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Abstrakt 

  Cílem této bakalářské práce je vypracovat stavební část projektové dokumentace 

pro provedení stavby. Projekt řeší novostavby rodinného domu s květinářstvím v části 

města Prostějov zvané Domamyslice. Jedná se o samostatně stojící objekt s jedním 

nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Stavba má členitý půdorys, 

je nepodsklepená, zastřešená sedlovou střechou, ve východní části ukončenou 

polovanou, nesenou konstrukcí krovu a nachází se na rovinném pozemku. Nosnou 

konstrukci objektu tvoří velkoformátové panely z křížem vrstveného dřeva 

od společnosti NOVATOP. 

 V prvním nadzemním podlaží je hlavní vstup do objektu, který přes zádveří 

navazuje na halu se schodištěm. Z haly je možný přístup do obývacího pokoje s jídelnou 

a dále do kuchyně a spíže a na prostornou terasu. Dále jsou zde situovány koupelna, 

WC, technická místnost a prádelna se sušárnou. V přízemí je umístěna také provozovna 

květinářství tvořená hlavním prodejním prostorem, kuchyňkou, WC a skladem. 

 V podkroví je vytvořena klidová zóna ze tří pokojů, ložnice a zimní zahrady. Pro 

majitele domu jsou zde k dispozici dvě koupelny s WC a šatna. 

 Parkování pro zákazníky provozovny je vytvořeno zpevněnou plochou před 

vstupem do květinářství. Pro obyvatele domu je navrženo zastřešené parkovací stání. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, květinářství, podkroví, sedlová střecha, střecha s polovalbou, rovinný 

pozemek, křížem vrstvené dřevo, zimní zahrada, parkovací stání  

Abstract 

The aim of this bachelor´s thesis is to prepare a project documentation for an 

execution of a building. This project is focused on a new detached house used as a 

florist in Domamyslice, Prostějov. It is a single-detached house with one above-ground 

floor and a residential attic. The building with an intricate ground plan is located on a 

flat plot, it has no cellar and it is covered with gabble roof and its eastern part ends with 

hipped roof. The structure of the building consists of large format panels of cross 

laminated timber by NOVATOP Company.  

In the above-ground floor there is the main entrance which leads to hall with 

staircase. The living room with dining room as well as the kitchen and the terrace are 

accessible from the hall. In the hall there is also a bathroom, a toilet, a technical room, 

and a laundry. The florist (including a sale area, a kitchen, a toilet and a store room) is 

also situated in the above-ground floor.  

A quiet zone in the attic consists of three rooms, a bedroom and a conservatory. The 

owners can use two bathrooms (toilets included) and a cloakroom.  

A parking space for the customers is made on a hard surface in front of the entrance 

to the florist and the one for the owners is designed with a roof.  

Keywords 

Detached house, florist, attic, gable roof, hipped roof, flat plot, cross laminated timber, 

conservatory, parking space 
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1. Úvod 

    Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu 

s provozovnou květinářství na úrovni stavební části projektové dokumentace pro 

provedení stavby. 

Navržený objekt je umístěn na nezastavěné parcele v okrajové části města 

Prostějov zvané Domamyslice. Stavba je tvořena jedním nadzemním podlažím 

a obytným podkrovím. Nosnou konstrukci objektu tvoří velkoformátové panely 

z křížem vrstveného dřeva a duté velkoplošné panely s žebrovou konstrukcí od 

společnosti NOVATOP. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, která je vynesena 

dřevěnou krovovou konstrukcí. První nadzemní podlaží je navrženo pro běžný denní 

provoz a jsou zde situovány také prostory květinářství. Obytné podkroví tvoří zónu 

klidovou a noční.  

Hlavním cílem práce je v souladu s účelem stavby navrhnout vhodné dispoziční, 

konstrukční a architektonické řešení a zpracovat jej formou projektové dokumentace 

v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami České republiky. 

Práce je členěna do tří hlavních částí. Hlavní textová část obsahuje informace 

o obsahu a rozsahu zpracované dokumentace a především o architektonických 

a stavebních charakteristikách objektu. Druhou část tvoří přílohy bakalářské práce, tedy 

výkresová část projektové dokumentace včetně potřebných výpočtů, tepelně 

technického a požárně bezpečnostního posouzení objektu. Poslední část tvoří povinné 

součásti tvořené popisnými údaji a prohlášeními, předepsanými směrnicemi rektora 

nebo děkana.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům s květinářstvím - novostavba 

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

Na blatech , Domamyslice, 79604 Prostějov, k.ú. Domamyslice, parc. č. 208/4 

c) předmět projektové dokumentace. 

Novostavba rodinného domu 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

Markéta Šmídová, Brodek u Konice 52, 798 46, tel. 608 508 800 

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

osoba podnikající) nebo 

/ 

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

osoba). 

/ 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové 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), 

Radka Zapletalová, Brodek u Konice 316, 798 46, 

tel. 605 050 123 

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, 

Radka Zapletalová, 721 3 523 – obor Pozemní stavitelství 



13 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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. 

/ 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum, Radonový průzkum, Výpis z katastru 

nemovitostí, Situace 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

Na blatech , Domamyslice, 79604 Prostějov, k.ú. Domamyslice, parc. č. 208/4 

b) údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, 

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

Na řešené parcele se nenachází žádné území, chráněné podle právních předpisů. 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Dešťová voda ze střechy bude svedena do akumulačních nádrží a dále 

vsakována na pozemku. U zpevněných ploch bude odtok vody řešen 

vyspádováním ploch a také vsakováním vody na vlastním pozemku.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

Využití pozemku je v souladu se schváleným územním plánem ze dne 1. 7. 2013.  

