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Abstrakt 
  
Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt 
řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. Rodinný dům se nachází v Hlinsku 
v Čechách. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Provozovna 
slouží jako ordinace pro praktického lékaře. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Budova 
je obdélníkového tvaru a je zděná z keramických tvárnic. Střecha je valbová. Objekt je 
situován v mírně svažitém terénu. 
 
Klíčová slova 
  
 Rodinný dům s provozovnou, obdélníkový tvar, valbová střecha, zděná konstrukce, 
dřevěný krov, dvě nadzemní podlaží. Mírně svažitý terén. 
  
Abstract 
 
This work aims to develop project documentation for building construction. The project 
addresses a new family house with an establishment. The house is situated in Hlinsku in 
the country. The house is designed for a family of four for year-round occupancy. 
Premises used as a clinic for a doctor. The building has two floors. The building is 
rectangular in shape and is made of ceramic brick blocks. The roof is hipped. The 
building is located in a slightly hilly terrain. 
  
Keywords 
 
House of establishment, rectangular, hipped roof, brick structures, wooden roof, two 
floors. The slightly sloping terrain. 
 
  



5 
 

Bibliografická citace VŠKP 
  
Jan Vosmík Rodinný dům s provozovnou. Brno, 2014. 48 stran, 84 stran příloh 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Danuše Čuprová, CSc. 
  



6 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 
použité informační zdroje. 
  
  
 
V Brně dne 11.5.2014  
  
  
  

……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík  

 



7 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 11.5.2014 
  
  
  

                                                             
……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík  



8 
 

Poděkování: 

 
Tímto bych chtěl poděkovat své vedoucí bakalářské práce paní Ing. Danuši Čuprové, 
CSc. Za odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytnula během řešení 
mé práce. V neposlední řadě patří poděkování mým kamarádům za odreagování při 
studiu a mé přítelkyni za trpělivost, kterou se mnou měla po dobu vypracování projektu. 
Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu a možnost studia na vysoké škole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík  

 



9 
 

Obsah: 
 
1) Úvod 

2) Vlastní text:  

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA    

 B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 C) SITUAČNÍ VÝKRESY 

 D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A   
      TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 E) DOKLADOVÁ ČÁST 

3) Závěr 

4) Seznam použitých zdrojů 

5) Seznam použitých zkratek 

6) Seznam příloh  

 

 

 
  



10 
 

 

1) Úvod 
 
 Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. Rodinný dům se nachází 
v Hlinsku v Čechách. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. 
Provozovna slouží jako ordinace pro jednoho praktického lékaře. Objekt má dvě 
nadzemní podlaží. Budova je obdélníkového tvaru a je zděná z keramických tvárnic. 
Obvodové a vnitřní nosné zdivo je tlusté 300 mm. Obvodové zdivo je zatepleno 
polystyrenem EPS-F dle certifikovaného zateplovacího systému ETICS. Základy jsou 
plošné, provedené jako základové pasy z prostého betonu. Střecha je valbová. 
Konstrukci tvoří klasický dřevěný krov se stojatou stolicí. Střešní krytina je tašková 
skládaná. Objekt je situován v mírně svažitém terénu. Barevné řešení objektu je patrné 
z přiložené vizualizace. Součástí bakalářské práce bylo i vypracování seminární práce 
na téma krovové soustavy šikmých střech viz. příloha složka přípravné a studijní práce. 
Projekt byl vypracován dle platných norem. Vlastní text práce je členěn v souladu s 
vyhláškou č. 62/2013 a je doplněn o přílohy v samostatných složkách 1-6. 
 
 

2) Vlastní text práce 
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A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
RD Novák, č.p. 980/40 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Ul. Holetínská, Hlinsko v Čechách, č.p. 980/40, k.ú. Hlinsko v Čechách, Pardubický 
kraj 
c) předmět projektové dokumentace. 

Předmětem PD je novostavba rodinného domu na parcele 980/40, k.ú. Hlinsko 
v Čechách. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jan Novák, Družstevní 1320, Hlinsko v Čechách, 53901 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vypracoval : Jan Vosmík, ČSA 1407, Hlinsko v Čechách, 539 01 
Zodpovědný proj. : - 
Oprávnění zodp. pr. : - 
Vydal : - 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- platná územně plánovací dokumentace 
- další doplňující informace poskytnuté stavebníkem 
- údaje a data z KN (veřejný přístup) a dalších veřejných registrů 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

parcela KN č.p. 980/40 v k.ú. Hlinsko v Čechách 639303 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

1)
 (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Nezjištěna dotčenost těchto oblastí. V území se nenachází žádná památková zóna, 
chráněné území, záplavová oblast. 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Pozemek je mírně svažitý a odtok dešťové vody ze střechy je zajištěn do jednotné 
kanalizace města Hlinska. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
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, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací, 

Záměr není v rozporu s výše uvedeným. Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Záměr není v rozporu s OP. V rámci PD byly dodrženy obecné požadavky na využití 
území. Území bude využito jako plocha pro bydlení a provozovnu praktického lékaře. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

V rámci bakalářské práce se neřeší.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky a úlevové řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

Sousedící parcely  č. 980/41 
   č. 980/36 
   č. 2594/6 - komunikace   
viz.situace stavby 

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

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 
b) účel užívání stavby, 

Objekt pro bydlení a provozovna praktického lékaře. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

1)
 (kulturní památka apod.), 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. Nejedná se o památkově chráněné 
území, ani stavbu. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

dle vyhl. č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 398/2009 Sb. Technické požadavky pro 
bezbariérové užívání jsou dodrženy v rámci provozovny objektu a to: vstupem do 
objektu pomocí rampy se sklonem 1:8, bezbariérovým wc, odstraněním výškových 
překážek pro pohyb vozíčkářů, dostatečným manipulačním prostorem pro pohyb, 
otočení invalidního vozíku. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů
2)

, 

Nejsou známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Stavba nemá žádné výjimky 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 objektu 162,41 m² 
Obestavěný prostor objektu 1394 m³ 
Celková užitková plocha 257,32 m² 
Počet bytů   1 
Počet provozoven  1 
Počet uživatelů bytu  4 
Počet uživatelů provozovny 1 doktor, 1 sestra 

 

 



15 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

Potřeba vody: 600 l/den/rodinný dům  
 
Potřeba plynu: léto: 0,3 m3/den/rodinný dům  
  zima: 2,5 m3/den/rodinný dům  
 
Odpady: komunální: 4 kg/den/rodinný dům  
    plasty: 0,3 kg/den/rodinný dům  
    papír: 0,3 kg/den/rodinný dům  
    sklo: 0,5 kg/den/rodinný dům  
 
V rámci bakalářského projektu se podrobněji neřeší. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Předpokládaný termín zahájení 05/2014 
Předpokládaný termín dokončení 05/2016 
Výstavba se nečlení na etapy. 
k) orientační náklady stavby. 

Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 obestavěného 
prostoru, dle THU (http://www.stavebnistandardy.cz /)  
Cena za 1m3 OP dle THU: 4 465,-  
Předpokládané náklady stavby bytové: 1 394 x 4 465= 6 224 210 Kč 
Předpokládané náklady stavby nebytové: 1 000 000 Kč 

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

 
Členění:  SO01- Rodinný dům s provozovnou 
   SO02- vodovodní přípojka 
   SO03- plynová přípojka 
   SO04- kanalizační přípojka 
   SO05- přípojka nízkého napětí 
   SO06- parkoviště 
   SO07- chodníky  
   SO08- zpevněné plochy 
   SO09- prostor pro uložení komunálního odpadu 
   SO10- venkovní stání pro automobil 

 
 
 
 
V Brně dne 11.5.2014  
  
  
  

                                                             
……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík   
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemek je mírně svažitý, nenachází se v záplavovém území. Převýšení pozemku je 
příbližně 2,5 metru. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Byl zde proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii. 
Podloží je tvořeno zeminou G3 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G-F (dle ČSN 73 
1001). Jedná se o propustnou zeminu. Z hlediska ochrany stavby proti pronikání radonu 
z podloží – výskyt radonu: střední index rizika zjištěn z radonové mapy ČR- s ohledem 
na typ provedené izolace v RD je zamezeno vniku radonu do objektu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Přes pozemek neprochází žádná ochranná pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

dle Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka – není parcela v zápl. 
území. Rovněž nebyla zjištěna poddolovatelnost apod. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

bez zásadního vlivu. Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, stavba nemá vliv na 
odtokové poměry 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před zahájením vlastní stavby budou odstraněny keře, které se nacházejí na staveništi, a 
bude sejmuta ornice, která bude uskladněna v jižní části pozemku. Po dokončení 
stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Neřeší se. Nejsou potřebné 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Dopravní infrastruktura – napojení stavby bude provedeno sjezdem na místní 
komunikaci v ul. Holetínská. Na pozemku je provedeno zasíťování. Bude provedeno 
napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad a plynovod. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

V rámci bakalářské práce se neřeší. 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba pro bydlení s provozovnou. 1 bytová jednotka pro 4 osoby. Provozovna ordinace 
praktického lékaře, kapacita 10 pacientů, 1 lékař, 1 sestra. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Kompozice prostorového a hmotového řešení vychází z požadavků regulačního plánu. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Obdélníkový tvar objektu, valbová střecha, venkovní omítka bílá, béžová. Materiály: 
obvodové stěny z keramických bloků se zateplením polystyrenem, základové pasy 
z prostého betonu, stropy montované heluz s pot nosníky, miako vložkami. Krov 
klasický dřevěný. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispozice je patrná z výkresové části. Základní myšlenkou bylo zcela oddělit pracovní 
činnost od provozu domácnosti. Vzhledem k charakteru pracovní činnosti byly prostory 
umístěny do 1.NP. Provozovna je oddělena od obytné části objektu samostatným 
vstupem. Obytná část se nachází v 2.NP 

Dispoziční objektu je následovné: v 1.NP se nachází provozovna s vlastním vstupem. 
Provozovnu tvoří místnosti zádveří, wc, úklidové místnosti, čekárny, příjmení pacientů, 
ordinace. Plocha provozovny přesahuje 50m2. Provozovna je považována za samostatný 
požární úsek. V 1.NP se dále nachází garáž, která je napojena na místní komunikaci, 
sklad a technická místnost objektu. V technické místnosti je umístěn plynový kotel. 
V 2.NP se nachází bytový jednotka. Přístup do bytové jednotky je přes schodiště a 
samostatný vstup v přední části objektu. Ze zadní části objektu se nachází další vstup, 
který vede na mezipodestu a tvoří dobré propojení bytové jednotky se zahradou v zadní 
části pozemku. Bytová jednotka je členěna na část společenskou a část klidovou. 
Klidovou část tvoří dětské pokoje, ložnice a koupelna. Společenskou část tvoří obývací 
pokoj propojený s kuchyní, samostatné wc a spíž. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Technické požadavky pro bezbariérové užívání jsou 
dodrženy v rámci provozovny objektu a to: vstupem do objektu pomocí rampy se 
sklonem 1:8, bezbariérovým wc, odstraněním výškových překážek pro pohyb 
vozíčkářů, dostatečným manipulačním prostorem pro pohyb, otočení invalidního 
vozíku. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Řeší vyhláška č.268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby. Novostavba je 
navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) stavební řešení, 

Novostavba je založena pomocí betonových plošných základových konstrukcí. Svislé 
zdivo je navrženo z keramického staviva. Krov je řešen jako klasický dřevěný – krokve 
včetně zateplení mezi a pod krokvemi se zastřešením pomocí skládané krytiny. 
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b) konstrukční a materiálové řešení, 

Řešeno v dalších částech dokumentace. Zděný systém z keramických bloků, stropy 
montované, střecha sedlová 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

Konstrukce byly navrženy tak, aby jejich mechanická odolnost a stabilita vyhovovala 
dle platných norem typu svého užívání. Stavba byla navržena s ohledem na standardní 
zakládací podmínky a dle známých empirických pravidel. Stavba je navržena tak, aby 
zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:  
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stavba vyhovuje na mechanickou odolnost a stabilitu. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Novostavba bude napojena na elektrorozvod v ul. Holetínská v soustavě 230 V. 
Novostavba bude napojena na jednotný kanalizační systém města. Přípojka DN 110 
Novostavba bude napojena na plynovodní vedení. HUP umístěn před objektem. 
Novostavba bude napojena na vodovodní řád DN 32 pomocí navrtávací soupravy. 
Vytápění bude zajištěno plynovým kotlem v technické místnosti. 
Technologická zařízení se neuvažují. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování v 
návaznosti na ČSN 73 0802 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 15 - Rodinný dům a stavba 
pro rodinou rekreaci. Objekt RD je budova skupiny OB 1 a tvoří dva požární úseky.  
Podrobný výpočet a posouzení viz příloha D.1.3  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Všechny konstrukce jsou navrženy dle platné legislativy, zejména dle ČSN 730540. 
Podrobný výpočet a posouzení viz. příloha 6 stavební fyzika. 
 
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.). 

Hygienické požadavky při užívání stavby budou vyřešeny pomocí samostatných wc a 
koupelny v bytě. Bytová jednotka a provozovna bude  napojená  na domovní kanalizaci 
a splašky budou odvedeny do kanalizační sítě.  
Větrání bytové jednotky a provozovny bude zajištěno přirozenou výměnou vzduchu 
okny a na záchodech pomocí ventilátorů, které odvedou vzduch mimo objekt. 
Vytápění bytových jednotek bude zajištěno centrálním vytápěním. Objekt bude mít 
desková otopná tělesa s termostatickými hlavicemi na regulaci tepla. Lokální topidlo- 
plynový kotel bude umístěn v 1.NP objektu v technické místnosti. 
Osvětlení objektu bude zajištěno přirozeným denním osvětlením skrz okenní otvory a 
elektrickými světly, které budou rozmístěny po jednotlivých místnostech. 
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Objekt bude zásobován pitnou vodou z místního řadu. Vyústění v objektu přes baterie 
v koupelně, kuchyni a na wc. 
Komunální odpad bude skladován u objektu na skladovací ploše komunálního odpadu a 
bude vyvážen na místní skládku. Stavba není zdrojem nadměrných vibrací, prašnosti a 
hluku. Péče o bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci - základním předpisem je zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění 
dalších podmínek BOZP, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 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 a další související předpisy. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Zjištěn střední index radonového nebezpečí z radonové mapy ČR. Ochrana proti radonu 
- hydroizolace spodní stavby tvoří zároveň protiradonovou bariéru a je prováděna dle 
příslušných platných předpisů. Bude provedena jako asfaltová hydroizolační vrstva 
v režimu protiradonové bariéry v I. kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601.  
b) ochrana před bludnými proudy, 

Neřeší se, v okolí stavby se nepředpokládají bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Neřeší se, nepředpokládá se. 
d) ochrana před hlukem, 

Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 
Akustika -Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány. 
e) protipovodňová opatření. 

Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí nezjištěny a tudíž neřešeny. Avšak v případě 
výskytu některých dalších negativních účinků zabezpečit potřebná opatření dle platné 
legislativy. V blízkosti objektu se nenachází povodňové riziko. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

vodovodní přípojka-  napojení vodovodní přípojky na místní vodovodní řad bude 
provedeno navrtávací soupravou, místní vodovodní řad se nachází v zeleném pruhu 
mezi komunikací a chodníkem. Vodoměrná šachta bude umístěna před objektem. 
plynová přípojka-  se napojí na plynové vedení nízkotlaké, které vede v chodníku před 
objektem. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn a viditelně označen v antoníčku před 
objektem.  
kanalizační přípojka- se napojí na splaškovou kanalizaci, která se nachází 
v komunikaci před objektem. Kanalizační přípojka bude mít revizní šachtu na pozemku 
objektu. 
přípojka nízkého napětí- se napojí na vedení nízkého napětí, které se nachází 
v chodníku před objektem. Hlavní jistič bude umístěn v RIS před objektem v antoníčku. 
Podrobnější řešení napojení na tech. Infrastrukturu se bude řešit v projektové 
dokumentaci TZB. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

vodovodní přípojka- délka 21,8m, DN32 
plynová přípojka- délka 19,4, DN32 
kanalizační přípojka- délka 15,1m, DN110 
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přípojka nízkého napětí- délka 18,8m, výkonová kapacita 20kW 

 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 

Doprava na staveniště bude provedena napojením na místní komunikaci. Sjezd bude 
označen dopravními značkami. Staveništní komunikace bude zhutněná zemní pláň, 
s příčným sklonem 3 ° pro odtok vody. Šířka komunikace bude 3,5m. Nejmenší 
poloměry směrových oblouků budou dodrženy. Pozemek není průjezdný.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení sjezdem na silnici II. třídy v ul. Holetínská. Komunikace je vhodná pro 
zásobování stavby.  
c) doprava v klidu. 

