodní straně se nachází provozovna fotoateliéru. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, fotoateliér, zděný systém, jednoplášťová plochá střecha, ustupující 

fasáda. 

 

  

   

Abstract 

The bachelor thesis deals with design house with a studio in Domamyslice. The 

property is secluded on almost flat land. The building has no part of the establishment 

(single-storey building on the north side) almost square plan. The building is brick, two-

storey, basement, flat roof. On the first floor in the main part of the building living 

rooms (spacious kitchen connected by a sliding door to the living room), study, 

homework room, sanitary room, utility room and garage. To the second floor, where 

there is room with walk-in closets, sanitary room and a room for seasonal items, you 

can get a dominant stairs. Above the first floor, thanks to receding facade is a spacious 

terrace. The single-storey part of the building on the northeast side of the establishment 

of a photo studio.  

Keywords 

Detached house, photo studio, block system, single-layer flat roof, recessed facade. 
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Úvod 

  

 Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci stavební části projektu,  

v rozsahu pro provádění stavby k novostavbě rodinného domu s fotoateliérem na p. č. 
208/6 v Domamyslicích. 

Novostavba stojí jako samostatný objekt na téměř rovinném pozemku. Je řešena jako 
rodinný dům pro čtyřlenou rodinu a provozovna pro jednoho až dva lidi. Stavba má bez 
části provozovny (jednopodlažní objekt na severní straně) téměř čtvercový půdorys. 
Stavba je zděná, dvoupodlažní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. 

Práce je členěna na dvě hlavní části, tj. hlavní textová část a část příloh. V hlavní 
textové části řešíme průvodní, souhrnnou technickou a technickou zprávu. Část příloh 
dělíme na několik složek, které jsou rozděleny dle přílohy č. 6 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. na situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně 
konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a doplněny složkami s přípravnými a 
studijními pracemi a stavební fyzikou.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Novostavba rodinného domu s fotoateliérem. 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Katastrální území Domamyslice, parcelní číslo 208/6, 432/3, 432/1, 432/4, 88/1. 

c)  předmět dokumentace 

Novostavba rodinného domu s fotoateliérem včetně přípojek, zpevněných ploch a 

bazénu. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

Zuzana Karásková  

Ptenský Dvorek 95  

798 43 Ptení 

b)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající)  

 - 

c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 - 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba) 

  -  

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Zuzana Karásková 

Ptenský Dvorek 95 

798 43 Ptení 
studentka vysoké školy VUT Brno, ústav pozemního stavitelství  

c)   jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 



13 

 

  - 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- katastrální mapa 

- výpis z katastru nemovitostí  
- vyjádření o existenci inženýrských sítí 
- polohopis a výškopis 

- radonový průzkum 

 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

Novostavba rodinného domu s fotoateliérem na p. č. 208/6. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt. Zastavěná plocha je 252,5m

2
. Pozemek je téměř rovinný. Přístup 

na pozemek z místní komunikace je zajištěn nově vybudovaným vjezdem do garáže a 
na parkovací plochu k fotoateliéru.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Stávající území je v katastru nemovitostí vedeno jako orná půda, podle územního 
plánu určeno k zastavění. 

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

Pozemek není kulturní památkou, nenachází se v záplavové zóně, ani v jiném 
zvláště chráněném území. 

d)  údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody budou v objektu napojeny na svodné potrubí a dále do městské 
jednotné kanalizace; zpevněné plochy budou vyspádovány od objektu do okolního 
terénu - vsak. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Stavba je v souladu s územním plánem katastrálního území obce Domamyslice. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, v územním plánu je 
povoleno zastavění. 

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Území nevyžaduje vyjímky ani úlevová řešení. 

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Území nevyžaduje související ani podmiňující investice. 
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j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Pozemek pro výstavbu rodinného domu s fotoateliérem p.č. 208/6.  

Pozemky k nájezdu k domu z veřejné komunikace a přípojek inženýrských sítí p.č. 
432/3, 432/1, 432/4, 88/1.  

Sousedé: parcelní čísla 208/4, 208/7 v katastrálním území Domamyslice.   

 

A.4 Údaje o stavbě 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b)  účel užívání stavby 

Rodinný dům se soukromou provozovnou. 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Pozemek není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 
památkové zóně. 

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

Při projektování byly dodrženy obecně závazné předpisy pro výstavbu a to vyhl. 

286/2009 Sb. A další právní předpisy a technické normy uvedené v příloze k). 
Požadavky na bezbariérovost nejsou kladeny. 