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, 

Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu včetně 

napojení na inženýrské sítě.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Pozemek je rovinný. Zemina vytěžená během stavebních úprav bude 

rozprostřena na pozemku. Maximální vrstva zeminy bude 0,5 m. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Hygienické požadavky, požadavky na požární bezpečnost a na životní prostředí 

jsou splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Bez výjimek 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

příjezdová cesta k objektu 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Parcela č. 208/4 – vlastník: Statutární město Prostějov 

Parcela č. 208/5 – vlastník: Markéta Šmídová 

Parcela č. 432/1 – vlastník: Olomoucký Kraj 

Parcela č. 432/3 – vlastník: Olomoucký Kraj 

Parcela č. 499  –  vlastník: Statutární město Prostějov 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

novostavba 

b) účel užívání stavby, 

rodinný dům s provozovnou 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

trvalá stavba 

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

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 

neohrožovala životní prostředí. Objekt není navržen jako bezbariérový, pouze u 

vstupu do provozovny je bezbariérovost řešena vyspádováním přilehlého 

pozemku.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Hygienické požadavky, požadavky na požární bezpečnost a na životní prostředí 

jsou splněny. 

Splněny jsou také požadavky všech správců inženýrských sítí. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Objekt neřeší. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha 311,3 m
2
, obestavěný prostor 1252,2 m

3
,  

užitná plocha 368,6 m
2
 

Objekt je rozdělen na část pro bydlení (užit. plocha 326,8 m
2
) a provozovnu 

 (užit. plocha 41,8 m
2
) 

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

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Potřeba el. energie:  8 000 kWh/rok 

Potřeba plynu: 3 000 m
3
/rok 

Potřeba vody (150l/os.den): 2700-3300 l/den (4-5 osob) 

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

etapy), 

Počátek výstavby:  1. 8. 2014, Konec výstavby 20. 11. 2014 

Výkopové práce     – 3 týdny 

Základy       – 1 měsíc 

Hrubá stavba bez zastřešení  – 1 týden 

Zastřešení     – 7 týdnů 

Výplně otvorů     – 14 dní 

TZB       – 14 dní 

Podlahy      – 1 měsíc 

Vnější omítky    – 14 dní 

Základní vybavení objektu – 6 týdnů 

k) orientační náklady stavby.  

6,9 mil 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
Objekt je rozdělen na část pro bydlení a provozovnu. K objektu jsou vedeny přípojky vodovodní, 

kanalizační, plynovodní ( NTL) a přípojka elektrické energie.  

SO – 01 Rodinný dům 

SO – 02 Vodovodní přípojka 

SO – 03 Dešťová kanalizace 

SO – 04 NTL Rozvod plynu 

SO – 05 Sdělovací kabely  

SO – 06 Venkovní úpravy 

SO – 07 Kanalizace 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází v části okresního města Prostějov zvané 

Domamyslice na parc. č.208/4. Na tomto pozemku bude vystavěn rodinný dům 

s květinářstvím. Terén je v celé ploše rovinný. Budou zřízeny přípojky 

inženýrských sítí a zpevněné plochy pro parkování.  

Poloha pozemku: Na blatech , Domamyslice, 79604 Prostějov, 

k.ú. Domamyslice, parc. č. 208/4 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody 

nezasahuje do navrhované základové konstrukce a základové poměry jsou 

jednoduché. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Pozemek neleží v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.  

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

Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území.  

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

poměry v území, 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu v obydleném území, je při 

výstavbě důležité dodržování opatření proti hluku, prachu a větru, dodržování 

denního a týdenního režimu prací, pravidelné čištění a kropení komunikací. 

V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými přepisy.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

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

technickou infrastrukturu), 

Plochy pro parkování a přístup do objektu budou přímo navazovat na hlavní 

komunikaci obce. Stavba bude napojena na stávajících řady inženýrských sítí. 



20 

 

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

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. 

S navrženými pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související 

investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Na pozemku bude vystavěn rodinný dům s obytným podkrovím vhodný pro čtyř 

až pětičlennou rodinu. Část přízemí bude zaujímat prostor určený pro provoz 

květinářství.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Objekt zapadá do okolní zástavby. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného 

řešení. 

Objekt je navržen do tvaru písmene L. Nosnou konstrukci tvoří velkoformátové 

panely z křížem vrstveného dřeva a stropní panely NOVATOP. Střecha je 

sedlová na jednom konci ukončená polovalbou.  Konstrukce střechy je kleštinová 

krovová soustava. Nad obytnou částí bude krytina z betonových tašek a nad 

zimní zahradou bude střecha prosklená.  Objekt je nepodsklepený. Fasádní 

omítka je navržena v cihlové barvě. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 / 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Bezbariérový přístup do provozovny bude zajištěn vyspádováním okolní plochy 

ke vstupu. Vnitřní dispozice obytné části není navrhována pro osoby s omezenou 

schopností pohybu.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby zajistila bezpečné užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Objekt je navržen do tvaru písmene L. Nosnou konstrukci tvoří velkoformátové 

panely z křížem vrstveného dřeva a stropní panely NOVATOP. Střecha je 

sedlová na jednom konci ukončená valbou.  Konstrukce střechy je kleštinová 
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krovová soustava. Nad obytnou částí bude krytina z betonových tašek a nad 

zimní zahradou bude střecha prosklená.  Objekt je nepodsklepený. Fasádní 

omítka je navržena v cihlové barvě. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt je navržen z prvků systému NOVATOP, střecha je sedlová s dřevěným 

krovem a s krytinou z betonové tašky. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení  

a) technické řešení. 

Budova bude napojena na inženýrské sítě. (plynovod, elektřina, vodovod, 

kanalizace) 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Plynové sporáky, dřezy, plynový kotel, krb, záchodové mísy, sprchové kouty, 

umyvadla, pračka.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

 / 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

 / 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

 /  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

 / 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

 / 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

 / 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

 / 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

 /  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

 /  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 /  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Budova splňuje tepelně technické požadavky stanovené normou. 

b) energetická náročnost stavby, 

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Nejsou navrženy alternativní zdroje.  

