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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu o dvou bytových 

jednotkách s prodejnou květin ve Vídni a zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Rodinný dům se nachází v klidové, zřídka zastavěné části obce 

Vídeň. Objekt je třípodlažní, zastřešený z části plochou a z části vazníkovou 

(obloukovou) střechou. První nadzemní podlaží je částečně vetknuté do terénu a slouží 

k nebytovým účelům. Nachází se zde prodejna květin a domovní vybavení rodinného 

domu. Vzhledem k výškové poloze prvního podlaží neřeší návrh a následná projektová 

dokumentace částečné podsklepení objektu. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží 

k obytným účelům a nacházejí se zde dvě samostatné obytné buňky přístupné 

z hlavního komunikačního prostoru objektu. Architektonicko - dispoziční řešení objektu 

vychází z okolní zástavby a polohy pozemku vzhledem ke světovým stranám. 

Klíčová slova 

rodinný dům, prodejna květin, bytová jednotka, plochá střecha, vazníková (oblouková) 

střecha, lodžie, terasy 

Abstract 

This thesis describes the development of design and blueprints for a new 2-flat house 

including a floristry shop in Vídeň. The house is to be situated in a sparsely populated 

part of Vídeň. The house is to be a three-storey building partly covered by a mono-

pitched (or arched) roof. The ground floor is partially under the ground level and serves 

for non-living purposes whilst being used as a floristry and storage area. Design and 

blueprints of the cellar area are not developed in this thesis with consideration of the 

height of the ground floor area. First and second floors serve as two separate living 

areas accessible from a shared central access area. Architectonic solution and layout of 

the building is reached with consideration of the architecture trend of surrounding urban 

area and cardinal directions of the adjacent land. 

Key words 

detached house, floristry, housing unit, flat roof, mono-pitched (arched) roof, loggia, 

terrace 
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Úvod  

Tato práce se zabývá návrhem a následným vypracováním projektové dokumentace 

provádění stavby třípodlažního rodinného domu s prodejnou květin umístěným na 

pozemku parc. č. 244/4 v částečně zastavěném území obce Vídeň. Objekt bude sloužit 

pro bydlení a částečně pro drobný obchod s prodejem květin.  

Práce je zaměřena na dobré zpracování architektonicko-stavebního řešení a posléze 

kvalitní vyřešení všech konstrukčních detailů. Projektová dokumentace je zpracována 

jako kompletní řešení objektu pro následnou výstavbu a je členěna do následujících 

složek. Složka č. 1 obsahuje prvotní návrhy objektu a jejich studie. Ve složce č. 2, 3 a 4 

jsou přiloženy stavební výkresy situačního, architektonicko-stavebního a stavebně 

konstrukčního řešení. Složka č. 5 obsahuje posouzení a následný návrh z hlediska 

požární bezpečnosti stavby. Ve složce č. 6 je posouzení objektu z hlediska stavební 

fyziky. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rodinný dům s prodejnou květin ve Vídni 

Místo stavby: Vídeň; parcelní číslo 244/4; KÚ (781541) 

Předmět projektové dokumentace: Novostavba RD s provozovnou 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení: Michal Prudek 

Adresa: Vídeň 135, Velké Meziříčí 594 01 

Tel.: 736 247 186 

Email: prudek8@seznam.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení: Michal Prudek 

Adresa: Vídeň 135, Velké Meziříčí 594 01 

Tel.: 736 247 186 

Email: prudek8@seznam.cz 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Použité podklady pro zpracování této projektové dokumentace: 

 požadavky investora 

 mapový podklad z technické a katastrální mapy obce Vídeň 

 vrstevnicový plán pozemku poskytnut Čúzk 

 digitální data o průběhu inženýrských sítí od příslušných správců 

inženýrských sítí  

 územně plánovací dokumentace (ÚP obce Vídeň) 

 geologický průzkum pozemku vypracovaný doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. 

 radonová mapa pro stanovení radonového rizika na pozemku poskytnuta 

Českou geologickou službou 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

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

znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 254/2001 Sb. Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů 

 další příslušné ČSN, EN, TP, ostatní neuvedené zákony a vyhlášky v platném 

znění 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavební pozemek parcelní číslo 244/4 se nachází ve stávajícím, částečně 

zastavěném území obce Vídeň, západně od jejího centra. Pozemek je zcela volný, bez 

dalšího zastavění a bez vzrostlé zeleně. Plocha pozemku je svažitá směrem k místní 

komunikaci. Terén v místě výstavby se nachází v nadmořské výšce 514,000 m n. m. 

(místní komunikace) až 516,000 m n. m. (hřbet terénní vlny, na které bude RD osazen). 

Tab. 1: Stavební pozemky 

Parc. č. Vlastník 
Výměra 

m
2
 

Katastrální 

území 
Druh pozemku 

244/4 
Vávra Miroslav, 

Vídeň 122, 594 01 Velké Meziříčí 
3640 Vídeň Orná půda 

Stávající neoplocený pozemek parcelní číslo 244/4 je v současnosti využíván pro 

zemědělské účely jako louka. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Místo výstavby (pozemek v částečně zastavěném území obce přiléhající ke stávající 

zástavbě rodinných domů) není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. 

Na místo výstavby nezasahují žádná známá ochranná pásma, v jeho blízkosti se 

nenachází ani chráněná území (plochy ÚSES, prvky soustavy NATURA 2000, 

významné krajinné prvky, přírodní parky, aj.), poddolovaná území, kulturní památky, 

památky místního významu, či archeologické lokality. Na stavební pozemek parcelní 

číslo 244/4 (orná půda) v zastavěném území se nevztahuje ochrana ZPF. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je rozsáhlý a výrazně svažitý, obsahuje množství travnatých ploch, které 

umožňují vsakování dešťových vod. Jako další řešení pro odvodnění byl zřízen při 

provádění technické infrastruktury drenážní systém podél místní komunikace. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Pro katastrální území, ve kterém je záměr navržen, je vydaná územně plánovací 

dokumentace – Územní plán obce Vídeň (ÚP). 

Dle ÚP je pozemek parcelní číslo 244/4 zařazen v zastavěném území na 

stabilizované ploše s funkčním využitím BV – plochy bydlení v rodinných domech. 

Tato plocha je určena pro uspokojování potřeb individuálního bydlení v objektech se 

zázemím rekreačních a užitkových zahrad. Jako přípustné lze na dané ploše umístit 

mimo jiné zařízení služeb a činností souvisejících s funkcí bydlení. 

Regulace zástavby na stabilizovaných plochách není daná. Umístění novostavby 

rodinného domu na pozemku parcelní číslo 244/4 a její využívání pro účely bydlení a 

drobný obchod je tedy v souladu s platným územním plánem obce. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržené umístění rodinného domu s provozovnou a vzájemné odstupy od 

společných hranic pozemků (min. 5,34 m) respektují charakter stávající zástavby a jsou 

v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména s § 25 této vyhlášky. 

Dle § 21, odst. 3, písm. a) výše uvedené vyhlášky je rovněž splněn požadavek na 

vsakování dešťových vod na pozemku, jelikož poměr výměry části pozemku schopné 

vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 2966/3640 = 0,81 > 0,4. 

Pozn.: celková výměra zastavěných a zpevněných ploch je cca 674 m
2
 

Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu, přesto byl při realizaci technické 

infrastruktury vybudovaný drenážní systém podél místní komunikace. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

K umístění a provedení záměru se vyjádřily níže uvedené dotčené orgány a správci 

inženýrských sítí. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

zohledňuje všechny jejich požadavky a je v souladu s jejich stanovisky a vyjádřeními, 

které jsou její nedílnou součástí E – Dokladová část. 

 MÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší 

 obec Vídeň – vyjádření o napojení objektu na stávající dopravní infrastrukturu 

 RWE GasNet, s.r.o -  
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 E.ON – vyjádření o existenci distribuční soustavy 

 VAS a. s., divize Žďár nad Sázavou: 

 – 1. vyjádření k realizaci stavby „Novostavba RD“ 

 – 2. vyjádření k napojení RD vodovodní přípojkou na vodovodní řad 

 – 3. vyjádření k napojení RD kanalizační přípojkou do splaškové kanalizace 

 – 3. vyjádření k napojení RD kanalizační přípojkou do dešťové kanalizace 

 Telefónica O2 Czech Republic 

 HZS kraje Vysočina 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Realizace záměru není podmíněna vydáním výjimek či návrhem úlevových řešení. 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Výstavba rodinného domu není podmíněna žádnými investicemi. Souvisejícími 

investicemi jsou jednotlivé přípojky inženýrských sítí, včetně uvedení vozovky dotčené 

místní komunikace do původního stavu. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Seznam sousedních pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 

navrhované novostavby RD je uveden v tabulce č. 2. 

Tab. 2: Sousední dotčené pozemky a stavby 

Parc. č. Vlastník 
Výměra 

m
2
 

Katastrální 

území 
Druh pozemku 

244/4 
obec Vídeň, 

Vídeň 122, 594 01 Velké Meziříčí 
616 

Vídeň 

 Orná půda 

245/2 
obec Vídeň, 

Vídeň 122, 594 01 Velké Meziříčí 
383  Ostatní plocha 

816 
obec Vídeň, 

Vídeň 122, 594 01 Velké Meziříčí 
2358  Ostatní komunikace 

244/8 
Van Den Berg Ladislava, 

Vídeň 155, 594 01 Velké Meziříčí 
958  Orná půda 

231/1 
Hedvábný Zdeněk, 

Vídeň 102, 594 01 Velké Meziříčí 
9956  Orná půda 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 

b) Účel užívání stavby 

Novostavba rodinného domu s provozovnou bude sloužit pro účely bydlení a 

současně pro provoz květinářství. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající území a objekty nejsou zapsány v ústředním seznamu kulturních památek 

a nevztahuje se na ně, stejně jako na navrhovanou novostavbu, žádná ochrana podle 

jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

o obecně technických požadavcích na stavby. Veškeré konstrukce a zabudované 

materiály použité pro výstavbu budou doloženy platnými certifikáty. 

Na navržený záměr se vztahuje §5 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; tato vyhláška se 

týká především řešení vstupu a vjezdu do květinářství, kde lze předpokládat užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Na obytnou část se tato vyhláška nevztahuje, zde není předpoklad užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů týkající se stavby budou zapracovány do projektové 

dokumentace. Jedná se především o požadavky řešící napojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Realizace záměru není podmíněna vydáním výjimek či návrhem úlevových řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Tab. 3: Navrhované kapacity stavby 

Veličina M J 
Velikost, rozměr 

SO 01 RD 

Počet podlaží - 3 

Zastavěná plocha m
2  294,32 

Užitná plocha m
2 376,27 

Obestavěný prostor vrchní stavby m
3 2627,84 

Počet jednotek a velikost - 
1 – pro bydlení (592,76 m

2
) 

1 – pro obchod (85,28 m
2
) 

Počet uživatelů - 8 - bydlení 

Počet pracovníků - 1 - květinářství 

i) Základní bilance stavby 

Odhad potřeby materiálů a surovin, produkce výrobků 

Záměr je bez nároků na potřeby surovin a produkci výrobků, nejedná se o výrobní 

objekt. 

Produkce odpadů a emisí 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., vyhláškou č. 383/2001 Sb., a 

předpisů souvisejících.  Původce odpadů (realizační firma, stavebník) je povinen 

odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 a zajistit přednostní využití odpadů 

v souladu s § 11 zákona. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s 

tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, může převést do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 112, odst. 3 a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 

skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 

odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 

mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 

podrobněji viz § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 

 Odpady z výstavby: při vlastní výstavbě se předpokládá vznik odpadů jen 

stavebního rázu (zemina, železo, ocel, plasty, apod.). Více viz část B – Souhrnná 

technická zpráva. 
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 Odpady z provozu: během provozu domu bude vznikat běžný směsný komunální 

odpad, který bude průběžně likvidován v rámci programu odpadového hospodářství 

obce. Pro celkový počet max. 5 uživatelů RD a statisticky určenou produkci odpadu 300 

kg/obyv./rok je celková roční bilance produkovaného komunálního odpadu vyčíslena na 

2,4 t. Nebezpečné odpady z domácnosti budou likvidovány individuálně v rámci 

programu odpadového hospodářství obce. Pro tříděný odpad budou využita stávající 

místa s kontejnery na separovaný odpad. 

Odpad z provozu květinářství bude odvážen na nejbližší kompostovou stanici. 

 Emise z období výstavby: období výstavby představuje pouze dočasnou zátěž pro 

uvedenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanizmů a 

nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování 

(spalovací motory), tj. emise oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), tuhých 

znečišťujících látek (TZL) a sumy organických látek (TOC). Toto zatížení bude však 

krátkodobé, nevýznamné, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci. 

 Emise z provozu: při provozu rodinného domu emise škodlivin nevznikají. Vytápění 

je navrženo centrální teplovodní, domácí spotřebiče jsou elektrické. Emise z 

automobilové dopravy (osobní vozidla) budou ve srovnání se stávající dopravou v 

daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce 

ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem 

posuzované stavby. 

Třída energetické náročnosti 

Energetický štítek budovy byl stanoven v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií včetně novelizace zákon č. 318/2012 a dále prováděcí vyhláškou č. 

148/2012 Sb.  

j) Základní předpoklady výstavby 

Výstavba rodinného domu, vč. přípojek a oplocení bude provedena v jedné etapě. 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: II. čtvrtletí roku 2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby: IV. čtvrtletí roku 2016 

k) Základní předpoklady výstavby 

Náklady na novostavbu rodinného domu, vč. příslušných přípojek inženýrských sítí 

jsou orientačně odhadnuty ve výši cca 5 650 000 Kč (bez DPH). 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

Novostavba rodinného domu je v rámci projektové dokumentace členěná na 

následujících pět stavebních objektů: 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Vodovodní přípojka 

SO 03 Přípojka dešťové a splaškové kanalizace 

SO 04 Přípojka NN 

SO 05 Oplocení stavebního pozemku 

Technická ani technologická zařízení nejsou v rodinném domě navržena. 

V Brně v květnu 2014 

 Vypracoval: Michal Prudek 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek parc. č. 244/4 se nachází ve stávajícím, částečně zastavěném 

území obce Vídeň, západně od jejího centra. Pozemek je zcela volný, bez dalšího 

zastavění a bez vzrostlé zeleně. Plocha pozemku je svažitá směrem k místní 

komunikaci. Terén v místě výstavby se nachází v nadmořské výšce 514,000 m n. m. 

(místní komunikace) až 516,000 m n. m. (hřbet terénní vlny, na které bude RD osazen). 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum 

Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny proterozoika, zastoupeny 

zde granulity. 