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

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení 

 Novostavba nevyžaduje vyjímky a úlevová řešení. 

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

- zastavěná plocha: 252,5 m
2
 

- obestavěný prostor: 1665,2 m3
 

- užitná plocha: 342,0 m
2
 

- rodinný dům (299,7m
2
) je navržen jako jedna bytová jednotka pro 4 osoby 

- fotoateliér (42,3 m
2
) je navržen pro 1-2 osoby 

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

 - 
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j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba nemá žádnou časovou návaznost na okolní stavby, předpokládaná doba 

výstavby je 15 měsíců.  

k)  orientační náklady stavby 

Orientační cena je stanovena na 10 mil. Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO1 - rodinný dům s fotoateliérem 

SO2 - zpevněné plochy 

SO3 - bazén 

SO4 - oplocení, branky, zídky 

SO5 - vodovodní přípojka 

SO6 - elektrická přípojka 

SO7 - dešťová, splašková přípojka 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je v katastrální mapě veden jako orná půda, v územním plánu je 
veden jako pozemek pro stavbu rodinného domu. Pozemek je téměř rovinný, napojení 
na místní komunikaci je pomocí nově vybudovaného vjezdu, objekt lze napojit na 
technickou infrastrukturu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden radonový průzkum, na základě kterého jsme zjistili nízký radonový 
index. Inženýrský geologický průzkum v této fázi nebyl prováděn, bude proveden na 
základě objednávky investora, závěry budou sloužit k posouzení statických výpočtů 
základových konstrukcí.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V dané lokalitě se nenachází žádná dotčená ochranná pásma. 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Stavba nemá žádný zásadní negativní vliv na okolní. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce nebudou prováděny, na pozemku se nenachází žádné stromy ani keře. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dochází k záboru zemědělského půdního fondu, pozemek je však určen k zastavění. 
Nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 

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

technickou infrastrukturu) 

Připojení na dopravní infrastrukturu a napojení přípojek bude řešeno přes pozemky 
p.č. 432/3, 432/1, 432/4, 88/1. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádnou časovou ani věcnou návaznost na okolní výstavbu, nevyžaduje 
související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navrhovaná jako rodinný dům s jednou funkční jednotkou pro 4 uživatele 

s fotoateliérem určeným pro práci jednoho nebo dvou lidí. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rodinný dům je zasazen do okolí rodinných domu. Je v souladu s územní regulací 
území. 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Objekt má jednoduché pravoúhlé linie, objekt má bez části fotoateliéru téměř 
čtvercový půdorys. Jedná se o dvoupatrovou stavbu s ustupujícím 2.NP a plochou 

střechou. Hlavní nosný systém je z cihel Porotherm, stropy jsou železobetonové. 
Omítka dle investora v šedých a bílých barvách v kombinaci s břidlicovým obkladem. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení: Ze zádveří vstoupíme do chodby, z chodby do prostorné kuchyně 
propojené posuvnými dveřmi s prostorným obývacím pokojem, do pracovny, pokoje na 
domácí práce, hygienických místností a technické místnosti, hlavním architektonickým 
prvkem je lomenicové schodiště. V 1.NP se nachází garáž, ze které se dostaneme do 
zádveří. V 2.NP jsou situovány pokoje a ložnice.  

Provozní řešení: stavba je řešena jako stavba pro bydlení, jedna část je řešena jako 
provozovna fotoateliéru. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby nebylo požadováno. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba musí být opatřena bezpečnostními prvky, proti úrazu uživatelů. U schodiště 
a na horní terase musí být 1 m vysoké zábradlí. Řešení elektrických přípojek musí být 
v souladu s právními nařízeními a vyhláškami, aby nedošlo při užívání ke styku 
s nebezpečným napětím.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Rodinný dům s fotoateliérem, nepodsklepený, dvoupodlažní, zděný, bez 
zateplovacího systému, ploché střechy. Druhé nadzemní podlaží má ustupující fasádu. 
Fotoateliér má pouze jedno nadzemní podlaží. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy budou provedeny z prostého betonu, zdivo bude provedeno z cihel 

Porotherm, stop bude železobetonový, střecha plochá jednoplášťová pokryta 
kačírkovým posypem, okna dřevo-hliníková, vstupní dveře ocelové, garážová vrata ze 
sendvičových panelů, omítka je zatíraná v kombinaci s břidlicovým obkladem. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 Mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna při dodržení výkresové 
dokumentace a technologických postupů. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) technická řešení 

 - 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Nevyskytují se. Objekt není výrobním objektem. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz příloha - složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

 Viz příloha - složka č. 6 - Stavební fyzika 

b) energetická náročnost stavby 

Viz příloha - složka č. 6 - Stavební fyzika 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 - 

 

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.). 