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.) 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podloží vykazuje střední radonové riziko, proti kterému je navržen pro 

hydroizolaci spodní stavby asfaltový pás s kovovou vložkou. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Dokumentace neřeší 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Dokumentace neřeší 

d) ochrana před hlukem, 

V oblasti není zvýšená hladina hluku. Proti hluku vznikajícímu při běžném 

provozu budou chránit obvodové stěny a výplně otvorů v nich. 

e) protipovodňová opatření. 

Objekt neleží v povodňové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojení místa technické infrastruktury, 

Budova bude napojena na inženýrské sítě.(plynovod, elektřina, vodovod, 

kanalizace).  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Plynovodní příp. 36,9 m 

Vodovodní příp. 22,1 m 

Kanalizační příp. 15,8 m  

Příp. elektřiny 13 m 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Podél západní a jižní hranice pozemku vede stávající komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístup na pozemek bude zřízen z komunikace podél západní hranice pozemku. 

c) doprava v klidu, 

Budou vytvořeny dvě zpevněné plochy pro parkování, jedna pro účel provozovny 

a druhá pro majitele domu. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Pochozí plocha bude vedena od hlavního vstupu ke komunikaci na západní 

hranici pozemku. 



24 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Bude provedena těžba zeminy na ploše budoucího objektu v rozsahu potřebném 

pro realizaci základů. 

b) použité vegetační prvky, 

Dokumentace neřeší. 

c) biotechnická opatření. 

Dokumentace neřeší. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Budova bude produkovat zplodiny při vytápění. Odpad vzniklý při chodu 

domácnosti a provozovny je možné třídit do kontejnerů umístěných v obci.  

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině, 

Budova nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Dokumentace neřeší. 

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

Dokumentace neřeší. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Pozemek se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Nejsou navržena žádná opatření pro ochranu obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro potřeby zařízení staveniště budou využívány vodovodní přípojka a přípojka 

el. energie navržené pro budoucí objekt.  

b) odvodnění staveniště, 

Charakter pozemku nevyžaduje odvodnění. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd na staveniště bude zřízen z komunikace podél západní hrany pozemku. 

Staveniště bude napojeno na obecní vodovod a el. síť. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Po dobu výstavby bude zvýšena hladina hluku a prašnost. (Neplatí pro dobu 

nočního klidu tzn. od 22:00 do 6:00) 

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

dřevin, 

Mimo prostor staveniště nebudou prováděny žádné asanace, demolice, ani 

nebudou káceny dřeviny. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště nebude zasahovat mimo hranice pozemku. 

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

likvidace, 

Se vzniklým odpadem bude nakládáno podle zákona 185/2001 Sb. O odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Z pedologických důvodů bude sejmuto 10 cm ornice po celé ploše parcely. Ta 

bude uložena v severovýchodním rohu pozemku, a to maximálně do výšky 2 m. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Na staveništi bude předcházeno úniku pohonných hmot ze strojů, a tím 

znečištění okolní půdy. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů, 

Práce na staveništi budou prováděny podle zásad BOZP (tzn. dle vyhlášky 

591/2006 Sb., vyhlášky 362/2005 Sb. a vyhlášky 378/2001 Sb.) 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavou dotčených staveb, 

Nebudou prováděny. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Bude značen výjezd ze stavby. 

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

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

Není nutno řešit. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Výkopové práce    

Základy      

Hrubá stavba bez zastřešení   

Zastřešení    

Výplně otvorů    

TZB     

Podlahy   

Zateplení a vnější omítky 

Základní vybavení objektu 
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D.1 Všeobecná část 

D.1.1 Účel objektu 

Obsahem projektové dokumentace je projekt pro stavební povolení na rodinný 

dům ve městě Prostějov, v městské části Domamyslice, na parcele č. 208/4. Rodinný 

dům bude proveden jako samostatně stojící s obytným podkrovím a částí přízemí 

využívanou jako květinářství. Objekt bude nepodsklepený, zastřešený sedlovými 

střechami ve sklonu 35˚ a 39˚. Východní štít bude ukončen polovalbou. Půdorys objektu 

bude tvaru L s rozměry cca. 8,9 x 16,75 m + 9,35 x 10,025 m. Zájmové území je 

rovinné.  

D.1.2 Zastavěná plocha 

  Zastavěná plocha objektu je 311,3 m
2
. 

D.1.3 Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor objektu je 1252,2 m
3
. 

D.2  Architektonické a dispoziční řešení 

D.2.1 1. Nadzemní podlaží 

V 1.np bude situován hlavní vstup do objektu, který povede přes zádveří do 

prostorné vstupní haly. Z této bude přístup do obývacího pokoje spojeného s jídelním 

koutem a dále do kuchyně. Obývací pokoj bude přes dvoje rohové posuvné balkónové 

dveře propojen s terasou. V přízemí se dále budou nacházet prostory prádelny, 

koupelny, toalety, technické místnosti a také provozovny zařízené pro potřebu 

květinářství. Všechny tyto místnosti budou také provozně propojeny s halou. Z prádelny 

bude zřízen vstup do zahrady a z provozovny vstup pro zákazníky z vnějšího prostoru. 

Z haly bude také zajištěn přístup do 2.np dřevěným schodnicovým křivočarým 

schodištěm. 

Pro parkování zákazníků budou na pozemku vytvořená parkovací stání a pro 

obyvatele domu zastřešená parkovací stání. 