V místě stavby byl zjištěn následující vertikální horninový profil: 

0,0 – 1,0 m granulit rozložený, charakteru hrubě zrnitého hlinitého písku s úlomky 

1,0 – 3,0 m granulit zvětralý či navětralý 

3,0 m –  granulit navětralý 

Popsané základové poměry, s ohledem na projektovanou hloubku založení 1,0 m, 

budou tvořit horniny R4 (granulit zvětralý či navětralý) a tudíž se jedná o složité 

základové poměry. Projektovaný 3 - podlažní objet je náročná konstrukce a spolu se 

základovými poměry se jedná o 3. geotechnikou kategorii. 

HPV se nachází v hloubce 40,0 m. 

Radonový index pozemku 

Na základě radonové mapy, poskytnutou Českou geologickou službou, se stavební 

pozemek nachází ve středním radonovém riziku. Jelikož se tedy nejedná o stavební 

pozemek s nízkým radonovým rizikem, musí být předmětná stavba preventivně 

chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Místo výstavby (pozemek v částečně zastavěném území obce přiléhající ke stávající 

zástavbě rodinných domů) není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. 

Na místo výstavby nezasahují žádná známá ochranná pásma, v jeho blízkosti se 

nenachází ani chráněná území (plochy ÚSES, prvky soustavy NATURA 2000, 

významné krajinné prvky, přírodní parky, aj.), poddolovaná území, kulturní památky, 

památky místního významu, či archeologické lokality. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. V blízkosti 

se nachází vytěžený lom, na kterém v současnosti probíhá rekultivace, lom nemá žádný 

vliv na řešený pozemek. 

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

na odtokové poměry v území 

Předkládaný záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Průběh 

stavebních prací bude představovat časově velmi omezené a občasné zvýšení hladiny 

hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních 

prostředků. Hladina hluku se bude měnit především v závislosti na druhu prací, 

nasazení stavebních mechanizmů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich 

působení. Vzhledem k charakteru výstavby a objemu stavebních prací není 

pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. 

Stavební práce budou zajišťovat běžně používané stavební stroje – jedná se o 

běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní 

životní prostředí v blízkém okolí. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný – hluk ze 

staveniště bude vznikat pouze během stavebních prací, které budou časově omezené a 

budou prováděny pouze v denních hodinách. 

Období výstavby představuje pro uvedenou lokalitu rovněž dočasnou zátěž 

z hlediska vzniku emisí. Zdrojem emisí (prašnosti a emisí ze spalování) bude provoz 

stavebních mechanizmů a nákladní dopravy. Toto zatížení bude však krátkodobé, ve 

svém malém rozsahu při použití moderní techniky bude dopad na celkovou imisní 

situaci minimální. 

Vzhledem k tomu, že je objekt napojen na dešťovou kanalizaci, nebude mít vliv na 

odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizací záměru nevznikají požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Záměr nevyžaduje žádné zábory PUPFL, výstavbou nebudou dotčeny ani ochranná 

pásma PUPFL. Novostavba je navržena v částečně zastavěném území obce na pozemku 

parc. č. 244/4 – orná půda, na který se vztahuje ochrana ZPF. Dle §9, odst. 2 zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

není třeba odnětí pozemku ze ZPF. 
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h) Územně technické podmínky 

Podél stavebního pozemku je vedena místní komunikace na pozemku parcelní číslo 

816. Ve vozovce je uložena oddílná kanalizace, telefonní kabel, vodovodní a plynovodní 

řád. Potřebné energie a média pro výstavbu a posléze i provoz domu budou zajištěny 

novými přípojkami napojenými na příslušné inženýrské sítě. 

Na severní straně pozemku je vybudovaný nájezd z místní komunikace pro obsluhu 

pozemku. Pro realizaci a následné užívání stavby bude vybudován nový nájezd z jižní 

strany pozemku napojený na stávající místní komunikaci. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Realizací záměru nevznikají žádné vazby ani podmiňující, vyvolané, resp. 

související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívávání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Novostavba rodinného domu s provozovnou bude sloužit pro účely bydlení a 

současně pro provoz květinářství. 

Tab. 1: Základní kapacity stavby 

Veličina M J 
Velikost, rozměr 

SO 01 RD 

Počet podlaží - 3 

Zastavěná plocha m
2  294,32 

Užitná plocha m
2 376,27 

Obestavěný prostor vrchní stavby m
3 2627,84 

Počet jednotek a velikost - 
1 – pro bydlení (592,76 m

2
) 

1 – pro obchod (85,28 m
2
) 

Počet uživatelů - 8 - bydlení 

Počet pracovníků - 1 - květinářství 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Architektonické a stavební řešení záměru je přizpůsobeno územním podmínkám 

v dané lokalitě, charakteru stávající zástavby a požadavkům stavebníka. 

b) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rodinný dům s provozovnou je navržen jako samostatně stojící třípodlažní zděná 

stavba pro čtyřčlennou domácnost ve dvou oddělených bytech. Stavba je krytá z části 

plochou a z části vazníkovou (obloukovou) střechou. 

Podélná orientace domu směrem západ – východ a jeho osazení na pozemku 

respektuje založení stávající sousedící zástavby, efektivně napojuje stavbu na 

inženýrské sítě, umožňuje dostatečné využití slunečního záření a zajišťuje proslunění 

jednotlivých obytných místností. 

Štítové uliční fasádě dominují dvě velké terasy a systém střídajících se lodžií 

přístupné z jednotlivých podlaží. 

Hlavní vstup do objektu a hlavní vstup do květinářství je umístěn z jižní průčelní 

stěny. Vedlejší vstup ze zahrady do schodišťového prostoru objektu a technické 

místnosti je umístěn ze severní strany objektu. 

Barevné řešení objektu je voleno moderním stylem střídajících se barev (bílá, šedá 

a červená), zajišťující členitost velkých ploch stěn a atraktivitu stavby. Pro zvýšení 

estetičnosti objektu jsou použitá dřevohliníková okna. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Novostavba rodinného domu je určena pro účely bydlení individuálního charakteru 

a pro drobný obchod s květinami, který nevyžaduje speciální technologii výroby. 

V přízemí domu je umístěno květinářství, které je odděleno samostatným vstupem 

od rodinného domu. První podlaží rodinného domu slouží k nebytovým účelům. 

Nachází se zde dvojgaráž, technická místnost s plynovým kotlem, vstupní prostor a 

sklepní prostory. Ve druhém a třetím podlaží jsou samostatné bytové jednotky, které 

mají oddělený vstup ze schodišťového prostoru. Dispoziční uspořádání bytových buněk 

je děleno na klidovou a společenskou zónu. Po vstupu do obytného prostoru následuje 

chodba jako hlavní komunikační prostor bytu. Z chodby je přístupná společenská zóna, 

WC a šatna. Společenská zóna obsahuje kuchyni s jídelnou a obývací pokoj s možností 

vstupu na lodžii. Oddělení klidové zóny od společenské zajišťují dveře, které jsou 

přístupné z chodby. V klidové zóně je umístěna koupelna, úklidová místnost, dále jsou 

zde umístěny dva dětské pokoje a ložnice s příruční šatnou. Z klidové zóny je možnost 

přístupu na terasu. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na navržený záměr se vztahuje §5 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; tato vyhláška se 

týká především řešení vstupu a vjezdu do květinářství, kde lze předpokládat užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Na obytnou část se tato vyhláška nevztahuje, zde není předpoklad užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Stavba bude 

provedena dle platné projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotčených 

orgánů a v souladu s platnými předpisy a bude užívána k projektovanému účelu. 

Nášlapné vrstvy podlah musí mít provedenou protiskluzovou úpravu se součinitelem 

smykového tření min. 0,3. Prostory s nebezpečím pádu z výšky budou chráněny 

zábradlím. Elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů, objekt bude 

chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. 