Při provádění je nutné dodržovat stanoviska všech dotčených orgánů, při zpracování 
projektové dokumentace byly dodrženy hygienické předpisy, nařízení vlády, vyhlášky a 
směrnice. 
Vytápění bude řešeno pomocí tepelného čerpadla, osvětlení je zajištěno okny, zdvižně 
posuvnými dveřmi a elektrickou energií, zásobování vodou je řešeno přípojkou 
z vodovodního řadu, větrání budou zajišťovat okenní otvory. Komunální odpad bude 
vynášen do popelnice umístěné na okraji pozemku a pravidelně odvážen. 
Stavba domu neovlivní negativně okolí vibracemi, hlukem nebo prašností. Pouze při 
výstavbě je možnost zvýšení prašnosti. 
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B.2.11  Ochrana stavby před nepříznivými účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vyskytuje se zde nízké radonové riziko, ochrana není požadována. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 - 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 - 

d) ochrana před hlukem 

 Objekt se nachází v klidné lokalitě, akustické vlastnosti posouzeny v příloze - 

složka č. 6 - Stavební fyzika 

e) protipovodňová opatření 

 - 

  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 - kanalizace bude napojena v revizní šachtě, která je umístěna vedle vstupní branky 

- vodovod bude napojen ve vstupní šachtě, která je umístěna na zpevněné ploše před 
garáží 
- elektrické vedení, bude vedeno v zemi, napojeno bude v revizní skříni elektroměru 
na hranici pozemku 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 - kanalizace DN 150 PVC, 4,7 m 

 - vodovod DN 100 PE, 2,2 m 

 - elektrické vedení 12,1 m 

 

B.4 Dopravní řešení 

a)  popis dopravního řešení 

Dopravní spojení je řešeno z místní komunikace Domamyslická nově 
vybudovaným sjezdem. U fotoateliéru je navržena zpevněná plocha pro stání vozidel. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní spojení bude řešeno napojením z místní komunikace p.č. 432/1, přes 

pozemek p.č. 432/3. 

c) doprava v klidu 

Možnost parkování bude v garáži v rodinném domě, na zpevněné ploše před 
domem a na parkovací ploše před provozovnou. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

 V okolí se nachází několik pěších a cyklistických stezek. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Terén bude vytvořen po vybudování objektu. Bude zde navezena ornice, která se 
skrývala před začátkem výkopových prací. Kolem objektu budou zpevněné plochy, 
zídka, oplocení stavebního pozemku, většina pozemku bude zatravněna a vysazena 

zeleň. 

b) použité vegetační prvky 

 Na pozemku budou po vytvoření terénu osázeny stromy a keře, většina pozemku 
bude zatravněna. 

c) biotechnická opatření 

- 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude ovlivňovat okolní ovzduší ani půdu, jen je možné dočasné zvýšení 
prašnosti a hlučnosti při výstavbě. Musí být dodržována pracovní doba a v případě 
prašnosti musí být zajištěno kropení. S odpady musí být nakládáno dle zákona 185/2001 
Sb.. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na parcele p.č. 208/6 se nenacházejí žádné památné stromy nebo jiné rostliny nebo 
živočichové. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území nepatří do chráněného území Natura 2000. 

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

 Zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyla pořízena. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Tato lokalita se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva nebude stavbou dotčena. Pří výstavbě musí být staveniště 
zabezpečeno proti vniku cizích osob. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Musí být zajištěna dodávka vody a elektřiny, připojeny budou na hranici pozemku. 
K dispozici bude přenosné WC, které bude k dispozici během výstavby. 

b) odvodnění staveniště 

 Objekt je nepodsklepený a nachází se na téměř rovinném terénu, není tedy nutné 
zřizovat odvodnění. V případě velkých dešťů se musí zřídit odvodňovací rýhy.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude v západním místě pozemku, 

napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno provizorně na hranici pozemku. 

d) vliv provádění stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Provoz musí být časově omezen, aby nedocházelo k rušení klidu okolních pozemků. 
Při nájezdu vozidel na dopravní infrastrukturu, musí být v případě potřeby zajištěno 
očištění kol vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Žádné demolice ani kácení dřevin zde nebudou probíhat. Pozemek se nyní využívá 
jako orná půda. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zábory pro staveniště budou řešeny dočasně na pozemku p.č. 208/6, nebudou 

zastavovány okolní pozemky. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Odpady musí být likvidovány podle zákona č. 183/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 
č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, aby nedocházelo k negativnímu dopadu na životní 
prostředí.  
15 01 01 Papírové a lepenkové odpady 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry 

20 01 40 Kovy 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 03 01 Směsný a komunální odpad 

Odpady musí být likvidovány odbornou firmou. 