D.2.2 2. Nadzemní podlaží 

Ve 2.np bude na schodiště napojen vzdušný prostor chodby s čtenářským 

koutkem. Z této chodby vedou vstupy do tří pokojů, koupelny, šatny, ložnice s vlastním 

hygienickým zařízením a zimní zahrady. Ta je zpřístupněna také z ložnice. 
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D.3  Stavebně-technické řešení 

D.3.1 Základy 

D.3.1.1 Základové poměry 

Zájmová parcela je rovinná a nenachází se v poddolovaném území ani v území 

ohroženém sesuvy. Na základě průzkumů bylo zjištěno, že únosnost základové půdy 

Rdt je 350 kPa, radonový index pozemku je střední a hladina podzemní vody nebude mít 

žádný vliv na výstavbu. 

Ornice bude sejmuta a uložena na deponii na pozemku pro následné terénní 

úpravy. 

D.3.1.2 Konstrukce základů 

Základy budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého betonu 

C16/20. Základová spára pasů pod obvodovými konstrukcemi bude v hloubce 1,150 m 

od okolního upraveného terénu. Horní hrana tohoto základu bude v hloubce 0,65 m pod 

upraveným terénem a na něj bude vyzděna 0,5 m vysoká zídka ze ztraceného bednění 

500x300x250 mm. Ve stejné výškové úrovni (tzn. dolní hrana 0,65 m pod UT, horní 

hrana 0,150 m pod UT) budou zhotoveny pasy pod vnitřními nosnými stěnami. Základy 

budou na výšku vybetonovány ve dvou vrstvách, kdy po každé betonáži musí být beton 

dostatečně zavibrován. Betonáž musí být provedena ihned po provedení výkopů, aby 

nedošlo k jejich vysychání nebo rozbřídání. Základovou spáru převezme odpovědný 

projektant.  

Nad základovými pasy bude proveden podkladní beton v tloušťce 150 mm, beton 

C16/20, s vloženými dvěma vrstvami Kari sítí s tloušťkou drátu 6 mm a oky 

150x150 mm. Stykování sítí musí být minimálně 300 mm a krytí 20 mm. V základech 

musí být vynechány prostupy pro vedení instalací dle výkresu základů. Po dobu tuhnutí 

a tvrdnutí musí být beton udržován ve vlhkém stavu, aby nebyl narušen proces 

hydratace. Povrch betonu musí být srovnán ocelovým hladítkem, aby na něj mohla být 

položena izolace. 

V oblasti byl naměřen střední stupeň radonového rizika, na základě čehož je 

součástí hydroizolace spodní stavby modifikovaný asfaltový pás s kovovou vložkou 

(GLASTEK AL 40 MINERAL), který bude doplněn modifikovaným asfaltovým pásem 

s vložkou ze skelné tkaniny (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), přičemž veškeré 

prostupy hydroizolací musí splňovat požadavky na vzduchotěsnost. GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL bude bodově nataven k podkladnímu betonu opatřenému 

asfaltovým nátěrem DEKPRIMER, na něj bude celoplošně nataven GLASTEK AL 40 

MINERAL. 

Zateplení základů bude provedeno z izolačního materiálu s nízkou nasákavostí a 

vysokou odolností proti průrazu ISOVER EPS SOKL 3000 a bude vytaženo do výšky 

300 mm nad terén v návaznosti na kontaktní zateplení. 

Pod stěnou ze ztraceného bednění bude také proveden monolitický pas 

z prostého betonu C16/20, tentokrát s dolní hranou v hloubce 0,95 m a horní hranou 

v hloubce 0,15 m pod upraveným terénem. Ve stejné hloubce a ze stejného betonu 

budou provedeny i základové patky pod všemi sloupky. 
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D.3.2 Komunikace 

Přístup k objektu bude napojen na stávající komunikace, která je ve vlastnictví 

obce. Bude proveden ze zámkové dlažby a to jak přístup k hlavnímu vstupu do objektu, 

tak i ke vstupu do provozovny. Zámková dlažba bude provedena v pochozí i pojízdné 

variantě, jak je naznačeno ve výkresu situace.  

D.3.3 Svislé konstrukce 

D.3.3.1 Stěny z panelů NOVATOP 

Konstrukční systém objektu bude proveden z velkoplošných vícevrstvých panelů 

typu CLT od společnosti NOVATOP. Panely jsou lepeny z lamel rostlého smrkového 

dřeva a v podkroví jsou ze strany interiéru ponechány v pohledové kvalitě. Pro 

obvodové stěny budou použity panely tloušťky 125 mm a budou doplněny kontaktním 

zateplovacím systémem ETIC s využitím fasádních desek z minerálních vláken 

ISOVER TF PROFI v tloušťce 200 mm. Vnitřní stěny budou tvořeny jednou nebo 

dvěma vrstvami panelů tloušťky 65, 85, nebo 125 mm, které budou doplněny akustickou 

nebo tepelnou izolací. V přízemí budou tyto stěny z obou stran doplněny 

o sádrovláknité desky tloušťky 10 mm s výjimkou stěny u delšího ramene schodiště, u 

které bude sádrovláknitá deska pouze ze strany prádelny, ze strany druhé budou panely 

NOVATOP ponechány v pohledové kvalitě. V podkroví budou sádrovláknité desky 

pouze ze strany zimní zahrady, a to jen na nenosné příčce a v hygienických místnostech.  

Všechny spoje a konstrukční detaily budou provedeny podle technické 

dokumentace výrobce a návrhu pověřeného statika. Výjimku tvoří kritická místa 

vyznačená ve výkrese ŘEZ B–B, pro které byly vypracovány detailní výkresy D 1–5. 

Ty jsou součástí projektové dokumentace.  

Prostupy pro ZTI, EL a ÚV budou provedeny dle projektů specialistů, před 

osazením panelů budou prostupy upřesněny a potvrzeny dodavatelem sanitární techniky 

a dodavatelem krbové vložky. Rozvody a prostupy EL musí být schváleny ještě před 

výrobou stěnových panelů, aby v nich mohly být při výrobě přichystány potřebné 

otvory a drážky. 