Parkování vozidel bude zajištěno parkovací plochou u objektu. Parkovací plocha 
asfaltová. Rozměr 13,5x5m. Velikost parkovacího místa 2,5x5,5m. Pro imobilní 
3,5x5,5m.  Počet parkovacích míst pro provozovnu bude řešen jako 4 klasická 1 
imobilní. Parkování pro uživatele bytové jednotky bude zajištěno garáží v objektu a 
parkovacím stáním před objektem. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před zahájením vlastní stavby budou odstraněny keře, které se nacházejí na staveništi, a 
bude sejmuta ornice, která bude uskladněna v jižní časti pozemku. Po dokončení 
stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Na pozemku se 
nevyskytují vzrostlé stromy. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba bez zásadního vlivu na životní prostředí. Podrobněji neřešeno. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

V rámci bakalářského projektu se neřeší. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

V rámci bakalářského projektu se neřeší. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Předpokládá se splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. Kromě běžného oplocení a zajištění BOZP při výstavbě se nepředpokládá 
vznik činností nutných speciálního řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Voda, plyn, elektřina a kanalizace budou připojeny na hranici pozemku dle potřeby, 
zejména:  
-voda: 1“ zajištěna provizorním napojením na vodovodní řád  
-elektřina: 40 kW zajištěno napojením na stávající elektrickou síť  
b) odvodnění staveniště, 

Neřeší se, pouze vsakem do zeminy. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení sjezdem na místní komunikaci v ul. Holetínská. Napojení na technickou 
infrastrukturu bude následovné: 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. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Bez zásadního vlivu na okolní stavby a pozemky. Veškerý provoz zajištěný 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 a nedocházelo k jejímu znečišťování. Provoz na 
stavbě může probíhat pouze v denní dobu tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno 
hlukem v nočních hodinách mezi 22:00- 6:00. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Ochrana okolí dle platné legislativy (oplocení, případné zajištění komunikace, 
prašnost,..), dále bez požadavků na kácení dřevin. Demoliční práce se neuvažují. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Pouze v rámci parcel a objektů stavebníka. 
g) odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace, 

 Likvidace odpadů při výstavbě bude probíhat dle platné legislativy a obecních 
vyhlášek. Stavba rodinného domu 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.  
 Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 
381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů.  
   
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.  
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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 02 hliník  

17 04 04 zinek 27  

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, 

Veškeré výše zmíněné práce pouze v rámci pozemku stavebníka, nepředpokládají se 
požadavky na přísun zeminy. S přebytečnou zeminou bude naloženo dle platných 
předpisů.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Ochrana životního prostředí při výstavbě vychází z legislativních požadavků. 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.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se musí řídit požadavky 
na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení zejména podle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a dalších souvisejících 
předpisů. 
 
V Brně dne 11.5.2014  
   

                                                             
……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík  
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C. Situační výkresy 
 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Je součástí PD 
 
C.2 Celkový situační výkres 
Je součástí PD 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
Je součástí PD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 11.5.2014  
  
  
  

                                                             
……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík   



27 
 

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 PROVOZOVNOU 
FAMILY HOUSE WITH AN ESTABLISHMENT                  
                             
D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAN VOSMÍK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. DANUŠE ČUPROVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014                   



28 
 

Obsah: 

D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ..................................... 29 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení ................................................................... 29 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ......................................................................... 38 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ......................................................................... 39 

D.1.4 Technika prostředí staveb ............................................................................. 39 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ................................... 40 

  



29 
 

D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva  
Účel objektu  
Rodinný dům s provozovnou -objekt určen k trvalému bydlení.  
 
Funkční náplň  
Objekt je dispozičně řešen dle požadavků investora – provozovna je navržena jako 
ordinace praktického lékaře. Bytová jednotka je navržena pro čtyřčlennou rodinu. 
 
1NP :  
V 1.NP je situována provozovna a technické zázemí objektu do kterého patří sklad, 
garáž, technická místnost. 
 
2NP :  
V 2.NP je umístěna bytová jednotka, které je dělena na klidovou zónu a společenskou 
zónu. Do klidové (noční zóny) patří ložnice, koupelna s wc a dva dětské pokoje. Ve 
společenské zóně se nachází obývací pokoj propojený s kuchyní. Dále se ve 
společenské zóně nachází samostatné wc. 
 
Kapacitní údaje  
Kapacita objektu:  
Bytová jednotka: 4 lidé 
Provozovna: 1 doktor 1 sestra 
Parkování: garáž pro 1 automobil. 
 
Architektonické řešení  
Vychází z požadavků investora a obce. Rodinný dům je v souladu s územní plánovací 
dokumentací města Hlinsko.  
 
-Tvar objektu: obdélníkový  
-Tvar zastřešení: valbová střecha sklon 250  
-Krytina objektu: skládaná střešní krytina bramac, barva červená 
-Fasáda objektu: silikátová omítka bílá. Podrobněji řešeno ve vizualizaci.  
  
Materiálové řešení  
Hlavní materiál tvořící zdivo je z keramických tvárnic Heluz, které jsou zatepleny 
fasádním polystyrenem. Tyto stěny jsou založeny na základových pasech z prostého 
betonu. Střecha je provedena jako valbová z prvků stojaté stolice dřevěného krovu. 
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Dispoziční řešení 
 
1.NP 
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 

101 ZÁDVEŘÍ 3,38 

102 GARÁŽ 27,90 

103 SKLAD 8,88 

104 TECH. MÍSTNOST 7,40 

105 CHODBA 19,22 

106 ZÁDVEŘÍ 3,49 

107 ČEKÁRNA 15,98 

108 ORDINACE 17,97 

109 PŘÍPRAVNA 11,75 

110 ŠATNA 3,12 

111 ÚKLIDOVÁ M. 2,31 

112 WC IMOBILNÍ 3,87 

125,27 
2.NP 
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 

201 CHODBA 23,05 

202 LOŽNICE 16,54 

203 KOUPELNA 7,48 

204 DĚTSKÝ POKOJ 16,20 

205 DĚTSKÝ POKOJ 14,81 

206 OBÝVACÍ POKOJ 27,03 

207 KUCHYŇ 22,46 

208 WC 2,20 

209 SPÍŽ 1,65 

131,42 
3.NP 
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA 

301 PŮDA 142,2 
 
Bezbariérové řešení 
dle vyhl. č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 398/2009 Sb. Technické požadavky pro 
bezbariérové užívání jsou dodrženy v rámci provozovny objektu a to: vstupem do 
objektu pomocí rampy se sklonem 1:8, bezbariérovým wc, odstraněním výškových 
překážek pro pohyb vozíčkářů, dostatečným manipulačním prostorem pro pohyb, 
otočení invalidního vozíku. 
 