 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Hlavní zemní prací bude skrývka ornice a výkopy základů, vytěžená zemina bude 
ponechána na pozemku a později použita na terénní úpravy, popřípadě odvezena na 
skládku. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během výstavby mohou být používány stroje, které jsou v dobrém technickém 
stavu, aby nedocházelo případnými úniky olejů nebo paliva ke znečišťování zeminy, 
popř. podzemních vod. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Při práci na staveništi musí být dodržovány nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 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. Pracovníci musí být 
proškoleni, musí mít ochranné pomůcky a musí dodržovat všechny zásady bezpečnosti. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavba objektu neovlivňuje okolní stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 - 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 - 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládaná doba výstavby je 15 měsíců. 

Postup výstavby: 
  - skrývka ornice, vytyčení objektu, výkopové práce 

  - přípojky 

  - základové konstrukce 

  - zdivo 1. NP 

  - stropy 1.NP 

  - zdivo 2.NP 

  - stropy 2.NP 

  - střechy, terasa 

  - výplně otvorů v obvodových konstrukcích 

  - rozvody 

  - příčky, podlahy 

  - úpravy stěn, podlah (nášlapné vrstvy) 
  - dokončovací práce 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

RODINNÝ DŮM S FOTOATELIÉREM 
DETACHED HOUSE WITH A PHOTO STUDIO 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   ZUZANA KARÁSKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   



26 

 

Obsah technické zprávy 

 

D.1.1.a.1  Všeobecná část 

D.1.1.a.1.1  Účel objektu 

D.1.1.a.1.2  Funkční náplň 

D.1.1.a.1.3  Kapacitní údaje 

D.1.1.a.2  Architektonické a dispoziční řešení 

D.1.1.a.2.1  1. nadzemní podlaží 

D.1.1.a.2.2  2. nadzemní podlaží 

D.1.1.a.3  Stavebně technické a materiálové řešení 

D.1.1.a.3.1  Základy  

D.1.1.a.3.2  Svislé konstrukce 

D.1.1.a.3.3  Vodorovné nosné konstrukce  

D.1.1.a.3.4  Komín  

D.1.1.a.3.5  Schodiště  

D.1.1.a.3.6  Střešní konstrukce 

D.1.1.a.3.7  Izolace 

D.1.1.a.3.8  Výplně otvorů 

D.1.1.a.3.9  Klempířské výrobky 

D.1.1.a.3.10  Zámečnické výrobky 

D.1.1.a.3.11  Podlahy  

D.1.1.a.3.12  Omítky, fasáda  

D.1.1.a.3.13  Komunikace, zpevněné plochy 

D.1.1.a.3.14  Obklady 

D.1.1.a.3.15  Nátěry, malby 

D.1.1.a.4  Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.1.a.5  Stavební fyzika  

D.1.1.a.6  Bezpečnost práce 

D.1.1.a.7  Všeobecné informace 

 

 

 

 



27 

 

D.1.1.a.1  Všeobecná část 

D.1.1.a.1.1  Účel objektu 

     Projektová dokumentace je pořizována jako dokumentace pro 
provádění stavby na rodinný dům s fotoateliérem v Domamyslicích, p. č. 208/6. 
Rodinný dům s fotoateliérem je volně stojící, nepodsklepený, dvoupodlažní, zastřešený 
plochou střechou. Půdorys je téměř čtvercového půdorysu 14,4x19,5 m + 9,75x5 m pro 
provozovnu fotoateliéru. Stavební pozemek se nachází na téměř rovinné pozemku. 

 

D.1.1.a.1.2  Funkční náplň 

     Novostavba je dělena na rodinný dům, který je zamýšlen pro čtyři 
osoby. V 1. nadzemním podlaží se objevují společenské a pracovní místnosti. 2. 

nadzemním podlaží je řešeno hlavně jako relaxační část pro obyvatele. Druhou částí je 
fotoateliér, který je připojen ze severovýchodní strany k objektu, má pouze jedno 
nadzemní podlaží a obsahuje hlavní provozní část a malou pracovnu. 