D.3.3.2 Sádrovláknité příčky 

V přízemí i v podkroví budou provedeny instalační předstěny určené pro 

rozvody ZTI a ÚV. Tyto předstěny budou vytvořeny z nosné konstrukce z kovových 

profilů CW (75x06 mm) a UW, která bude z jedné strany dvojitě opláštěná 

sádrovláknitými deskami tloušťky 10 mm. Stěna bude doplněna akustickou izolací 

ISOVER AKU tloušťky 60 mm. Při provádění musí být dodržen technologický postup 

daný výrobcem. 

D.3.3.3 Stěna ze ztraceného bednění 

Podél parkovacího stání pro majitele objektu bude postavena stěna ze ztraceného 

bednění 500x300x250 mm s betonovou zálivkou z betonu C16/20. Stěna bude 

vyztužena pruty betonářské výztuže B500A průměru 10 mm, přičemž každou tvarovkou 
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musejí procházet minimálně dva svislé pruty výztuže. Stěna bude vyzděná do výšky 

2,25 m a bude ukončena plotovou stříškou. Délka stěny bude 5,5 m.  

D.3.3.4 Komíny 

V obývacím pokoji bude vyzděno komínové těleso z tvarovek Schiedel Stabil 

360x360 mm s průměrem keramické vložky 200 mm určený pro odvod spalin z krbu. 

Druhé kmínové těleso bude vyzděno v technické místnosti z tvarovek Schiedel Absolt 

380x710 mm. Obě tělesa prochází celou výškou budovy a ústí nad střechou, kde jsou 

ukončeny prefabrikovaným komínovým pláštěm se strukturou pálených cihel Schiedel  

FINAL a nerezovou krycí deskou Schiedel. Obě komínová tělesa musí být provedena 

v souladu s podklady výrobce. 

D.3.4 Vodorovné konstrukce 

D.3.4.1 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. NP bude provedena ze systémových panelů 

NOVATOP ELEMENT. Na základě předběžného dimenzování podle podkladů výrobce 

jsou navrženy panely výšky 320 mm s vápencovým vsypem 80 kg/m
2
. Nad obývacím 

pokojem je do stropní konstrukce vložen ocelový I profil pro podepření dřevěných 

sloupků vynášejících konstrukci krovu. Přesná poloha profilu je vyznačena ve 

výkresové dokumentaci. Ověření správnosti návrhu stropního elementu a ocelového 

profilu musí provést statik. Také návrh počtu a parametrů spojovacích prvků všech 

styků a konstrukčních detailů musí provést statik. 

D.3.4.2 Překlady 

U systému NOVATOP můžou být otvory vyřezány přímo do stěnového panelu 

bez použití nadokenního překladu. To, zda je nebo není nutné osadit překlad, závisí 

především na šířce otvoru a výšce nadpraží. Proto musí být proveden odborný posudek 

statikem, který určí způsob provedení otvorů zakreslených ve výkresové dokumentaci. 

Navržené překlady budou na staveniště dopraveny jako nedílná součást stěnových 

panelů.  

D.3.5 Střešní konstrukce 

Zastřešení celého objektu bude provedeno pomocí dřevěného krovu se sklonem 

39˚ nad východním a 35˚ nad severním křídlem budovy viz výkresová dokumentace. 

Prostorové ztužení krovu bude zajištěno celoplošným bedněním nad krokvemi 

z vícevrstvých masivních desek (SWP) o tloušťce 16 mm. Ze stejného materiálu bude 

proveden i podhled v podkroví, zavěšený na kleštiny, případně na speciální dřevěnou 

konstrukci kotvenou ke krokvím. Krokve tak zůstanou v podkroví přiznané jako 

dekorativní prvek. V prostoru zimní zahrady nebude ani podhled ani plošné bednění. 

V místě východního štítu bude krov ukončen polovalbou. 

Na dolních kleštinách s podhledem bude provedena jednoduchá podlaha z prken, 

aby bylo umožněno využít část půdního prostoru jako úložný prostor.  
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Část střechy s bedněním bude zateplena pomocí nadkrokevního systému 

BramacTherm Top tvořeného PIR deskami s nakašírovanou fólií pro pojistnou 

hydroizolaci, pod kterými musí být celoplošně natažena fólie Bramac Membran 100 2S 

zajišťující parotěsnost. Jako střešní krytina budou použity betonové střešní tašky 

Bramac MAX 7˚ břidlicově černé barvy. Tašky budou osazeny na konstrukci z latí a 

kontralatí profilu 40x60 mm a budou použity i na přístřešku parkovacích stání. Všechny 

vrstvy střešního pláště musí být provedeny podle technologických podkladů výrobce. 

Zastřešení krokví v místě zimní zahrady bude provedeno pomocí střešního 

prosklení Solara HISTORIK, které bude uchyceno na horních hranách krokví 

speciálními ocelovými profily. Kolem velkoplošného zasklení bude krytina střechy 

provedena z titanzinku.  

D.3.6 Schodiště 

K přístupu do podkroví bude sloužit dřevěné, dvouramenné, pravotočivé, 

schodnicové schodiště. Jde o produkt společnosti SWN Moravia s názvem GAUDEO se 

sedlovou schodnicí s kolmými čely, bez podstupnic a s kovovým jeklovým zábradlím. 

Zvolený materiál je smrk. Celková šířka schodišťového ramene bude 1060 mm. 

Schodiště bude mít výšku stupňů 167,78 mm a šířku 290 mm. Nástupní rameno bude 

mít 7 stupňů a výstupní 11. Součástí schodiště bude mezipodesta o rozměrech 

1060x1060 mm. 

Pro přístup na půdu budou osazeny stahovací půdní schody JAP LUSSO rozměr 

700x800 mm.   

D.3.7 Podlahy 

Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí, proto musí být při provádění 

kladen důraz na jejich izolaci od svislých konstrukcí. Nášlapná vrstva je tvořena 

keramickou dlažbou nebo vinylovými dílci, podle popisu v legendě místností. 