Celkové provozní řešení 
V 1.NP se nachází provozovna s vlastním vstupem. Provozovnu tvoří místnosti zádveří, 
wc, úklidové místnosti, čekárny, příjmení pacientů, ordinace. Plocha provozovny 
přesahuje 50m2. Provozovna je považována za samostatný požární úsek. V 1.NP se dále 
nachází garáž, která je napojena na místní komunikaci, sklad a technická místnost 
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objektu. V technické místnosti je umístěn plynový kotel. V 2.NP se nachází bytový 
jednotka. Přístup do bytové jednotky je přes schodiště a samostatný vstup v přední části 
objektu. Ze zadní části objektu se nachází další vstup, který vede na mezipodestu a tvoří 
dobré propojení bytové jednotky se zahradou v zadní části pozemku. Bytová jednotka je 
členěna na část společenskou a část klidovou. Klidovou část tvoří dětské pokoje, ložnice 
a koupelna. Společenskou část tvoří obývací pokoj propojený s kuchyní, samostatné wc 
a spíž. 
 
Technologie výroby  
Při výstavbě se budou dodržovat všechny technologické postupy od výrobců. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
H S V 
1) Zemní práce 
Před provedením základových prací si prováděcí subjekt zajistí vytyčení všech 
případných dotčených inženýrských sítí, v případě kolize postupovat dle platné 
legislativy a případně dle požadavků správců jednotlivých sítí. Dle výkresu základů 
budou provedeny výkopové práce (základové rýhy a jámy) a případné hutnění zemního 
tělesa a podkladní vrstvy kameniva frakce 0-32 tl. 100mm, která bude pod podkladní 
betonovou deskou. Případný volný prostor pod podkladní betonovou deskou – bude 
dosypán kamenivem frakce 0-32 a zhutněn. Podkladní betonová deska je navržena v tl. 
100 mm. Deska není navržena jako nosná, ale jako podkladní na zhutněném podloží 
(95% PS) a bude vyztužena sítí dle PD s patřičným krytím výztuže. Průzkumy (zejména 
geologický) nebyly prováděny. Základové konstrukce jsou navrženy za těchto 
předpokladů: 
1) základové poměry lze hodnotit jako 1. geotechnická kat. dle ČSN 73 1001 
2) min. únosnost zákl. spáry je 200 kPa 
3) obvodové konstrukce založeny do nezámrzné hloubky (min. 1,0 m od uprav. terénu) 
4) základové podmínky jsou v celé ploše stejnorodé, nebude docházet k nestejnorodé 
konsolidaci a následnému sedání stavby v důsledku nestejnorodého podloží, pod 
objektem nejsou geotechnické zlomy, vrstvy podloží jsou přibližně vodorovné o 
průměrně stejné mocnosti, v podloží nejsou humózní vrstvy zemin, zeminy extrémně 
prosedavé, navážky atd. 
5) základová spára není ovlivněna podzemní vodou ani vodou tlakovou 
6) podloží není vůči základovým konstrukcím agresivní (uvažuje se XC1) 
Tyto předpoklady je nutné před betonáží základů ověřit. Pro předání základové spáry 
bude přizván geolog, který základovou spáru převezme zápisem do stavebního deníku. 
Pokud výše uvedené předpoklady nebudou splněny, je nutné základové konstrukce 
upravit podle skutečných geotechnických vlastností staveniště (šířka, pasů, hloubka 
založení, příp. dilatace, materiálové složení a vyztužení, ochrana před agresivní a 
tlakovou vodou, ...). 
Vytěžená zemina bude použita částečně k provedení potřebných násypů a terénních 
úprav v okolí stavby a případně částečně bude uložena na deponii na dotčeném 
pozemku. S přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu s obecní vyhláškou o 
odpadech, tj. bude odvezena na příslušnou skládku. 
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2) Základové konstrukce 
Založení nových svislých konstrukcí objektu je navrženo na základových pasech o šířce 
dle PD. Základová spára pod obvodovými konstrukcemi se musí nacházet vždy min 800 
mm pod úrovní upraveného terénu a rostlém terénu (nikoliv na navážce apod.). 
Základové pasy budou ukončeny v úrovni spodní hrany podkladního betonu. Horní část 
základových pasů pod obvodovými konstrukcemi možno provést z betonových tvarovek 
ztraceného bednění s výplňovým betonem C 16/20. Základové pasy jsou navrženy z 
prostého betonu C16/20. Na základové pasy bude proveden podkladní beton. Deska o 
tloušťce desky 100 mm. Provedená z betonu C 16/20 a vyztužena sítí dle PD. Na 
podkladní desce bude realizována asfaltová hydroizolace (předtím opatřeno penetrací). 
Její řešení je podrobně popsáno v samostatné kapitole. Před betonáží bude nutné do 
prostoru základových konstrukcí osadit případné prvky inženýrských sítí- zejména 
prostupy pro přípojky vodovodu, kanalizace, el. energie a plynovodu. Následující 
požadavky na kvalitu betonu se vztahují na spodní stavbu (tj. základy). Projektant si 
vyhrazuje právo předložení návrhu betonové směsi k odsouhlasení. Pro návrh betonové 
směsi je nutné vycházet z toho, že kvalita betonu je navržena C (12/15)16/20 XC1. Při 
výběru jednotlivých složek musí být splněny ustanovení platných předpisů. Použití 
plastifikační přísady je věcí výrobce betonu a dodavatele. Dalším nutným opatřením je 
zamezení odparu vody. Jedním z řešení je možnost použití nástřiku na zavadlý povrch a 
případně následně zakrýt mokrou jutou a folií. Při ošetřování vodou je nutné dbát, aby 
konstrukce nebyla vystavena teplotním šokům. Není přípustné základovou desku 
zaplavovat, ale pouze provádět smáčení pomocí jemné vodní clony. Dodavatel je 
povinen v souladu s normami o provádění betonových konstrukcí zabezpečit průkazní 
zkoušky betonu s prokázáním požadovaných vlastností. Projektant trvá na provádění 
kontrolních zkoušek betonu v dohodnuté četnosti na vzorcích vyráběných na staveništi. 
Betonová konstrukce musí odpovídat požadavkům - budou dodrženy všechny 
požadované skutečnosti vyplývající zejména z ČSN a EN pro přípravu před betonáží, 
betonáž a ošetřování betonu vč. rozdělení na dilatační celky.  
 
3) Svislé konstrukce 
Nové svislé nosné konstrukce obvodových a vnitřních stěn jsou navrženy 
z keramického kusového staviva Heluz famili tl. 300 mm. Tvar zdiva, otvory a použité 
tvarovky určují platné výkresy stavební části. Zdivo bude vyzděno na tenkovrstvou 
zdicí maltu Heluz. První řádek zdiva je nutné přesně založit na zakládací maltu Heluz.  
V obvodových zděných konstrukcích nesmějí být prováděny žádné drážky a kapsy, 
pakliže není v projektu stanoveno jinak. V místech, kde není zděná konstrukce v 
modulu 250 mm, budou použity prvky dle výkresové části, popř. tvarovky upraveny 
řezáním. Zdivo bude v místě napojení a v rozích vzájemně provázáno. Nad otvory dveří 
a nad okny budou ve stěnách použity systémové překlady, popř. dle výkresové části 
dokumentace. Při stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky 
výrobce jednotlivých prvků. 
 
4) Vodorovné konstrukce 
4a) Stropy 
Nové vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z keramického sytému Heluz, který se 
zmonolitní nadbetonávkou. Tloušťka keramického systému je 190 mm a tloušťka 
nadbetonávky je 60mm. Nadbetonávka je z betonu C25/30 s vloženou kari sítí. 



33 
 

Rozměry ok dle PD. Délky nosníků a velikosti miako vložek určují platné výkresy 
stavební části- výkresy sestavy dílců. Dobetonávky a prostupy stropem jsou patrné 
z výkresů PD. Celou konstrukci stropu je před zmonolitněním nutné podepřít pomocí 
bednícího systému Doka dle platných předpisů výrobce.  Při stavebních pracích je nutné 
dodržet veškeré technické požadavky výrobce jednotlivých prvků. Odbednění stropu je 
možné po technologické pauze 1 měsíc. 
 