 

D.1.1.a.1.3  Kapacitní údaje 

     - zastavěná plocha (bez venkovních zpevněných ploch): 252,5 m
2
 

     - obestavěný prostor: 1665,2 m3
 

     - užitná plocha: 342,0 m2 

 

D.1.1.a.2  Architektonické a dispoziční řešení 

D.1.1.a.2.1  1. nadzemní podlaží 

     Do zádveří vstupujeme hlavním vstupem, který je kryt závětřím. 
Vedle hlavního vstupu jsou garážová vrata pro přístup do garáže, ze které se dostaneme 
do zádveří. Ze zádveří vstoupíme do chodby, ze které se dostaneme do ostatních pokojů 
v 1. nadzemním podlaží, to je kuchyně a obývací pokoj, které jsou propojeny 

posuvnými dveřmi, dále pracovna, místnost pro domácí práce, hygienické místnosti, 
technická místnost. Hlavní dominantou chodby je železobetonové lomenicové 
schodiště. Druhý vstup do objektu vede do fotoateliéru, je kryt skleněnou markýzou. 
Nejdříve vstoupíme do zádveří provozovny, poté do hlavní části, ze které se dostaneme 
do pracovny provozovny, toalety provozovny a komory provozovny. 

 

D.1.1.a.2.2  2. nadzemní podlaží 

     Do 2. nadzemního podlaží se dostaneme po železobetonovém 
lomenicovém schodišti z obytné části objektu. Nachází se zde prostorná ložnice s šatnou 
a hygienickou místností, prostorné pokoje s šatnami nebo šatními skříněmi, hygienické 
místnosti, pokoj pro hosty, místnost pro uskladnění sezónních věcí. Část provozovny 
má pouze jednou nadzemní podlaží. 
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D.1.1.a.3  Stavebně technické a materiálové řešení 

D.1.1.a.3.1  Základy  

a) základové poměry 

 Stavební parcela se nachází na téměř rovinné pozemku. Nachází se zde zemina třídy 
F3 - hlína písčitá, pevné konzistence. V dané lokalitě nebyly prováděny žádné sondy, 
pouze radonový průzkum, výsledkem je nízký radonový index. Výkopy budou 
prováděny strojně, po skrývce ornice, která zůstane na pozemku pro konečné terénní 
úpravy. Těsně před betonáží se výkopy budou dočišťovat ručně, při hloubce výkopů 
1,14 m není nutné pažení výkopů. 

b) konstrukce základů 

Základy budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého betonu 
C16/20, třída prostředí XC1. Základy výšky 300 mm budou vybetonovány na jeden 

záběr, základy výšky 800 a 500 mm budou betonovány na dva záběry, při práci musí 
být zajištěno dobré propojení všech pasů. U obvodových stěn při výšce základů 300 mm 
se následně vyskládají tvarovky ztraceného bednění a zalijí se betonem C16/20 (kvůli 
jednodušší práci, lepšího řešení zateplení). Prostupy zde nebudou prováděny, 
inženýrské přípojky vedou pod základovou spárou. Po vybetonování všech pasů, se 
bude provádět betonování podkladního betonu betonem C16/20, vyztužený kari sítí 
Ferona 6 mm, 150x150 mm, 3x2 m, s přesahem 150 mm, při spodním líci desky, krytí 
musí být nejméně 20 mm. Kari síť bude v místech budoucích 150 mm příček zdvojena 

pásy Kari sítí šířky jednoho metru. Pro provedení podkladní betonové desky je nutné 
zajistit ošetřování betonu, beton musí být po dobu 5ti dnů udržován ve vlhkém stavu, 
aby nebyl narušen proces hydratace betonu. 

 

D.1.1.a.3.2  Svislé konstrukce 

a) nosné konstrukce 

Obvodové konstrukce tl. 500 mm budou prováděny z cihel Porotherm 50 Hi 

s pevností P8, zděné na tepelněizolační maltu s minimální pevností M5. Vnitřní nosné 
stěny tl. 300 mm budou z cihel Porotherm 30 P+D s pevností P15, zděné na klasickou 
maltu s minimální pevností M5. Vnitřní nosné stěny tl. 250 mm budou zděny z cihel 

Porotherm 24 P+D s pevností P15, zděné na klasickou maltu s minimální pevností M5. 
Při zdění budou používány typové prvky systému Porotherm - koncové, rohové. Při 
zdění musí být zajištěno dobré provázání nad sebou ležících vrstev, tzn. každá vrstva 
musí být posunuta o 125 mm. Příčky budou kotveny pomocí stěnových spon. Prostupy 
ZTI, EL, ÚV budou prováděny podle projektové dokumentace specialistů, ve zdivu 
mohou být sekány svislé drážky. Při provádění musí být dodržovány technické a 
technologické postupy. Zdivo musí být při skladování i výstavbě chráněno před 
nepříznivými povětrnostními vlivy - déšť, sníh. Zdění může být prováděno od 5 °C.      