Zvýšené opatrnosti je třeba dbát v průběhu provádění stavebních úprav. Ochrana 

zdraví při provádění je zmíněna v odstavci 8. Zásady organizace výstavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Bližší popis je uveden v odst. B. 2.2 této zprávy. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je konstrukčně řešen jako zděná stavba s nosným obvodovým a vnitřním 

zdivem, ztužená pozedním věncem a je z části krytá jednoplášťovou plochou střechou a 

z části dřevěnou vazníkovou (obloukovou) střechou. 

Založení stavby 

Je provedeno betonovými základovými pásy z prostého betonu. V části, kde je 

kladen vyšší důraz na tepelnou techniku (květinářství), jsou základové pásy opatřeny 

z vnější strany tepelnou izolací (XPS) tl. 80 mm. V této části se základové pásy 

provedou do bednění, zbytek základových pásů jsou provedeny do výkopových rýh. 

Nosné svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je provedeno z keramických bloků Porotherm 40 Profi Dryfix tl. 

400 mm a je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty 
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TF Isover tl. 120 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických bloků Porotherm 40 Profi Dryfix 

tl. 400 mm a bloků Porotherm 24 Profi Dryfix tl. 240 mm. 

Nosné vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je systému Porotherm Miako tl. 250 mm. 

Střešní konstrukce 

Spád jednoplášťové ploché střechy je vytvořen z perlitbetonu. Střešní konstrukce je 

zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 S tl. 150 mm a je opatřena hydroizolační 

fólií z PVC. Zátěžová vrstva z oblého kameniva chrání hydroizolační vrstvu před 

poškozením. 

Vazníková střecha je provedena z obloukových dřevěných vazníků a skládá se 

z vrchního a spodního pláště. Vazníková střecha je důkladně odvětrána. Spodní plášť má 

funkci tepelně-izolační, která je zajištěna minerální vatou tl. 380 mm. Vrchní plášť je 

opatřen dřevěným bedněním a hydroizolační fólií z PVC. 

Výplně otvorů  

Okna a dveře jsou dřevohliníková, hliníková úprava je ze strany exteriéru. Vnitřní 

dveře jsou dřevěné, v prvním podlaží s ocelovou zárubní, v bytové části s obložkovou 

zárubní. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce je navržená v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 

zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby a užívání 

při řádné údržbě, nemohly způsobit destruktivní poškození kterékoli části, náhlé nebo 

postupné zřícení, nezpůsobily nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které 

může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo 

její části, poškození nebo ohrožení připojených technických zařízení, ohrožení provozu 

pozemních komunikací a sítí technického vybavení v dosahu stavby, nepřiměřené 

porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání 

lidského činitele. 

Dále je stavební konstrukce navržená tak, aby po dobu plánované životnosti stavby 

vyhověla požadovanému účelu a odolala všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 

prostředí a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou vyskytnout při 

provádění i užívání stavby. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

Technická ani technologická zařízení nejsou v rodinném domě navržena. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Podle čl. 3.5 ČSN 73 0833 je objekt zařazen do skupiny OB2 – bytové domy 

přesahující kritéria budov skupiny OB1 (celková půdorysná plocha všech podlaží 

přesahuje 600 m
2
). 

Objekt je členěn na 5 požárních úseků: 

N1.01 květinářství 

N1.02 sklepy 

N1.03 garáž; technická místnost 

N1.04/N3 nechráněná úniková cesta 

N2.05 byt 2.NP 

N3.06 byt 3.NP 

Podrobné řešení a výpočet je v D.1.3.a. – Požární zpráva. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Výpočet proveden dle odst. 6 a odst. 7 ČSN 73 0802. 

N1.01 II. SPB 

N1.02 II. SPB 

N1.03 II. SPB 

N1.04/N3 I. SPB 

N2.05 III. SPB 

N3.06 III. SPB 

Podrobné řešení a výpočet je v D.1.3.a. – Požární zpráva – příloha A a ve výkresech 

D 1.3.02,03,04 půdorysy podlaží. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 

výrobků včetně požadavku na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí 

Všechny stavební konstrukce splňují požadovanou požární odolnost dle tab. 12 

ČSN 73 0802 

Podrobné řešení a výpočet je v D.1.3.a. – Požární zpráva – příloha B a ve výkresech 

D 1.3.02,03,04 půdorysy podlaží. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Dle odst. 5.3.2. a) ČSN 73 0833 postačí k úniku osob z objektu nechráněná úniková 

cesta, která ale musí být samostatným požárním úsekem. 

Počet osob unikajících z květinářství (26 osob) a z rodinného domu (13 osob), dále 

posouzení rozměrových požadavků na nechráněné únikové cesty je navrženo a 

posouzeno dle odst. 9.9; 9.10; 9.11; ČSN 73 0802. 

Nechráněné únikové cesty z rodinného domu a květinářství ústí na volné 

prostranství před objekt z průčelní strany. 

Podrobné řešení a výpočet je v D.1.3.a. – Požární zpráva – příloha C a ve výkresech 

D 1.3.02,03,04 půdorysy podlaží. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 73 0802.  

Kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 120 mm Isover TF PROFI splňuje 

požadavek ČSN EN 135 00 jako MW izolace užívaná v ETICS a tudíž není otevřenou 

požární plochou. 

Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný 

prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. ČSN 73 0802. 

Podrobné řešení a výpočet je v D 1.3.a. – Požární zpráva – příloha D a ve výkresu 

D.1.3.01 situace. 
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f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 

hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnitřní odběrní místa 

Vnitřní odběrná místa pro protipožární zásah nejsou požadována dle odst. 4. 4. b. 5) 

ČSN 73 0873. 

Vnější odběrní místa  

Dle tab. 1 (2); tab. 2 (2) ČSN 73 0873. 

Podzemní hydrant je osazeny na místním vodovodním řadu DN 100 mm, 

vzdálenost od objektu nepřesahuje 150 m a mezi sebou 300 m. Odběr vody z hydrantu 

při doporučené rychlosti v = 0,8 m·s
-1

 musí být minimálně Q = 6 l·s
-1

. Odběr při 

doporučené rychlosti v = 1,5 m·s
-1

 musí být minimálně Q = 12 l·s
-1

. Statický přetlak u 

hydrantu musí být min. 0,2 MPa.  

Přenosné hasicí přístroje (PHP) 

Tab. 2 Přenosné hasicí přístroje dle odst. 5.4 ČSN 73 0833 

Číslo 

místnosti 
Název místnosti Typ hasicího přístroje 

101 Zádveří 21 A 

102 Garáž 34 A 

111 Květinářství 21 A 

Podrobné rozmístění hasicích přístrojů je uvedeno ve výkresech D.1.3.02,03,04 

půdorysy podlaží. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 

vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu.  

K objektu přiléhá dlážděná plocha sloužící pro vjezd vozidel do garáže a pro 

parkování zákazníků provozovny a je napojena na stávající místní komunikaci šířky 

6,0 m. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Elektroinstalace 

Napojení na elektrickou energii bude zajišťovat kabelová přípojka NN. 

Elektroinstalaci tvoří světelné a zásuvkové obvody 230 a 400 V pro běžné spotřebiče. 
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Veškeré el. instalace budou provedeny dle platných předpisů a ČSN v závislosti na 

druhu prostředí stanoveného v ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51. Ke kolaudaci bude 

předložena revizní zpráva elektroinstalace. 