4b) Železobetonové věnce 
Nad nosnými stěnami bude v oblasti stropu [+3,000 až 3,250 a 6,000 až 6,250] 
proveden ztužující pozední věnec ŽB věnec - beton C20/25 
-skladba armokoše pro běžný pozední věnec: hlavní výztuž 4xRØ12, třmínky RØ6 á 
300 mm 
-přesah zhuštěných třmínků vždy min. 200 mm za otvor na každou stranu 
-výztuž řádně propojena 
Konstrukce a její provedení musí odpovídat platným normám a předpisům. 
 
4c) Střešní plášť  
Jedná se o střechu hmotově řešenou jako šikmá (25°). Nová střešní krytina je navržena 
ze skládané krytiny Bramac Natura. Krytina se bude pokládat dle technologického 
postupu výrobce. Všechny další detaily a montážní postupy provádět výhradně právě 
podle předpisů výrobce. V případě nejasností správný postup rozhodne technický dozor 
investora. Součástí jsou i všechny systémové prvky – větrací tvarovky apod. Doplňková 
hydroizolační vrstva (DHV) a závěsné latě – dle technologických předpisů výrobce či 
dle PD. Krov je podrobně popsán níže. Dále také viz výkresová část. 
 
5) Úpravy povrchů 
5a) Vnitřní omítky a obklady 
Omítky: v rámci keramického staviva – Heluz TO tenkovrstvé vápenocementové 
omítky bílé strojově nanesené, doplněné o 3 mm tlustou štukovou vrstvu. Barevný odstín v 
jednotlivých místnostech bude proveden podle požadavků investora. Vnitřní omítky budou 
provedeny k hrubé podlaze. Základní pokyny pro aplikaci: Elektrické a instalační drážky, 
spáry ve zdivu apod. je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materiálem 
(vápenocementovou maltou). Při zdění z různých materiálů, při dozdívkách z jiných 
zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí je třeba v omítce zhotovit 
proříznutím spáru až na podklad. Před následným obkládáním povrch nevyhlazovat. 
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C, při 
teplotě nad 30 °C či velkém proudění vzduchu je nutné přijmout opatření proti rychlému 
vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné 
vlhčení omítky a pod.). Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, 
je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Další pokyny dle technického postupu 
výrobce. 
Obklady: obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních a za kuchyňskou linkou. Provedou 
se z keramických obkladaček do výšky dané ve výkresech půdorysů podlaží a v tabulce 
místností. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) omítky lepením (nutný je 
kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude upřesněna při provádění. Budou 
použity rohové, koutové a ukončovací lišty. V koupelně bude pod keramický obklad stěn 
provedena pružná, tekutá, nátěrová hydroizolace na disperzní bázi použité keramické 
obklady. Zhotovení dle technických požadavků výrobce jednotlivých prvků. 
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5b) Vnější omítky a obklady 
Celá fasáda bude řešena jako tenkovrstvá omítka s výztužnou tkaninou a s finální 
silikátovou omítkou zatíranou. Fasáda se provede na kontaktní zateplovací systém, 
který tvoří certifikovaný systém ETICS. Vše provádět dle technologických předpisů 
výrobce (penetrace,..). Provedení designového řešení (barevnost) - upřesněno 
stavebníkem. Sokl bude zateplen pomocí XPS v režimu KZS (ETICS) a opatřen finální 
omyvatelnou, odolnou strukturovanou omítkou, popř. bude proveden obklad. Barevnost 
objektu je patrná z přiložené vizualizace objektu viz. příloha. 
 
5c) Podlahy 
Skladba je řešena ve výkresové části projektové dokumentace. Dilatace podlah bude 
provedena v souladu s platnými normami, předpisy a technologickými požadavky. Na 
vhodných místech budou použity systémové kovové dilatační prvky -lišty. Při 
provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy jednotlivých materiálů, 
včetně technologických pozastávek. 
Podkladní vrstvy podlahy: V místnostech na terénu se provede zateplení v tloušťce 
100 mm z EPS-Z. V ostatních podlahách v 2.NP se použije zvuková kročejová izolace 
Orsin N tl. 80 mm. Po obvodu místnosti se osadí pás z Isover N/PP100 tl. 15 mm. Takto 
připravený podklad je připraven pro provedení roznášecí desky z betonového potěru 
knauf nebo betonové mazaniny. Roznášecí vrstvy jsou doplněny o OSB desky (tl. dle 
výpisu skladeb). V betonové mazanině se přidá KARI síť. Výztuže průměru 6 mm/100-
100 mm.  
Nášlapné vrstvy podlah  
Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Vrstvy se provádí před montáží 
obložkových zárubní dveří a po obkladech stěn. Nášlapné vrstvy podlah budou dle 
uvážení investora -keramická dlažba, laminátové, PVC, koberce kontaktně nalepené, 
betonové mazanina s nátěrem. Veškeré povrchové úpravy v jednotlivých místnostech 
jsou uvedeny v tabulce místností na výkresech půdorysů a v textové části výpisu 
skladeb. 
Požadavky v případě keramické dlažby:  
Keramická dlažba (Rako) - slinuté dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. 
odchylky 0.5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; 
nasákavost max. 2.5%, pevnost v ohybu min. 40 MPa, tvrdost 8-9, odolnost proti 
povrchovému opotřebení IV, s odolností proti vzniku vlasových trhlin. Nášlapná vrstva 
podlah, zejména dlažeb, musí splňovat požadavek normy a vyhlášky č. 268/2009 Sb. na 
protiskluznost - součinitel smykového tření min. 0,5. Tento parametr musí být doložen 
atestem pro Českou republiku. Po obvodu všech podlah budou vždy použity lemové 
lišty. V místě keramické dlažby bude proveden lem z keramických dlaždic. Tam kde na 
dlažby navazuje keramický obklad, nebudou prováděny lemy, ale přímo obklady. V 
místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové kovové přechodové lišty.  
Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části projektové dokumentace, 
budou vždy provedeny pod dveřními křídly. U stěn budou v podlaze (betonová 
roznášecí vrstva) vždy použity podlahové pásky, které zajistí pružné oddělení 
konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. Při provádění skladeb je nezbytné dodržet 
technologické předpisy jednotlivých materiálů, včetně technologických přestávek. 
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5d) Vnitřní podhledy 
Konstrukce krovu je z interiéru zaklopena SDK deskami tl. 12,5 mm na zavěšeném 
ocelovém roštu z CD profilů. V 1.NP jsou použity na wc a v úklidové místnosti závěsné 
samonosné podhledy knauf ve výšce 2,600 m. Při stavebních pracích je nutné dodržet 
veškeré technické požadavky výrobce jednotlivých prvků. 
 
6) Výplně otvorů 
Materiály výplní vnějších otvorů jsou určeny ve výkresové dokumentaci. Všechny 
výplně otvorů v obálce konstrukce (okna) budou v provedení s mikroventilací, s 
celoobvodovým kováním, min. dvojitým těsněním a budou opatřeny kompletními 
doplňky (krycí lišty k omítce, popř. dorovnávací profily v barvě a provedení výplní. 
Deklarovaná výsledná hodnota celé výplně v obálce budovy, tzn. profilu a skla musí být 
min. Uw = 1,1 W/m2K. Jedná se o sedmikomotová okna. Bližší specifikace viz výpis 
oken. Vnitřní parapety dle výpisu plastových prvků. Vnější parapety jsou z 
pozinkovaného plechu dle výpisu klempířským prvků. Provedení vnějších i vnitřních 
parapetů musí obsahovat všechny související prvky (doplňky, ukončení na bocích, 
včele, ... ).  
 