a) dělící konstrukce 

Vnitřní nenosné příčky tl. 150 mm budou prováděny z cihel Porotherm 14 P+D 

s pevností P10, zděné na klasickou maltu s minimální pevností M5. Při zdění budou 
používány typové prvky systému Porotherm - koncové, rohové. Při zdění musí být 
zajištěno dobré provázání nad sebou ležících vrstev, tzn. každá vrstva musí být 
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posunuta o 125 mm. Příčky budou kotveny pomocí stěnových spon a polyuretanové 
pěny ke stropu. Prostupy ZTI, EL, ÚV budou prováděny podle projektové dokumentace 
specialistů. Při provádění musí být dodržovány technické a technologické postupy. 
Zdivo musí být při skladování chráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy - déšť, 
sníh. Zdění může být prováděno od 5 °C.      

 

D.1.1.a.3.3  Vodorovné nosné konstrukce  

a) stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce budou monolitické železobetonové z betonu C20/25 s výztuží 
B500B. Desky budou tloušťky 200 mm (ověření dostatečné tloušťky bude provedeno 
statikem), ukládány na obvodové zdivo tl. 500 mm. Železobetonová deska bude 
izolována polystyrénovými deska EPS - viz výkresová dokumentace.   

b) překlady 

 Překlady budou používány z prefabrikovaných prvků systému Porotherm - viz 

výkresová dokumentace. Nad překlady budou ukládány tepelněizolační prvky Vario 
systému Porotherm, vzniklé otvory jsou určeny pro uložení venkovních žaluzií Climax. 
Překlady musí být ukládány podle technických a technologických předpisů.   

 

D.1.1.a.3.4  Komín 

     V obývacím pokoji bude vyzděn v „krbové stěně“ 
jednoprůduchový komín. Komínový systém Absolut, Schiedel. Komín bude vyzděn 
z přesných tvárnic s integrovanou tepelnou izolací 380x380 mm na tenkovrstvou 
maltovou směs Schiedel. Tenkostěnná profilovaná keramická vložka ø200 mm, spoje 

budou těsněny spárovací hmotou Rapid. Horní část komína nad střešní rovinou bude 
obložena pláštěm z vláknitého betonu, krycí deska bude betonovaná na místě a opatřena 
nerezovou výustí.    

 

D.1.1.a.3.5  Schodiště  

     Schodiště bude železobetonové lomenicové, dvouramenné, bude 
dodáno jako prefabrikované. Výztuž schodiště bude určena statikem. Schodiště bude 
uloženo do kapes tl. 150 mm ve vnitřní nosné zdi tl. 300 mm. 

 

D.1.1.a.3.6  Střešní konstrukce 

     Objekt bude zastřešen plochými střechami. Nad provozovnou, a 

rodinným domem je plochá střecha s kačírkovým posypem. Nad částí rodinného domu, 
kde je ustupující fasáda 2. nadzemního podlaží je terasa s keramickou dlažbou. Skladby 
střešních konstrukcí - viz skladby konstrukcí. 
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D.1.1.a.3.7  Izolace 

a) hydroizolace 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena hydroizolační fólií Fatrafol 803 
na podkladní beton. Hydroizolace bude svařovaná, z obou stran bude chráněná 
geotextilií Fatratex-H. Hydroizolace bude přes zpětný spoj vytažena na obvodové svislé 
stěny 300 mm.    
 Hydroizolace střechy bude provedena hydroizolační fólií Fatratex P918 - umístění 
viz skladba konstrukcí. Hydroizolace bude svařovaná, chráněná geotextilií Fatratex-S. 

Hydroizolace bude vytažená na atiku - viz detaily. 

 Hydroizolační stěrka bude umístěna v hygienických místnostech pod dlažbu a 
obklady, vytažená bude 200 mm nad podlahu. Stěrka bude provedena na betonovou 
mazaninu.  

 Pružná cementová stěrka Mapeplastic, bude umístěna na střešní terase. Bude 
vytažena 200 mm na atiku, pokládaná na betonovou mazaninu. 
 Parotěsná fólie Fatrapar bude umístěna ve skladbách střech a terasy na střeše, bude 
spojována pomocí lepicí pásky, bude spojena v celé ploše, utěsněna musí být hlavně 
kolem prostupů. 

b) tepelná izolace 

 Tepelná izolace základů bude z desek Synthos XPS Prime 30 L, Isover tl. 60 mm. 