Vodovod 

RD bude zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou napojenou na veřejný řad. 

Vnitřní požární vodovod není požadován. 

Kanalizace 

Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace a splaškové vody do 

splaškové kanalizace. 

Vytápění 

Vytápění domu a ohřev TUV bude zajišťovat plynový kotel o výkonu 25 kW 

umístěný v technické místnosti domu. 

Vzduchotechnika 

Všechny místnosti, kromě WC, jsou větrány přirozeně okny, resp. dveřmi. 

Potrubní rozvody 

Instalace vedou instalačními šachtami přes více požárních úseků a musí být v místě 

prostupu stropní konstrukce opatřeny protipožárními manžetami. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními 

Dle odst. 5. 5. ČSN 73 0833 musí být v budovách OB2 každá obytná buňka (každý 

byt) vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být 

umístěno v části obytné buňky vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o obytnou 

buňku s podlahovou plochou větší než 150 m
2
 a v mezonetových bytech, musí být 

umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu (č. m. 207; 307). 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek 

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 01 0813 a dle 

nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické řešení je navrženo dle požadavků normy ČSN 73 05 40 -2 

Tepelná ochrana budov – požadavky. 

b) Energetická náročnost budov 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro hospodaření s energií a 

ochranu tepla (zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 148/2007 Sb., 

ČSN 73 0540-2) s ohledem na místní klimatické podmínky a její určené využití. 

Navržené stavební materiály, skladby obvodového pláště (obvodové zdivo, střecha, 

podlahy) a výplně vnějších otvorů splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu 

tepla (U [W/m2·K]) uvedené v ČSN 73 0540-2. 

Dle energetického štítku budovy je novostavba rodinného domu zařazena (dle 

vyhlášky č. 148/2007 Sb.) v klasifikační třídě B – ÚSPORNÁ. 

Podrobné posouzení a výpočty jsou uvedeny ve složce 6 – Stavební fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projekt neřeší využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

komunální prostředí 

Navržené řešení novostavby splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dokumentace je 

v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky 

na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek a splňuje požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Větrání 

Místnosti RD budou větrány přirozeně okny, resp. dveřmi. Odtah par v kuchyni bude 

zajištěn digestoří. Nucené větrání WC bude zajišťovat axiální ventilátor s min. výkonem 

50 m
3
/hod (resp. v koupelně 150 – 200 m

3
/hod.). 

Vytápění 

Požadovanou teplotu v místnostech RD zajišťuje plynový kotel o celkovém výkonu 

do 24 kW. 
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Osvětlení 

Denní osvětlení je zajištěno okny a uměle, instalací elektrických zdrojů světla. 

Zastínění 

Jako opatření zamezující nadměrnému přehřívání obytných místností (zejména 

obývacího pokoje) jsou navrženy vnitřní rolety. 

Zásobování vodou 

RD bude napojen novou přípojkou vody na veřejný vodovod, přípravu TUV bude 

zajišťovat zásobník TUV, který bude ohříván pomocí plynového kotle. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební pozemek se nachází v oblasti středního radonového rizika. Hydroizolační 

souvrství z modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou a asfaltových pásu 

se skelnou rohoží splňuje požadavky ochrany proti pronikání radonu ze zemního 

podloží. Všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou budou provedeny 

v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací s plynotěsnými prostupy. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Z inženýrsko-geologického průzkumu není zjevný výskyt bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nepředpokládá působení technické seizmicity. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba je v částečně zastavěném území určeném pro bydlení, není tedy 

předpokládáno působení výrazného hluku okolí na stavbu. Stavební konstrukce jsou 

navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy ČSN 73 0532. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, není tedy třeba žádné protipovodňové 

opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrné z výkresové části projektové 

dokumentace, výkres C.2.01 Situace. 

Novostavba RD bude napojena na: 

- veřejný vodovod v místní komunikaci vodovodní přípojkou 

- oddílnou kanalizaci v místní komunikaci přípojkou dešťové a splaškové kanalizace 

- rozvod nízkého napětí v místní komunikaci NN kabelovou přípojkou  

- rozvod plynu v místní komunikaci NTL přípojkou  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka: celková délka 11,6 m, potrubí PE100 SDR11 32 x 3,0 

Přípojka dešťové kanalizace: celková délka 6,3 m, potrubí PVC 160 KG 

Přípojka splaškové kanalizace: celková délka 6,8 m, potrubí PVC 160 KG 

Přípojka NN: celková délka cca 10,3 m, kabel CYKY-J 4 x 10 mm
2
 

Přípojka plynu: celková délka 7,8 m, plynovodní potrubí 

Vzdálenosti u vodovodní, dešťové a kanalizační přípojky jsou brány od připojení 

stávající sítě po šachty příslušných přípojek. 

Vzdálenosti přípojky NN a přípojky plynu jsou brány od připojení stávající sítě po 

rozvodnou skříň na začátku pozemku. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

K objektu vede místní komunikace na pozemku parcelní číslo 816. 

b) Napojení území na stávající dopravní strukturu 

Z jihozápadní strany pozemku je projektovaný nájezd, který je napojený na 

stávající místní komunikaci a bude sloužit účelu rodinného domu pro vjezd a parkování. 

Nájezd je také proveden pro účely květinářství, kde je tento nájezd současně využit jako 

parkoviště pro zákazníky. 

Nájezd je ve sklonu 7 a 9 % směrem od objektu ke stávající komunikaci a bude 

vydlážděn zámkovou dlažbou. 
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c) Doprava v klidu 

Na stavebním pozemku jsou umístěna 2 krytá garážová stání s RD stavebně 

propojena. Stávající dlážděný nájezd bude využíván jako parkovací stání pro odstavení 

2 vozidel mimo místní komunikaci.  

Nájezd ke květinářství bude současně sloužit jako parkovací stání pro zákazníky. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem projektové dokumentace, realizace záměru je navržena na ploše 

soukromého pozemku. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Ze stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu pod budoucími 

zastavěnými a zpevněnými plochami. Celková plocha skrývky ornice činí i s rezervou 

700 m
2
, což při mocnosti vrstvy ornice 20 cm (dle podkladů o BPEJ) představuje 

celkové množství 140 m
3
 ornice. 

Dle § 10, odst. 1 a 2 vyhl. č. 13/1994 bude skrytá ornice využita k ozelenění 

předmětné novostavby rodinného domu a k úpravě terénu zbylé části pozemku parc. č. 

244/4. Rozsah upravovaných ploch je cca 1400 m
2
, ornice bude na pozemku 

rozprostřena v mocnosti max. 10 cm. 

b) Použité vegetační prvky 

Úprava vegetace na stavebním pozemku bude po dokončení výstavby RD řešena 

samostatně stavebníkem. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Provoz rodinného domu ve stávající zástavbě nebude zdrojem nadměrné hlučnosti 

nebo úniku emisí do životního prostředí. Případné negativní vlivy (hluk, emise) lze 

předpokládat pouze v rámci výstavby, ovlivnění nejbližšího okolí zůstane prakticky ve 

stejném rozsahu jako v současné době. 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu (vodní zákon), záměr a jeho provoz není 

zdrojem znečištění vod od technologie. 

Likvidace odpadů ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících. Původce odpadů (realizační firma) je povinen odpady zařazovat 

podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 a zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 

zákona. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 

(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze 

osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 112, odst. 3 a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, 

které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 

nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 

zák. č. 185/2001 Sb. 