7) Ostatní konstrukce a práce 
Budou vycházet zejména z řešení jednotlivých problémů neznámých při zpracování 
projektu. Obecně:Všude na vnějších rozích obkladů bude použit profil v barvě ostatních 
spár, osazený do lepícího tmelu pod obklad. Všude na rozích stěn budou v rámci omítek 
použity příslušné stavební lišty k ochraně rohů. V místech změny materiálů podlah 
budou osazeny systémové kovové přechodové lišty. Přechody, které nejsou určeny na 
výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními 
křídly. Konkrétní typ lišt určí investor. Přechod podlahy na svislou konstrukci bude 
řešen pomocí soklovek výšky dle druhu nášlapné vrstvy. Všechny povrchové úpravy 
budou ohraničeny pomocí systémových lišt - ukončovacích, přechodových, dilatačních, 
koutových a nárožních. Styk dvou materiálů bude obecně řešen pomocí negativní spáry 
(drážky) nebo pomocí ozubu, pokud nebude požadováno jinak. Spára nebo ozub musí 
být podél celé své délky pravidelná, stejného příčného průřezu. Např. styk monolitické a 
prefabetonové konstrukce bude řešen také negativní spárou (trojúhelníkovou nebo 
půlkruhovou).Rovinnost povrchů stěn (i prosklených), sloupů a stropů musí být v 
toleranci 3 mm (měřeno na dvoumetrové lati) a 1 mm měřeno na dvaceticentimetrové 
lati a 5 mm měřeno na 5-ti metrech. Rozdíl výšek na dvou sousedních obkládačkách 
musí být do 0,5 mm. Pro prefa prvky jsou tolerance pro rovinnost o 1 mm přísnější. 
Musí být dodržena pravoúhlost v napojení stěn (pokud není požadován architektem jiný 
úhel) a svislost stěn a příček s odchylkou max. l°deg. Toto platí i pro stěnové a 
podlahové konstrukce. Spáry mezi obklady a dlažbami budou pravidelně široké 
(zajištěné při provádění např. pomocí distančních křížků z plastu). Lepidlo obkladů a 
dlažeb nelze používat k vyrovnávání nerovností podkladu větších než 4 mm. Prostupy 
ve stropních a stěnových konstrukcích musí být vrtané, pouze výjimečně sekané (např. 
díry v obkladech musí být odvrtané - pro vypínače, ventily). Zásuvky a vypínače budou 
osazeny symetricky vůči konečnému obkladu (na osu spár nebo obkladačky). Šikmé 
drážkování stěn a sloupů je zakázáno. V odůvodněných případech, se svolením vedení 
stavby a TDI, je povoleno provést vodorovné drážky (pro zapuštění zařízení a rozvodů) 
do hloubky 20% tl. stěny a po instalaci rozvodů důkladně zaházet cementovou 
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maltou.Svislé drážky je potřeba také omezit na minimum. Drážky lze provádět pouze 
frézováním, v žádném případě je nelze provádět sekáním. Drážky v obvodových 
stěnách jsou zakázány, není-li uvedeno jinak.Při prováděcích pracích musí být zajištěna 
ochrana "čistých" povrchů vůči znečištění a poškození (např. zakrytí položených 
koberců, dlažeb, rohů stěn a sloupů, atd. při následných dokončovacích pracích). Po 
dobu 8-mi dnů musí být vyloučen i pěší provoz po položení dlažby (do malt.lože), 
pojíždění může být povoleno nejdříve po 15 dnech. Výjimečně lze povolit pohyb po 
prkenných a dřevotřískových deskách. Během výstavby je nutno věnovat patřičnou 
pozornost ochraně dřevěných dílů. Konstrukce z pohledového dřeva s přírodní 
strukturou nesmí přijít do styku s omítkami, nátěry a malbami. Před začátkem 
povrchových úprav zhotovitel ověří, že zárubně a okna a upínací a kotevní prvky, které 
mají být omítnuty (závěsy, konzolky, ... ) jsou osazené. Všechny vnitřní prostory budou 
vymalovány interiérovými nestíratelnými barvami. Definitivní barevnosti místnosti určí 
investor před započetím malířských prací. Způsob nanášení nátěrů a maleb musí 
odpovídat požadované kvalitě, tj. nástřikem, resp. válečkem. Omítky a popř. betony 
musí být před nátěrem dostatečně vyzrálé. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C, 
ani nad průměrnými denními teplotami +30°C. Barevnost určí investor. 
Oplocení se uvažuje z uličních stran z betonových štípaných tvarovek (podezdívka na 
základových pasech, sloupky) s dřevěnými laťkovými poli (výplně). Ostatní části se 
předpokládají z poplastovaného pletiva se sloupky ocelovými bez podezdívky. 
 
8) Schodiště 
Schodiště v objektu bude provedeno jako monolitické železobetonové. Konstrukce 
schodiště je uložena na podestových nosnících. Schodiště je dvouramenné. Šířka 
ramene je 1200 mm. Beton C25/30. Ocel B500. Obklad schodišťového stupně je 
dřevěný. Výška schodišťového stupně je 170mm. Při výstavbě schodiště musí být 
dodržen technologický postup pro monolitické konstrukce, v němž je obsažen postup 
výroby bednění, dopravy betonové směsi, ukládání betonu do bednění, ošetřování 
betonu apod. Na správnost provedení konstrukce dohlédne stavební dozor. Betonová 
konstrukce musí odpovídat požadavkům - budou dodrženy všechny požadované 
skutečnosti vyplývající zejména z ČSN a EN. 
 
P S V 
711- Izolace proti vodě 
Izolace obecně: 
Při provádění budou dodržovány veškeré platné normové požadavky, doporučení 
výrobců,  budou ctěny technologické postupy a dodržovány potřebné a předepsané 
technologické  přestávky. Vlastní realizaci je možné svěřit pouze oprávněné a řádně 
kvalifikované firmě, vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou s 
patřičným odborným vzděláním. Odborné práce mohou vykonávat jen osoby řádně 
vyučené a proškolené. Při provádění budou dodržovány všechny předpisy o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví. Během realizace budou prováděny předepsané kontroly jak 
materiálů, tak způsobu provádění. Mezi odpovědnými osobami a subjekty budou 
probíhat řádné přebírky a předávky jednotlivých vrstev s provedením předepsaných 
kontrol. O všech kontrolách, postupu prací, apod. budou prováděny zápisy do 
stavebního deníku nebo budou zpracovávány příslušné protokoly. Výše uvedené platí 
obecně pro veškeré práce a materiály. 
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Izolace je provedena na vodorovných a svislých plochách pomocí dvou modifikovaných 
asfaltových pásů. Provedení spočívá v přitavením spodního asfaltového 
modifikovaného pásu Sklodek 40 speciál na podklad. Izolace bude provedena na 
předem napenetrovaný podklad. Na spodní asfaltový pás se posléze přitaví vrchní pás 
Bitagit Al 40 mineral. Izolaci provádět dle technologických předpisů výrobce a v 1. 
kategorii těsnosti. Všechna proražení izolační bariéry během prováděných prací musí 
být opraveny stejným materiálem s přesahy od místa porušení dle návodu výrobce.  
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat provedení prostupů instalačních vedení.  
Všechny prostupy musí být realizovány tak, aby v těchto místech byla zajištěna 
plynotěsnost a odolnost tlakové vodě. Nedochází-li k dilatačním pohybům 
prostupujícího tělesa, lze izolaci vytáhnout pomocí manžety na prostupující těleso. 
Dochází-li k dilatačním pohybům, řeší se prostupy pomocí plášťové trouby (ocelové, 
plastové atd.) s přírubou, na kterou se plynotěsně připevní izolace. Prostor mezi 
plášťovou troubou a vedením se vyplní nenasákavou pružnou hmotou (např. pryžovým 
mezikružím, PU pěnou atd.) a na konci trvale pružným tmelem umožňujícím dilataci.   
Při izolatérských pracích bude nutné dodržet veškeré technologické postupy dle  
technologického předpisu výrobce a platné normy. Je nezbytné, aby byly použity 
materiály od jednoho výrobce a aby tyto materiály byly určeny ke společnému použití. 
Rovněž se jedná o DHV ve skladbě střešního pláště. 
 
713- Tepelné izolace 
Jedná se zejména o zateplení fasády pomocí polystyrenu EPS-F tl. 150 mm na 
obvodové zdivo. Bude zde použitý certifikovaný zateplovací systém ETICS. Další 
tepelná izolace bude použita u podlahových konstrukcí, a to polystyren EPS-Z tl. 100 
mm. Další zateplení bude zateplení soklu pomocí XPS tl. 100mm. Zateplení střešní 
konstrukce bude provedeno mezi a pod krokvemi pomocí minerální vaty Isover UNI tl. 
200 mm. 
 