V přízemí, na chodbě v podkroví a v zimní zahradě budou použity vinylové dílce 

Thermofix/Stone odstín Břidlice Standard černá, v pokojích Thermofix/Rustikal odstín 

Ořech rustikal a v ložnici Thermofix/Rustikal odstín Wenge. Vždy budou použity 

tloušťky 2,5 mm. Pro ukončení u stěn budou použity podlahové lišty příslušného 

odstínu. V prostorech provozovny, technické místnosti, prádelně a spíži bude použita 

keramická dlažba ze série STONES Rako (odstín s kódem končícím 666), v koupelně 

a na WC v přízemí LINO Fineza, ve společné koupelně v podkroví CHIC Peronda 

a v koupelně u ložnice WENGE Rako. V místnostech, kde není proveden obklad stěn, 

budou podlahy ukončeny keramickým soklem.  

D.3.8 Podhledy 

V přízemí jsou podhledy provedeny ze sádrovláknitých desek tl. 10 mm přímo 

kotvených ke stropní konstrukci. V podkroví je podhled z vícevrstvých masivních desek 

(SWP) o tloušťce 16 mm zavěšených na kleštiny, případně na speciální dřevěnou 

konstrukci kotvenou ke krokvím. V koupelnách v podkroví je tento podhled opět 

doplněn sádrovláknitými deskami. 
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D.3.9 Obklady 

V koupelnách (č.m. 107, 205, 207) a na toaletě (č.m. 108) budou keramické 

obklady provedeny na všech stěnách až po úroveň stropu. V kuchyni bude pás 

keramického obkladu PIETRA Rako (DDPSE631) široký 600 mm s dolní hranou ve 

výšce 850 mm nad podlahou. Obklady budou opatřeny okrajovými a rohovými lištami a 

všechny spáry budou zapraveny spárovací hmotou. Místa styku obkladu a jiného 

materiálu budou zasilikonovány. Kolem krbové vložky bude na výšku místnosti 

proveden sádrový obklad VENEZIA 1 Stegu. 

Ukončení přesahů střechy bude provedeno palubkovým obkladem navazujícím na 

čelní hranu krokví v šířce odpovídající výšce tepelné izolace. U východního štítu bude 

obklad proveden nejen v úrovni tepelné izolace, ale i po celé čelní a dolní hraně krokví 

a vyčnívajících částech vaznic. 

D.3.10 Omítky a fasáda 

Finalizace vnitřních povrchů bude provedena minimálně dvěma vrstvami 

malířského nátěru, a to na stropě vždy bílým a na stěnách různě tónovaným podle volby 

investora. Na venkovní fasádě bude použitá silikon-silikátová omítka Ceresit CT 147 

odstín KALAHARI 6.   

Na stěně ze ztraceného bednění oddělující soukromý prostor od prostoru 

přístupného pro zákazníky květinářství bude nainstalován systém vertikální zahrady 

Ekowall.  

D.3.11 Izolace 

D.3.11.1  Hydroizolace  

Z důvodu středního radonového indexu na pozemku bude hydroizolace spodní 

stavby provedena ze dvou asfaltových pásů. Nejdříve bude podkladní beton opatřen 

asfaltovým nátěrem DEKPRIMER, na který bude celoplošně nataven SBS 

modifikovaný asfaltový pás se skelnou vložkou GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

a na něj opět celoplošně nataven SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou 

GLASTEK AL 40 MINERAL. Hydroizolace musí být pomocí zpětného spoje vytažena 

z vnější strany stěnových panelů až do výšky 300 mm nad UT. Všechny prostupy 

hydroizolační vrstvou musí být řádně utěsněny. Tepelná izolace základů bude chráněna 

nopovou folií. 
Ve skladbě střešního pláště bude pod tepelnou izolací provedena parozábrana 

folií Bramac Membran 100 2S, která musí být na všech hranách a v místech prostupů 

vytažena až po folii nakašírovanou na deskách tepelné izolace, která slouží jako pojistná 

hydroizolace.  

U podlah v hygienických místnostech, technické místnosti a prádelny musí být 

součástí skladby hydroizolační stěrka a penetrace, které musí být vytaženy na svislé 

stěny do výšky 200 mm. U sprchových koutů musí být stěrka s penetrací po celé výšce 

stěny.  
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D.3.11.2 Tepelná izolace 

Obvodové stěny objektu budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS. Jako tepelná izolace budou použity desky z minerálních vláken Isover TF 

PROFI lepené k podkladu lepící maltou Ceresit CT 87. Navíc bude kotvena talířovými 

hmoždinkami s talířem Ø 65 mm o délce 220 mm (na vnitřních plochách 8 ks/1,2 m
2
, 

10 ks/1,2 m
2
 v okrajových oblastech), které budou osazeny zápustnou montáží 

a doplněny fasádními minerálními zátkami. Na povrchu izolačních desek musí být 

zhotovena výztužná vrstva z malty Ceresit CT 87 s vloženou tkaninou ze skelných 

vláken Ceresit CT 325. Dále musí být proveden základní nátěr Ceresit CT 16, na něj 

silikon-silikátová omítka Ceresit CT 147 odstín KALAHARI 6 a jako finální vrstva 

silikonový nátěr Ceresit CT 48. Od výšky 300 mm nad terénem, až k základovému pasu 

budou desky z minerálních vláken nahrazeny deskami z EPS Isover EPS Sokl 3000. 

Tepelná izolace v krovu bude z desek nadkrokevní izolace BramacTherm Top 

tl. 160 mm. Kotveny budou přes celoplošné bednění ke krokvím pomocí systémových 

vrutů v souladu s technologickými předpisy výrobce a výpočtu statika.  