Hluk 

V rodinném domě, který neslouží jako výrobní objekt, nejsou instalovány žádné 

zdroje hluku. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít svým užíváním vliv na životní prostředí. Na pozemku nejsou 

žádné chráněné rostliny, živočichové a památné stromy. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Vzdálenost evropsky významných lokalit (EVL) od daného záměru (viz 

www.nature.cz), jejich předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že 

nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na EVL a 

http://www.nature.cz/
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ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v projektové dokumentaci 

uvedených parametrů a činností. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá daný 

záměr posouzení vlivu na životní prostředí ani zjišťovacímu řízení. Pro jeho realizaci 

nejsou v rámci zjišťovacího řízení nebo dokumentace EIA stanoveny žádné 

podmínky. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Daným záměrem nejsou požadována ani navržena žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Na předkládaný záměr nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany 

obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., rodinný dům není určen k ochraně 

obyvatelstva v krizových situacích. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřebné energie a média (elektrická energie a voda) pro výstavbu domu budou 

zajištěny ze sousedního stojícího RD č. p. 155. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude přirozeně odvodněno danou konfigurací terénu do stávající zelené 

plochy na stavebním pozemku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Staveniště není napojeno na technickou infrastrukturu, potřebné energie a média 
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(elektrická energie a voda) pro výstavbu domu budou zajištěny ze sousedního stojícího 

RD č. p. 155. 

Na severozápadním okraji pozemku se nachází stávající zpevněný vjezd šířky cca 

7,5 m, který jej dopravně zpřístupňuje z přilehlé místní komunikace na parc. č. 816. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba záměru na stávajícím pozemku nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. Průběh stavebních prací bude představovat časově velmi omezené a 

občasné zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební 

mechanizace a dopravních prostředků. Hladina hluku se bude měnit především 

v závislosti na druhu prací, nasazení stavebních mechanizmů, jejich souběžném 

provozu, době a místě jejich působení. Vzhledem k charakteru výstavby a malému 

objemu stavebních prací není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u 

nejbližších obytných objektů. 

Stavební práce budou zajišťovat běžně používané stavební stroje – jedná se o 

běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní 

životní prostředí v blízkém okolí. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný – hluk ze 

staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezená a bude 

realizována pouze v denních hodinách. 

Období výstavby představuje pro uvedenou lokalitu rovněž dočasnou zátěž 

z hlediska vzniku emisí. Zdrojem emisí (prašnosti a emisí ze spalování) bude provoz 

stavebních mechanizmů a nákladní dopravy. Toto zatížení bude však krátkodobé, ve 

svém malém rozsahu při použití moderní techniky nebude mít dopad na celkovou imisní 

situaci v lokalitě. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude umístěno na ploše soukromého pozemku. Prostor provádění 

stavebních prací nebude veřejně přístupný, jelikož stavebník před zahájení stavebních 

prací zajistí oplocení pozemku po celém obvodu. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby zajistí a bude stavbu provádět tak, aby hluková zátěž 

v chráněném venkovním prostoru okolních staveb vyhověla požadavkům stanoveným 

v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Hluk ze stavební činnosti bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné 

zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, 

tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat 
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následující zásady: 

 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné a 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení 

dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 

mechanismy. Pokud bude používán kompresor, elektrocentrála, apod., musí být tato 

zařízení v protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě je to nutnost). 

 Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 

zástavbu a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je 

provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším 

zdrojem rušení. Vlastní demoliční práce, provoz těžké mechanizace, apod. je nutné 

provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní 

přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce) a to pouze v pracovní dny 

(mimo soboty a neděle). 

 Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 

7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku LAeq u blízké obytné 

zástavby. 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno (pokud již 

není provedeno): 

 Zpevněním vnitrostaveništních komunikací, užíváním plochy pro dočištění 

(oklepové plochy). 

 Důsledným očištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v platném znění. 

 Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 

13/1997Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, znečištění bez průtahů 

odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 

 Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

 Skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

 Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

 Po dobu provádění demoličních a stavebních prací je třeba výhradně používat 

vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 

legislativy pro mobilní zdroje. 
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 Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení, příp. úniků 

olejů či PHM do terénu 

 Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude 

okamžitě asanováno. 

Vizuální rušení stavbou 

Za dodržování pořádku na staveništi odpovídá dodavatel stavby. Před zahájením 

zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských 

sítí, viditelně je označit, případně ověřit jejich přesné uložení kopanými sondami. Při 

souběžném vedení a křížení inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 60 05 

Prostorová úprava vedení technického vybavení. Je nutné respektovat ochranná pásma 

podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských 

sítí. 

V místě výstavby se nenachází žádná zeleň ani dřeviny. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Výstavba vlastního rodinného domu nevyžaduje žádné zábory nad rámec 

staveniště, které bude zřízeno na stavebním pozemku parc. č. 244/4. Realizací napojení 

domu na inženýrské sítě dojde k dotčení místní komunikace na pozemku parč. č. 816 a 

jejímu časově omezenému záboru v minimálním nutném rozsahu pro uložení 

jednotlivých přípojek. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinen jednat podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Odpad 

vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí 

být postupováno zejména podle § 16 zákona. Původce odpadu zařadí odpad podle 

vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s touto 

vyhláškou. 

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 této vyhlášky a likvidovány 

odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel 

stavebních prací) – původce odpadů. Původce odpadů je povinen uvedený seznam 

odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. 
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Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou 

oprávněnou organizací podle § 12, § 14 a § 17 zákona. 

Při bouracích pracích musí být postupováno v souladu se zákonem a vyhláškou č. 

383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Hlavním odpadem vzniklým při provádění bude dle rozsahu stavby malé množství 

převážně stavebního a obalového odpadu, který bude tříděn podle druhu a v co největší 

míře recyklován. 

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

Ze stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu pod budoucími 

zastavěnými a zpevněnými plochami. Celková plocha skrývky ornice činí i s rezervou 

700 m
2
, což při mocnosti vrstvy ornice 20 cm (dle podkladů o BPEJ) představuje 

celkové množství 140 m
3
 ornice. 

Dle § 10, odst. 1 a 2 vyhl. č. 13/1994 bude skrytá ornice využita k ozelenění 

předmětné novostavby rodinného domu a k úpravě terénu zbylé části pozemku parc. č. 

244/4. Rozsah upravovaných ploch je cca 1400 m
2
, ornice bude na pozemku 

rozprostřena v mocnosti max. 10 cm. 

Vzhledem k velké velikosti pozemku bude skrytá ornice ponechána na okraji 

staveniště. Zemní výkopek ze základových rýh bude odvezen na příslušnou skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady vzniklé během výstavby je nutné roztřídit a nevyužitelný materiál odvést 

z prostoru staveniště na povolenou skládku. Třídění odpadů, jejich oddělené uložení do 

připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku zajistí zhotovitel stavby.  

Při provádění bouracích prací, nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro 

snížení prašnosti a hluku (kropení bouraného materiálu vodou, zabezpečení ochrannými 

fóliemi a zábranami, směr postupu demolice, apod.). Více viz odst. B. 8. e). 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní 

předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb, platné zákony, ČSN, 

vyhlášky a nařízení vlády, zejména pak: 

- vyhláška ČÚBS č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

- 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, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Po dobu realizace stavby bude zamezeno stávajícím, resp. provizorním oplocením 

(případně mechanickými zábranami) vstupu nepovolaným osobám do prostoru, kde 

budou prováděny stavební práce. Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a 

budou prokazatelně proškoleni. Pracoviště bude řádně osvětleno (bude-li potřeba). 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřešeno. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stávající dopravní napojení stavebního pozemku a následně rovněž rodinného 

domu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 816 v zastavěném území obce 

nevyžaduje žádná dopravně-inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Provádění stavby bude probíhat ve známých podmínkách běžnými stavebními a 

technologickými postupy. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat běžným postupem, rozhodující dílčí termíny nejsou stanoveny. 