762- Tesařské konstrukce 
Jedná se o dřevěný krov, který je řešen jako valbová střecha pomocí stojaté stolice. 
Krov tvoří prvky pozednice, vaznice, krokve, pásky, sloupky a kleštiny. Vzdálenost 
krokví je 1m, vzdálenost plných vazeb je 4m. Sloupky krovu jsou opřené do stropní 
konstrukce. V místech sloupků je provedené zesílení stropu pomocí skrytého průvlaku 
viz. detail. Volné přesahy střechy se uvažují s osazením palubek, jinak bednění 
plnoplošné pomocí prken či OSB. Nutno dbát na provádění detailů - napojení tepelné 
izolace, hydroizolace, provaření výztuží, atd. Celá konstrukce krovu bude tesařsky 
provedená. Podrobněji dle výkresové části. 
 
764- Klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské prvky jsou popsány ve výpisu prvků. Většina výrobků je 
z pozinkovaného plechu. Na objektu jsou použité jako klempířské prvky například 
venkovní parapety, svody, žlaby, oplechování komína, aj. Dešťový svod bude opatřen 
plastovým geigrem – lapač střešních nečistot. Ten bude obetonován tak, že vrchní líc 
geigru bude v úrovni nového terénu včetně obetonávky. 
 
765 Krytiny  
Viz HSV 4c) 
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783- Nátěry 
Dle potřeby řešeno přímo při výstavbě. 
Ostatní 
Jedná se o případné průvětrníky a větrací mřížky, rohože, zábradlí, instalace systému na 
ochranu objektu a osob před elektrostatickými výboji a podobné. Konkrétně bude 
řešeno dle pokynů investora. Prvky, které jsou známé předem jsou uvedeny ve výpisu 
prvků. 
 
b) Výkresová část  

D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP 
D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP 
D.1.1.3 PŮDORYS STŘECHY 
D.1.1.4 ŘEZ PŘÍČNÝ A-A´ 
D.1.1.5 ŘEZ PODÉLNÝ B-B´ 
D.1.1.6 POHLED SEVERNÍ 
D.1.1.7 POHLED JIŽNÍ 
D.1.1.8 POHLED VÝCHODNÍ 
D.1.1.9 POHLED ZÁPADNÍ 
D.1.1.10 DETAIL 1 
D.1.1.11 DETAIL 2 
D.1.1.12 DETAIL 3 
D.1.1.13 DETAIL 4 
D.1.1.14 DETAIL 5 
D.1.1.15 DETAIL 6 
D.1.1.16 SKLADBY 1 
D.1.1.17 SKLADBY 2 
D.1.1.18 SKLADBY 3 
D.1.1.19 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.20 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.21 VÝPIS OKEN 
D.1.1.22 VÝPIS DVEŘÍ 
D.1.1.23 VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 

řešeno v jiných částech této zprávy 
b) Výkresová část  

D.1.2.1 ZÁKLADY 
D.1.2.2 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 1.NP 
D.1.2.3 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 2.NP 
D.1.2.4 KROV 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 

posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 

včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 

namáhání). 

Konstrukce byly navrženy tak, aby jejich mechanická odolnost a stabilita vyhovovala 
dle platných norem typu svého užívání. Stavba byla navržena s ohledem na standardní 
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zakládací podmínky. Stavba je navržena tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek:  
 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí 

stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

Dle platných předpisů. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
viz B.2.8. Je řešeno v samostatné příloze D.1.3. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) zařízení pro vytápění staveb 
Zdroj tepla:  plynový kotel 
Systém:  teplovodní vytápění  
Otopné medium: voda 
Radiátory:  desková otopná tělesa  
Podrobný projekt vytápění není součástí tohoto projektu. 
 
b) zařízení pro ochlazování staveb 
Neuvažuje se. 
 
c) zařízení vzduchotechniky 
Neuvažuje se. 
 
d) zařízení pro měření a regulaci 
Dle požadavků jednotlivých řemesel. 
 
e) zařízení zdravotně technických instalací 
e1) Splašková (vnitřní a venkovní)  kanalizace 
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí. Svede odpady z koupelny 
kuchyně a záchodů do revizní šachty před objektem až do kanalizační sítě obce. 
Napojení na místní splaškovou kanalizační síť je patrné ze situace.  
 
e2) Dešťová kanalizace 
Likvidace dešťových vod – dešťové vody jsou svedeny ze střešních rovin do okapních 
žlabů kolem celého půdorysu objektu. Svislé svodné potrubí je napojeno na podzemní 
vedení dešťové kanalizace, které ústí do revizní šachty před objektem. 
 
e3) Materiál potrubí  
Odpadní, připojovací a větrací potrubí je z plastových trubek – HT a KG. 
výrobce plast. potrubí: Gebr. Ostendorf - OSMA  zpracování plastů, s.r.o., Humpolec;  
Případná revizní šachta – od stejného výrobce. 



40 
 

e4) Vnitřní rozvody vody 
Vodovodní potrubí je rozvedeno v objektu do místností koupelny, kuchyně, wc, garáže 
a úklidové místnosti. Do 2.NP je rozvod proveden v instalační šachtě. Vodovodní 
potrubí je vedeno ve stěnách a podlahách. Potrubí nesmí procházet obvodovými 
konstrukcemi v místech prahů. Potrubí pro vnitřní rozvod je z PE. Dimenze vnitřního 
potrubí se v projektu neřeší. Přípojka je DN32. Hlavní uzávěr vody je v garáži.  
 
f) plynová zařízení 
V technické místnosti je plynový kotel zajišťující vytápění objektu. Odvod spalin je 
zajištěn napojením na komínový průduch. Přívod plynu zajišťuje přípojka plynu do 
objektu. Hlavní uzávěr plynu je umístěn před objektem v antoníčku. Vedení 
plynovodního potrubí musí vést na povrchu konstrukcí a musí být viditelné! Materiál 
pro potrubí je ocel. Označení potrubí je nutné provést žlutou barvou. Průchod potrubí 
skrz zdi je nutné řešit pomocí ocelových chrániček.  
 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
Silnoproudé rozvody nejsou v bakalářském projektu řešeny. Elektrické rozvody se do 
objektu dostanou přípojkou přes RIS. RIS je umístěná před objektem. V objektu se 
uvažuje napětí 230V. Instalace systému na ochranu objektu a osob před 
elektrostatickými výboji se umístí dle projektové dokumentace. Potřebné podrobné 
výkresy, schémata a výpočty k jednotlivým instalacím si zpracuje odborně oprávněná 
firma sama. Všechny instalace budou provedeny odborně oprávněnou firmou. 
 
h) zařízení slaboproudé elektrotechniky 
Zvonky, telefony a jiné slaboproudé zařízení se v bakalářském projektu neřeší. Potřebné 
podrobné výkresy, schémata a výpočty k jednotlivým instalacím si zpracuje odborně 
oprávněná firma sama. Všechny instalace budou provedeny odborně oprávněnou 
firmou, která vydá revizi nebo tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti! 
 
ch) Výkresová část 
v rámci bakalářského projektu se neřeší. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Nevyskytují se 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 11.5.2014  
  
  
  
                                                         ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Vosmík  
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E. Dokladová část 
 
V rámci bakalářského projektu se neřeší. 
 

 

Při provádění budou dodržovány veškeré platné normové požadavky, doporučení 

výrobců,  

budou ctěny technologické postupy a dodržovány potřebné a předepsané technologické  

přestávky. Vlastní realizaci je možné svěřit pouze oprávněné a řádně kvalifikované 

firmě, vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou s patřičným odborným 

vzděláním. Odborné práce mohou vykonávat jen osoby řádně vyučené a proškolené. Při 

provádění budou dodržovány všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.  