Ve skladbě podlahy na terénu bude použita tepelná izolace Isover EPS 150S 

tl. 120 mm. Pro zlepšení akustických vlastností budou do podlah v podkroví použity 

izolační desky z minerální plsti Isover N tl. 40 mm, na které bude provedena nosná 

vrstva tl. 45 mm ze samonivelačního anhydritového potěru C 25 Cemix.  

D.3.12 Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů v obvodových konstrukcích budou použita dřevěná okna 

a dveře od firmy Slavona typu SOLID COMFORT SC92 zasklené izolačním trojsklem 

(Uw = 0,7 W/m
2
K).  Stejného typu budou i sklopně odsuvné dveře vedoucí na terasu 

a ve štítu zimní zahrady a balkonové dveře z ložnice a chodby do zimní zahrady. Střešní 

okna budou použita od firmy VELUX typu GGL rozměrů 780  x 1400 mm u pokojů 

a 780 x 980 mm v koupelnách a ložnici, se zasklením bezpečným a energeticky 

úsporným trojsklem. Na střešních oknech v pokojích budou osazeny kombinované 

rolety v koupelnách zastiňovací rolety také od firmy VELUX. Nad prostorem zimní 

zahrady bude provedeno velkoplošné zasklení systémem Solara HISTORIK. 

Truhlářské výrobky tvoří vnitřní dveře od společnosti SANDE do obložkových 

zárubní s povrchovým dýhováním, prahy a parapetní desky. Vnitřní parapety a prahy 

budou z modřínových desek. Vnitřní dveře v přízemí, do koupelen a šatny v podkroví 

budou typu Faro model 10 a do pokojů a ložnice v podkroví typ Nazare model 60.  

Do otvoru ve stěně oddělující obývací pokoj a chodbu bude osazena skleněná 

stěna JAP Gamma z bezpečnostního skla tl. 12 mm v motivu Magnolia 161. Jako vstup 

do kuchyně bude osazeno stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře 

Eclisse SYNTESIS LINE s šířkou dveřního křídla 1050 mm. Obklad pouzdra bude 

z jedné strany navíc doplněn o sádrokartonovou desku tl. 10 mm, aby byla zajištěna 

návaznost na plochy navazujících stěn. Kvůli zajištění jednolitosti v odstínu finálního 

povrchu, budou sádrokartonové desky použity pro obklad celé navazující stěny. Pro 

uzavření zádveří budou použity dveře posuvné po zdi s šířkou dveřního křídla 900 mm.  
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D.3.13 Klempířské výrobky 

Venkovní parapety budou z lakovaného hliníku a budou doplněny plastovými 

bočnicemi. Pro odvedení vody ze střechy bude použit okapový systém SATJAM 

Niagara s průměrem žlabů 150 mm šedé barvy. Oplechování, lemování a prostupy 

v návaznosti na střešní krytinu bude řešeno jako součást dodávky střešní krytiny 

Bramac MAX 7˚ s využitím systémového doplňkového sortimentu. Pro řešení 

atypických detailů a jako střešní krytina kolem velkoplošného střešního zasklení bude 

použit TiZn plech tl. 0,7 mm.  

D.3.14 Zámečnické výrobky 

Zábradlí schodiště bude kovové jeklové z profilů 40 x 10 mm a bude součástí 

dodávky schodiště. Pro zábradlí na severním štítu bude použit set pro francouzská okna 

Dieda z kruhových nerezových tyčí. Osazeny budou 2 systémy s vodorovnou výplní 

o původní šířce 2500 mm, které budou upraveny na potřebnou celkovou šířku 2100 mm. 

D.3.15 Nátěry a malby 

Viditelné dřevěné prvky v exteriéru budou natřeny v odstínu teak. Klempířské 

a zámečnické výrobky nevyžadují dodatečný nátěr. Finalizace vnitřních povrchů bude 

provedena minimálně dvěma vrstvami malířského nátěru, a to na stropě vždy bílým a na 

stěnách různě tónovaným podle volby investora. 

D.3.16 Technická zařízení  

D.3.16.1  Kanalizace 

Splašková kanalizace bude přes revizní šachtu napojena připojovací odbočkou 

DN160 na hlavní řad veřejné kanalizace (kamenina DN300). Přípojka bude provedena 

z PVC KG DN160. 

Na zachycení dešťové vody budou na pozemku osazeny dva zahradní systémy 

Garden Complex I s odvodem přebytečné vody do vsakovací nádrže. Součástí systému 

budou akumulační nádrže Kingspan o objemu 4,5 m
3
. Ostatní dešťová voda bude 

vsakována na pozemku přímo. 

D.3.16.2  Vodovodní instalace 

Pro napojení na hlavní vodovodní řad (PVC DN100) bude zřízena přípojka 

s vodoměrnou šachtou. Přípojka z LDPE DN32 bude napojena přes navrtávací pas. 

Pro ohřev teplé vody bude nainstalován plynový kotel. 

D.3.16.3  Elektrické instalace 

Pro rozvody elektroinstalace v objektu budou v panelech při výrobě vytvořeny 

drážky. Jističová skříň bude osazena do panelu v zádveří. Na hranici pozemku 

v oplocení bude umístěna skříň s elektroměrem. Objekt bude napojen na veřejné silové 

vedení nízkého napětí.  
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D.3.16.4  Vytápění 

Pro ohřev otopné vody bude sloužit plynový kotel. Potrubní rozvody budou 

měděné bezešvé. V místnostech budou osazena otopná tělesa v souladu se 

specializovaným návrhem. Výjimku tvoří místnosti 103 a 104, kde bude teplovodní 

podlahové vytápění od společnosti Schlüter. U terasových dveří budou v podlaze 

zabudované konvektory a v provozovně a zimní zahradě budou osazeny otopné lavice. 