V Brně v květnu 2014 

 Vypracoval: Michal Prudek
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D1.1.a.1 Účel objektu 

Novostavba rodinného domu s provozovnou na pozemku stavebníka parc. č. 244/4 

bude provedena jako samostatně stojící, částečně vsazená do terénu, třípodlažní, trvalá 

stavba pro účely bydlení individuálního charakteru, činnosti spojené s bydlením a 

současně pro provoz květinářství. 

D1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního a 

dispozičního řešení 

Architektonické řešení 

Architektonické a stavební řešení záměru je přizpůsobeno územním podmínkám 

v dané lokalitě, charakteru stávající zástavby a požadavkům stavebníka. 

Rodinný dům s provozovnou je navržen jako samostatně stojící třípodlažní zděná 

stavba pro čtyřčlennou domácnost ve dvou oddělených bytech. Stavba je krytá z části 

plochou a z části vazníkovou (obloukovou) střechou. 

Podélná orientace domu směrem západ – východ a jeho osazení na pozemku 

respektuje založení stávající sousedící zástavby, efektivně napojuje stavbu na 

inženýrské sítě, umožňuje dostatečné využití slunečního záření a zajišťuje proslunění 

jednotlivých obytných místností. 

Štítové uliční fasádě dominují dvě velké terasy a systém střídajících se lodžií 

přístupné z jednotlivých podlaží. 

Hlavní vstup do objektu a hlavní vstup do květinářství je umístěn z jižní průčelní 

stěny. Vedlejší vstup ze zahrady do schodišťového prostoru objektu a technické 

místnosti je umístěn ze severní strany objektu. 

Barevné řešení objektu je voleno moderním stylem střídajících se barev (bílá, šedá 

a červená), zajišťující členitost velkých ploch stěn a atraktivitu stavby. Pro zvýšení 

estetičnosti objektu jsou použitá dřevohliníková okna. 

Funkční a dispoziční řešení 

V přízemí domu je umístěno květinářství, které je odděleno samostatným vstupem 

od rodinného domu. První podlaží rodinného domu slouží k nebytovým účelům. 

Nachází se zde dvojgaráž, technická místnost s plynovým kotlem, vstupní prostor a 

sklepní prostory.  

Ve druhém a třetím podlaží jsou samostatné bytové jednotky, které mají oddělený 

vstup ze schodišťového prostoru. Dispoziční uspořádání bytových buněk je děleno na 

klidovou a společenskou zónu. Po vstupu do obytného prostoru následuje chodba jako 

hlavní komunikační prostor bytu. Z chodby je přístupná společenská zóna, WC a šatna. 

Společenská zóna obsahuje kuchyni s jídelnou a obývací pokoj s možností vstupu na 
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lodžii. Oddělení klidové zóny od společenské zajišťují dveře, které jsou 

přístupné z chodby. V klidové zóně je umístěna koupelna, úklidová místnost, dále jsou 

zde umístěny dva dětské pokoje a ložnice s příruční šatnou. Z klidové zóny je možnost 

přístupu na terasu. 

D1.1.a.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné 

prostory, zastavěné plochy 

Všechny základní kapacitní údaje novostavby RD jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1: Základní kapacity stavby 

Veličina M J 
Velikost, rozměr 

SO 01 RD 

Počet podlaží - 3 

Zastavěná plocha m
2  294,32 

Užitná plocha m
2 376,27 

Obestavěný prostor vrchní stavby m
3 2627,84 

Počet jednotek a velikost - 
1 – pro bydlení (592,76 m

2
) 

1 – pro obchod (85,28 m
2
) 

Počet uživatelů - 8 - bydlení 

Počet pracovníků - 1 - květinářství 

D1.1.a.4 Technické a konstrukční řešení objektů 

D1.1.a.4.1 Konstrukční systém a statické řešení 

Objekt je konstrukčně řešen jako zděná stavba s nosným obvodovým a vnitřním 

zdivem, ztužená pozedním věncem a je z části krytá jednoplášťovou plochou střechou a 

z části dřevěnou vazníkovou (obloukovou) střechou. 

Obvodové zdivo je provedeno z keramických bloků Porotherm 40 Profi Dryfix tl. 

400 mm a je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty TF Isover tl. 

120 mm.  

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických bloků Porotherm 40 Profi Dryfix 

tl. 400 mm a bloků Porotherm 24 Profi Dryfix tl. 240 mm. 

Založení stavby bude provedeno na monolitických betonových základových 

pásech. 

Konstrukce vazníkové střechy se skládá z dřevěných vazníků zajištěných systémem 

příčných a podélných ztužidel. Dolní plášť vazníkové střechy bude tvořit stropní 
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konstrukci nad posledním podlažím a bude tepelně izolován. Horní pás bude opatřen 

dřevěným bedněním a PVC fólií. 

Plochá jednoplášťová střecha bude provedena ve spádu min. 3% a bude odvodněna 

do střešního vtoku DN 110. Střešní vtok bude opatřen vyhřívacím systémem. 

D1.1.a.4.2 Bourací a podchycovací práce 

Novostavba samostatně stojícího RD nevyžaduje provádění bouracích či 

podchycovacích prací. 

D1.1.a.4.3 Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude v místě staveniště skryta ornice v mocnosti 

cca 0,2 m (případně více dle skutečnosti), která bude použita na konečnou úpravu 

pozemku. 

Vlastní zemní práce pro následné výkopy předpokládají pracovní rovinu na úrovni 

0,3 m pod úrovní podlahy 1NP (± 0,000). Před dosažení této roviny se musí na severní 

straně budoucí stavby provést výkopový zářez do svažitého terénu. Nejvyšší bod tohoto 

zářezu činí cca 1,5 m nad úrovní podlahy 1NP. Z pracovní roviny budou strojně 

provedeny výkopy rýh pro základové pasy a vedení ležaté kanalizace. Zemní výkopek 

bude odvážen na příslušnou skládku. 

Základová spára je navržena nad hladinou podzemní vody. Do doby provádění 

základů musí být chráněna, aby nedošlo k jejímu znehodnocení povětrnostními vlivy a 

k jejímu rozbřednutí. 

D1.1.a.4.4 Základové konstrukce 

Základová konstrukce je tvořena betonovými monolitickými pásy z prostého 

betonu C 16/20 na nichž je proveden podkladní beton tl. 150 mm. 

Vzhledem k tomu, že v 1NP bude vytápěno květinářství, budou v této části 

základové pásy šířky 0,5 m provedeny do bednění a po následném odbednění opatřeny 

tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 80 mm. Ve zbylé části objektu se 

základové pásy šířky 0,6 m provedou přímo do výkopové rýhy. Pod středními nosnými 

zdmi a v místě částečného vetknutí objektu do terénu bude výška základových pásu 

0,6 m. V ostatní části objektu bude výška 1,0 m z důvodu nezámrzné hloubky založení. 

Podkladní beton provedený na základových pásech bude vyztužen kari – sítí 8/150. 

V místě příček bude přivyztužen při horním okraji kari – sítí 8/100.  

V základových pasech budou v uvažovaných místech prostupů vloženy průchodky 

pro přípojky příslušných inženýrských sítí. 
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D1.1.a.4.5 Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je provedeno z keramických bloků Porotherm 40 Profi Dryfix tl. 