Během realizace budou prováděny předepsané kontroly jak materiálů, tak způsobu  

provádění. Mezi odpovědnými osobami a subjekty budou probíhat řádné přebírky a  

předávky jednotlivých vrstev s provedením předepsaných kontrol. O všech kontrolách,  

postupu prací, apod. budou prováděny zápisy do stavebního deníku nebo budou  

zpracovávány příslušné protokoly. 

Kde není podrobná specifikace, dodavatel předloží technickému dozoru investora 

vzorník či nabídkový list uvedeného výrobce (či jiného výrobce nebo dodavatele 

materiálů a prvků stejných vlastností) s uvedenými cenami a ten rozhodne o přesně 

použitém prvku, popř. přímo rozhodne investor. Veškeré změny a doplňky budou 

konzultovány předem se zpracovatelem projektu a investorem a budou společně 

odsouhlaseny se stavebním dozorem. Jelikož se nejedná o podrobný prováděcí projekt 

stavby, zajistí si prováděcí subjekt na své náklady, bude-li to mimo jiné vyžadovat 

podstata věci, detaily jednotlivých nových konstrukcí a další potřebné specifikace 

užitých prvků a konstrukcí. Poté v případě škod, vzniklých mimo jiné z neprovedených 

detailních projekčních podkladů, prováděcí subjekt přebírá za tyto škody plnou 

zodpovědnost. Prováděcí subjekt je povinen ze své erudovanosti upozornit na případné 

nesrovnalosti v projektové dokumentaci a navrhnout alternativní řešení, které bude 

odsouhlaseno původním projektantem a stavebníkem. Prováděcí subjekt je povinen se 

řádně a plně seznámit s projektovou dokumentací před vlastním započetím stavby.   
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3) Závěr 

Výstupem bakalářské práce je dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.  
499/2006 Sb. (příloha č. 6), tepelně technické posouzeni, požárně bezpečnostní řešení a  
vizualizace objektu. Před zpracování této dokumentace jsem se seznámil s budoucí 
stavební parcelou. Parcelu jsem navštívil a fotograficky zdokumentoval, dále jsem si 
získal podklady s inženýrskými sítěmi dané lokality. Při vypracovávání práce jsem se 
řídil platnými normami, zákony, vyhláškami a podklady od výrobců. Dům byl 
dispozičně navržen dle současných trendů (dělení na noční a denní zóny, propojená 
kuchyň s jídelnou a obývacím pokoje Projekt řeší novostavbu rodinného domu s 
provozovnou. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Provozovna 
slouží jako ordinace pro jednoho praktického lékaře. Objekt má dvě nadzemní podlaží. 
Budova je obdélníkového tvaru a je zděná z keramických tvárnic. Střecha je valbová. 
Konstrukci tvoří klasický dřevěný krov se stojatou stolicí. Objekt je situován v mírně 
svažitém terénu. Pro architektonický návrh byla vypracována studie vizualizace, která je 
součástí této bakalářské práce a je z ní patrné barevné členění objektu. Projektová 
dokumentace je vypracována v rozsahu určeném v zadání bakalářské práce. 
Vypracování této práce mě poskytlo mnoho nových poznatků o projektování jako celku. 
Přínosem pro mě osobně bylo zejména seznámení se zákony, normami a vyhláškami 
(vyhledávání, dodržování). Získání uceleného náhledu na projektování a zkušenost s 
celkovou kompletací dokumentace.  
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4) Seznam použitých zdrojů 

Soubor použitých norem: 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní a horninové tlaky na stavební konstrukce 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 1901 Navrhování střech- Základní ustanovení 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
Soubor použitých vyhlášek: 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Soubor použitých předpisů: 
Předpis č. 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Předpis č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
 
Webové stránky: 
http://www.heluz.cz/ - Zdivo, stropy, malty 
http://www.best.cz/ - ztracené bednění 
http://www.bramac.cz/ - střešní krytina 
http://www.dilatace.cz/ - vodotěsné profily 
http://www.stahovaci-schody.eu/ - stahovací schody 
http://www.e-strechy.cz/ - Difúzní podstřešní mikroperforované fólie 
http://www.knauf.cz/ - sádrokarton, malta 
http://www.isover.cz/ - tepelné, zvukové a protipožární izolace 
http://www.fatrafol.cz/ - separační fólie 
http://www.dektrade.cz/ - asfaltové pásy 
http://www.lomax.cz/ - okna, dveře 
http://www.oknamacek.cz/ - garážová vrata 
http://www.sapeli.cz/ - vnitřní dveře 
Použité programy: 
ArchiCad 15, Artlantis studio 
Nástroje MS Office 2007 
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5) Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
RD – rodinný dům 
NP – nadzemní podlaží 
XPS – extrudovaný polystyrén 
EPS – expandovaný polystyrén 
PE- polyetylen 
ŽB- železobeton 
č. – číslo 
BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
NV – nařízení vlády 
m.n.m. – metrů nad mořem 
Bpv – Balt po vyrovnání 
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6) Seznam příloh 
 

Složka č. 1: PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
Studie  
 
A) Průvodní zpráva 
B) souhrná technická zpráva 
C) výkresová část: 
 
01- OSAZENÍ DO TERÉNU, M1:150 
02- SITUACE, M1:200 
03- PŮDORYS 1.NP, M1:75 
04- PŮDORYS 2.NP, M1:75 
05- VÝKRES STŘECHY, M1:75 
06- ŘEZ A-A´, M1:75 
07- Pohled severní, M1:75 
09- Pohled jižní, M1:75 
10- Pohled východní, M1:75 
11- Pohled západní, M1:75 
12- Základy, M1:75 
13- Krov, M1:75 
14- Řez B-B´, M1:75 
 
Seminírní práce 
Krovové soustavy šikmých střech 
 
Vizualizace objektu 
Fotodokumentace- Artlantis studio  
 
Výpočty 
Výpočet schodiště 
Výpočet základů 

 

Složka č. 2: C SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, M 1:500 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1:200 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1:200 
 

Složka č. 3: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ 

D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP, M 1:50 
D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP, M 1:50 
D.1.1.3 PŮDORYS STŘECHY, M 1:50 
D.1.1.4 ŘEZ PŘÍČNÝ A-A´, M 1:50 
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D.1.1.5 ŘEZ PODÉLNÝ B-B´, M 1:50 
D.1.1.6 POHLED SEVERNÍ, M 1:50 
D.1.1.7 POHLED JIŽNÍ, M 1:50 
D.1.1.8 POHLED VÝCHODNÍ, M 1:50 
D.1.1.9 POHLED ZÁPADNÍ, M 1:50 
D.1.1.10 DETAIL 1, M 1:10 
D.1.1.11 DETAIL 2, M 1:10 
D.1.1.12 DETAIL 3, M 1:10 
D.1.1.13 DETAIL 4, M 1:10 
D.1.1.14 DETAIL 5, M 1:5 
D.1.1.15 DETAIL 6, M 1:10 
D.1.1.16 SKLADBY 1 
D.1.1.17 SKLADBY 2 
D.1.1.18 SKLADBY 3 
D.1.1.19 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.20 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 
D.1.1.21 VÝPIS OKEN 
D.1.1.22 VÝPIS DVEŘÍ 
D.1.1.23 VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ 

 
Složka č. 4: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
D.1.2.1 ZÁKLADY, M 1:50 
D.1.2.2 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 1.NP, M 1:50 
D.1.2.3 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 2.NP, M 1:50 
D.1.2.4 KROV, M 1:50 
 

Složka č. 5: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

Technická zpráva: požárně bezpečnostní řešení 
Výkresy:  
D.1.3.1 PŮDORYS 1.NP, M1:100 
D .1.3.2 PÚDORYS 2.NP, M1:100 
D.1.3.3 SITUACE, M1:200 

 
Složka č. 6: STAVEBNÍ FYZIKA 

 
VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
VÝPOČET NEJNIŽŠÍ DOTYKOVÉ TEPLOTY PODLAHY  
VÝPOČET NEJNIŽŠÍCH VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT 
VÝPOČET KONDENZACE VE STŘEŠE A PODLAZE NAD EXTERIÉREM 
VÝPOČET VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI KONSTRUKCE 
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Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek  
poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek  
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