Desky budou ukládány do lepící a stěrkovací hmoty a mechanicky připevněny 
talířovými hmoždinkami. 

Tepelná izolace podlahy bude z desek Isover EPS 100S tl. 120 mm. Tepelná izolace 
bude volně pokládaná a přitížená skladbou podlahy.    

Tepelná izolace nepochozí střechy bude z desek Isover R10, pokládaná na spádovou 
vrstvu lehčeného pórobetonu. Tepelná izolace pochozí střechy bude ze spádových klínů 
Styrotrade EPS 150Stabil, ukládaných na parotěsnou fólii a desek ukládaných na 
spádových klínech Styrodur 400CS. Tepelná izolace bude volně pokládaná a přitížená.   

Tepelná izolace fasády bude v místě terasy nad 1. nadzemním podlaží, bude z desek 

Isover 100F, tl. 170 mm. Desky budou ukládány do lepící a stěrkovací hmoty a 
připevněny mechanicky talířovými hmoždinkami. 

c) zvuková izolace 

 V podlaze 2. nadzemního podlaží bude umístěna kročejová izolace Isover TDTP. 
Izolace bude volně pokládaná a přitížená. 

 

D.1.1.a.3.8  Výplně otvorů 

a) okna 

 Okna budou dřevo-hliníková, Internorm. Okna budou otevíravá a sklápěcí, jedno 
okno má pevné zasklení. Okna mají z vnitřní strany dřevěný povrch - smrkové dřevo, 
v barvě světle hnědé. Z vnější strany je hliník vyplněný pěnou, barvy tmavě šedé. Okna 
jsou doplněna vnitřním světle hnědým smrkovým parapetem, venkovním tmavě šedým 
titanzinkovým parapetem a venkovními žaluziemi, Climax. Upevněny dle technických 
požadavků výrobce. 
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b) dveře 

 Dveře v obvodových stěnách jsou dřevo-hliníkové posuvně zdvižné, jedny jsou 
otevíravé, Internorm. Stejné barvy jako okna. Doplněny venkovními žaluziemi, Climax. 
Upevněny dle technických požadavků výrobce.  
 Vchodové dveře jsou bezpečnostní ocelové vyplněné polyuretanovou pěnou, 
Hoermann. Tmavě šedé barvy s prosklením. Dveře mají hliníkový rám a ocelové madlo. 
Upevněny dle technických požadavků výrobce. 
 Garážová vrata jsou boční sekční, Hoermann. Vrata jsou z panelů vyplněných 
polyuretanovou pěnou, tmavě šedé barvy, s elektrickým dálkovým pohonem. Upevněny 
dle technických požadavků výrobce. 
 Vnitřní dveře jsou odlehčené desky s dýhou s dekorem finského ořechu, Bonalana. 
Jsou osazeny do dřevěných obložkových zárubní stejného dekoru a opatřeny kováním.  

 

D.1.1.a.3.9  Klempířské výrobky 

     Oplechování atik a parapetů bude provedeno z titanzinkového 
plechu, Rheizink. Plech je tl. 0,6 mm, barvy tmavě šedé. Parametry - viz výpis 
klempířských výrobků. 

 

D.1.1.a.3.10  Zámečnické výrobky 

     Venkovní zábradlí na terase je ze skleněných tabulí upevněných 
prvky z pozinkované oceli. Vnitřní skleněné zábradlí schodiště a skleněná markýza nad 
vstupem do fotoateliéru je upevněno nerezovými prvky. Upevňovací prvky - viz výpis 
zámečnických výrobků.  

 

D.1.1.a.3.11  Podlahy  

     Podlahy jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností. Podlahy 

jsou v celém objektu navrženy jako plovoucí, tzn. musí být zajištěna dostatečná dilatace 
od svislých konstrukcí. Keramické podlahy budou ukončeny keramickým soklem výšky 
100 mm, dřevěné podlahy budou ukončeny lištami. V 1. nadzemní podlaží je v podlaze 

navrženo teplovodní podlahové vytápění a konvektory u posuvně zdvižných dveří. V 2. 

nadzemním podlaží u hygienických místností a v provozovně je navrženo elektrické 
podlahové vytápění. Skladby podlah - viz výpis skladby podlah.    