V obývacím pokoji bude krb s krbovou vložkou s akumulačním výměníkem, 

dvířka - šířka 670/boční šířka 450/výška 510 mm, přívod vzduchu z exteriéru, typ 

HOXTER-ECKA 67/45/51 Lh. 

D.3.16.5  Rozvody plynu 

Plyn bude napojen přes skříň HUP v oplocení na hranici pozemku. Nízkotlaká 

přípojka PE DN32 bude navařena přes elektrotvarovku na hlavní řad (PE DN80).  

D.4  Požárně-bezpečnostní řešení  

Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s požárně 

bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu. 

D.5  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a 

ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené 

práce v tomto projektu Technologický postup. Základní bezpečnostní předpisy jsou 

vyhláška č.601/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. 

a č. 378/2001 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování 

životního prostředí.  

D.6  Všeobecné informace 

V průběhu výstavby budou před započetím další ucelené části ověřeny všechny 

nezbytné kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě 

zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných 

skutečností uváží případné změny projektu. Na základě zjištěných rozměrů dodavatel 

upraví rozměry jednotlivých prvků nebo konstrukcí navazujících. 

Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za 

použití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. Tato dokumentace je dokumentací 

pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace 

zhotovitele stavby.  

Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. 

č. 183/2006 Sb. v platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 

zákona shora a souvisejících vyhlášek, především vyhl. č. 268/2009 Sb.  
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3. Závěr 

 Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace zpracovávající návrh 

novostavby rodinného domu s květinářstvím. Původní návrh ve formě 

architektonických studií byl zpracován do formy výkresů na úrovni prováděcí 

dokumentace a doplněn textovými zprávami s potřebnými informacemi o objektu. 

Během toho byly provedeny některé drobné změny, většinou z estetických důvodů. 

K těm patří například změna rozměrů některých okenních otvorů, zrušení příčky 

v koupelně v podkroví a podobně. Některé změny musely být provedeny na základě 

konzultace s výrobci, a to změna konstrukce schodiště ze schodiště s konzolovými 

stupni na schodnicové z důvodu nemožnosti kotvení stupňů do panelů NOVATOP. Nad 

zimní zahradou v severním křídle objektu musel být navýšen počet párů krokví 

z důvodu maximální šíře segmentů velkoplošného střešního zasklení, které je na nich 

osazeno. 

 Na základě zadání je bakalářská práce tvořena původními architektonickými 

studiemi, hlavní textovou a výkresovou částí doplněnou o pět výkresů konstrukčních 

detailů, seminární prací na téma dřevěných konstrukčních systémů jako výstup 

z bakalářského semináře, výpisy skladeb, oken, dveří, ostatních truhlářských, 

klempířských a zámečnických prací, tepelně technickým posudkem a požárně 

bezpečnostním posudkem. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

PT     původní terén 

UT    upravený terén 

B.p.v   výškový systém Balt po vyrovnání 

m n.m.   metrů nad mořem 

PB    bod české státní nivelační sítě 

VŠ    vodoměrná šachta 

RŠ    revizní šachta 

Wh    elektroměr 

SP    střešní prosklení 

T    truhlářské práce 

Kl    klempířské práce 

Z    zámečnické práce 

SD    skleněné dveře 

M    měřítko 

EDW   lemování samostatně osazených střešních oken (VELUX) 

EKW   kombinované lemování pro sestavy střešních oken (VELUX) 

BFX   manžeta z hydoizolační folie (VELUX) 

BDX-F   zateplovací sada (VELUX) 

ZTI    zdravotně technické instalace 

NTL   nízkotlaký (plynovod) 

NN    nízké napětí 

LDPE   polyetylen s nízkou hustotou 

EL    elektřina 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

ETICS vnější tepelněizolační kompozitní systém (External Thermal Insulation 

Composite Systems) 

ÚV   ústřední vytápění 

SWP   vícevrstvé masivní dřevěné prvky (Solid Wood Panel) 

PIR   polyisokyanurát 

SBS   styren-butadien-styren 

TiZn   titanzinek 



 

DN   průměr potrubí 

PVC   polyvinylchlorid 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

NP   nadzemní podlaží 

PNP   poslední nadzemní podlaží 

PD   projektová dokumentace 

DPS   dokumentace pro provedení stavby 

tl. (TL.)   tloušťka 

Lh   levé prosklení, horní zdvih 

CLT   křížem vrstvené masivní dřevo (Cross Laminated Timber) 

parc. č.    parcelní číslo 

k. ú.   katastrální území 

č. m.   číslo místnosti 

kce.   konstrukce 

příp.   případně 

MVČR   ministerstvo vnitra České republiky 

MMČR   ministerstvo pro místní rozvoj 

PÚ   požární úsek 

pv [kg/m
2
]   požární zatížení 

h [m]    požární výška (D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení) 

l [m]   délka vymezené plochy fasády (D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení) 

hu [m]   výška vymezené plochy fasády (D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení) 

Sp [m
2
]   velikost posuzované požárně otevřené plochy – vymezená plocha 

po [%]   procento požárně otevřené plochy 

d [m]   odstupová vzdálenost (vymezení požárně nebezpečného prostoru) 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

Q [MJ/m
2
]   uvolněné teplo sáláním 

H [MJ/kg]   výhřevnost 

ρ [kg/m
3
]   objemová hmotnost 

γ [kN/m
3
,/m

2
] objemová (plošná) tíha  

Rdt [MPa]   tabulková výpočtová únosnost zeminy 

P [kN/m]   zatížení základových pasů nebo patek 

λ [W/mK]   součinitel tepelné vodivosti 



 

R [m
2
/KW]   tepelný odpor konstrukce 

Rsi, Rse [kN/m] tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla – na straně interiéru, 

exteriéru 

d [m]   tloušťka vrstvy (D.1.4 Stavební fyzika) 

U[W/m
2
K]   součinitel prostupu tepla 

Rw [dB]   vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost  
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