 

D.1.1.a.3.12  Omítky, fasáda  

a) omítky 

 Vnitřní i venkovní omítky budou provedeny jako vápenocementové, doplněné 
v rozích podomítkovými lištami. 
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b) fasáda 

 Fasáda bude v části 2. nadzemního podlaží a provozovny opatřena fasádním 
nátěrem Baumit Stylecolor na vápenocementovou omítku. V části 1. nadzemního 
podlaží bude na cihly Porotherm přilepen tmavě šedý břidlicový obklad. 

 

D.1.1.a.3.13  Komunikace, zpevněné plochy 

     Přístupové komunikace a zpevněné plochy budou vybudované po 
výstavbě objektu. Zpevněná plocha u obývacího pokoje a u prostoru pro komunální 
odpad bude z terasových profilů Termowood, profily budou upevňovány na ošetřené 
hranoly. A pokládaná na udusanou vyrovnanou vrstvu štěrku. Okapový chodník, 
chodníky kolem objektu, přístupové komunikace a odstavnou plochu u provozovny 
tvoří betonové dlaždice, které jsou ukládané do pískového lože. Skladby - viz skladby 

konstrukcí.  

 

D.1.1.a.3.14  Obklady 

     Obklady budou provedeny dle projektové dokumentace 
v hygienických místnostech a v kuchyni u linky. Obklady budou opatřeny 
ukončovacími a rohovými profily. 

 

D.1.1.a.3.15  Nátěry, malby 

a) nátěry 

Dřevěné podlahy budou opatřeny ochranným nátěrem, pro prodloužení životnosti. 
Lité podlahy budou opatřeny epoxidovými nátěry Pandomo. Nátěry se budou nanášet 
dle technologických požadavků výrobce. 

b) malby 

 Malby na vápenocementové omítce budou bílé nebo barevné malířské nátěry 
Primalex Bonus. 

 

D.1.1.a.4  Požárně bezpečnostní řešení 
     Viz příloha - složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.1.a.5  Stavební fyzika 

     Viz příloha - složka č. 6 - Stavební fyzika 
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D.1.1.a.6  Bezpečnost práce 

     Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pracovníci musí dodržovat postupy a používat 
vhodné pracovní ochranné pomůcky. 

 

D.1.1.a.7  Všeobecné informace 

     - v průběhu práce musí být vždy před začátkem nové části výstavby 
zkontrolovány dle projektové dokumentace, všechny dokončené práce, nesrovnalosti a 
chyby musí být neprodleně sděleny projektantovy a zapsány do stavebního deníku 

     - provádění všech prací musí být v souladu technických a 
technologických předpisů výrobců 

     - tato dokumentace se zhotovuje jako dokumentace pro provedení 
stavby, na tuto dokumentaci bude navazovat dokumentace skutečného provedení stavby 
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Závěr 

  

 Tato bakalářská práce zpracovala projektovou dokumentaci k novostavbě rodinného 

domu s fotoateliérem na p. č. 208/6 v Domamyslicích. Projektová dokumentace byla 

zpracována v rozsahu pro provádění stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a 

doplněna studijními výkresy stavby, 3D modelem (vytvořeného z bílých KAPA desek, 

lepených silikonovým lepidlem) a posouzení stavby z hlediska stavební fyziky. 

Celkový koncept nebyl od prvních návrhů výrazně změněn, docházelo jen k určitým 

úpravám při konzultacích dispozičního, architektonického a stavebního řešení. 

Práce byla zpracována v požadovaném rozsahu a je v souladu s požadavky s platnými 

zákony a vyhláškami.     
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

B.p.v      Baltský výškový systém po vyrovnání 

č.        číslo 

dle       podle 

DN       světlý průměr potrubí 

DPS      dokumentace pro provádění stavby 

EPS      expandovaný polystyren 

k. ú.       katastrální území 

M       měřítko 

m. č.       místnost číslo 

m n. m.      metrů nad mořem 

NP       nadzemní podlaží 

OB       obytná budovy 

ozn.      označení 

odst.      odstavec 

PB       pevný bod 

p. č.       parcelní číslo 

PD       projektová dokumentace 

PE        polyetylen 

PH       hydrant podzemní 

PT       původní terén 

PVC      polyvinylchlorid 

RE       revizní skříň elektroměru 

RŠ       revizní šachta 

S-JTSK      síť katastrální, jednotný trigonometrický souřadný systém  

Sb.       sbírka 

SO       stavební objekt 

SPB      stupeň požární bezpečnosti 

tj.       to je 

tl.       tloušťka 

tzn.       to znamená 

UT       upravený terén 

v.       výška 

VO       veřejné osvětlení 

VŠ       vstupní šachta 

vyhl.      vyhláška 

XPS      extrudovaný polystyren 
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