400 mm a je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty TF Isover tl. 

120 mm. Zdivo je spojeno pomocí PUR pěny. Otvory v obvodovém zdivu jsou zajištěny 

překlady Porotherm 7, v místě usazení výplně překladu se vloží extrudovaný polystyren 

tl. 80 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z keramických bloků Porotherm 40 Profi Dryfix 

tl. 400 mm a bloků Porotherm 24 Profi Dryfix tl. 240 mm. Zdivo je spojeno pomocí 

PUR pěny. Otvory ve zdivu pro dveřní výplně jsou zajištěny překlady Porotherm 7. 

Svislé konstrukce budou provedeny výšky 2750 mm. 

D1.1.a.4.6 Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce budou systému Miako Porotherm tl. 250 mm. Z vnější 

strany stropního věnce bude osazen extrudovaný polystyren tl. 50 mm.  

V místě lodžií bude stropní konstrukce provedena z monolitických jednostranně 

pnutých ŽB desek tl. 80 a 160 mm. Vyztužení desek dle statického výpočtu. 

D1.1.a.4.7 Střešní konstrukce 

Na části objektu je jednoplášťová plochá střecha a na části je vazníková střecha. 

Jednoplášťová plochá střecha bude provedena ve spádu min. 3% ke střešnímu vtoku DN 

110. Spádová vrstva je zhotovena z lehčeného perlit betonu, u vtoku min. 50 mm. Na 

spádovou vrstvu je natavená parozábrana z modifikovaných asfaltových pásů. Střešní 

konstrukce je zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 S tl. 150 mm. Tepelná izolace 

je provedena ve třech vrstvách vzájemně otočených o 90
o
. Střešní konstrukci proti vodě 

a vlhkosti zajišťuje hydroizolační vrstva z PVC fólie. Fólie a tepelná izolace je kotvena 

pomocí talířových hmoždinek do spádové vrstvy. Tepelná izolace od ostatních vrstev 

musí být oddělena separační vrstvou z geotextilie příslušné gramáže, viz skladba dle 

projektové dokumentace. Jako ochranná a stabilizační vrstva hydroizolace je použito 

říční kamenivo, které musí být od hydroizolace odděleno geotextilií, aby nehrozilo její 

porušení. Vlez na plochou střechu je zajištěn z prostoru vazníkové střechy. 

Vazníková střecha bude provedena z dřevěných vazníků. Vazníky jsou již 

provedeny ve výrobně. Všechny průřezy vazníků činí 100x100 mm. Tuhost střešní 

konstrukce je zajištěna pomocí systému podélných a příčných dřevěných ztužidel. 

Vazníky budou kotveny do pozedního věnce opatřeného asfaltovým pásem. Kotvení 

bude pomocí ocelového válcovaného profilu L 70 umístěného z každé strany dolního 

pásu vazníku do pozedního věnce pomocí chemické kotvy a závitové tyče s maticí a do 

spodního pásu vazníku prošroubováním závitové tyče utažené maticí z každé strany. 

Dolní plášť vazníkové střechy bude tvořit stropní konstrukci nad posledním 
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podlažím a bude tepelně izolován minerální vatou celkové tl. 380 mm, horní pás bude 

opatřen dřevěným bedněním a PVC fólií. 

Prostor vazníkové střechy bude přístupný pomocí stahovacích schodů ze 

schodišťového prostoru posledního podlaží. 

D1.1.a.4.8 Komíny 

Pro odtah spalin z plynového kotle je navrženo systémové zděné komínové těleso 

SCHIEDEL o půdorysných rozměrech 650 x 360 mm se dvěma průduchy  160 mm.  

Komín bude založen na betonovém soklu takové výšky, aby osazení první tvárnice bylo 

provedeno nad úrovní budoucí čisté podlahy (nutno dodržet z důvodu zachování volné 

větrací mřížky pro přívod vzduchu do kanálků zadního odvětrání). V min. výšce 

250 mm nad podlahou bude pro každý komínový průduch proveden vybírací otvor. 

Komín bude vyústěn min. 1000 mm nad atiku ploché střechy. Zde budou umístěny 

vymetací otvory. 

Komín bude oddilatován od nosné zdi 30 mm minerální vaty. 

D1.1.a.4.9 Schodiště, rampy, žebříky 

Schodiště v rodinném domě bude sloužit k přístupu jednotlivých obytných buněk. 

Schodiště je navrženo z ŽB betonu a staticky bude působit jako jedenkrát zalomená 

deska vetknutá do věnce mezipodesty a ŽB nosníku hlavní podesty. Schodišťová deska 

je tl. 100 mm, hlavní podesta a mezipodesty je tl. 125 mm. 

Schodiště bude opatřeno keramickou protiskluzovou dlažbou a dále zábradlím 

výšky 1000 mm. 

Pro vyrovnání výškového rozdílů terénu bude provedeno vnější schodiště u vstupu 

technické místnosti, provedené ze ztraceného bednění a následného obložení přírodním 

kamenem. 

D1.1.a.4.10 Izolace 

a) Hydroizolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je pod konstrukci podlahy navržena hydroizolace 

z modifikovaných asfaltových pásů ve dvou vrstvách. První vrstvu tvoří modifikovaný 

asfaltový pás se skelnou rohoží tl. 4 mm, druhá vrstva je provedena z modifikovaného 

asfaltového pásu s hliníkovou vložkou tl. 40 mm. Asfaltové pásy budou nataveny na 

předem připravený podklad. 
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b) Izolace tepelné 

Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty TF 

Isover tl. 120 mm. Zateplení základů a zdiva přiléhajícího k zemině bude provedeno 

extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Plochá střecha je zateplena pěnovým 

polystyrenem EPS 100 S tl. 150. Spodní plášť vazníkové střechy bude zateplen 

minerální vatou celkové tl. 380 mm. 

c) Izolace protihlukové 

Nepožadovány, vzduchová neprůzvučnost obvodového zdiva Rw = 45 dB. 

d) Izolace protiradonová 

Požadavky na protiradonové opatření splňuje navržená hydroizolace s hliníkovou 

vložkou. 

D1.1.a.4.11 Dělící konstrukce 

Příčky budou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi Dryfix na 

PUR pěnu. Ukončení dveřních otvorů bude zajištěno pomocí překladu Porotherm 71. 

Ukončení příček u strupu se provede vložením pásu minerální vaty zajišťující lepší 

akustické vlastnosti. 

D1.1.a.4.12 Podlahy 

V 1NP budou podlahy opatřeny pěnovým polystyrenem EPS Grey 100 Isover tl. 

80 mm. Podlaha v garáži a technické místnosti bude provedena z teracové dlažby na 

podkladní beton vyztužený kari – sítí 4/100. V obytných podlažích budou podlahy 

opatřeny tepelnou a akustickou izolací z minerální vaty TDPT Isover tl. 30 a 50 mm. 

Roznášecí vrstva bude provedena z litého betonu. Jako nášlapné vrstvy podlah jsou 

voleny keramická dlažba a laminátová podlaha. 

Všechny podlahy kromě podlahy v garáži a technické místnosti budou provedeny 

jako plovoucí tzn., že budou od ostatních konstrukcí pružně odděleny. 

D1.1.a.4.13 Výplně otvorů 

a) Okna a venkovní dveře 

Dřevohliníková otvíravá a sklápěcí okna, resp. dveře zasklená izolačním trojsklem. 

Hliníková úprava je ze strany exteriéru. 
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b) Vnitřní dveře 

Otevíravé a posuvné dveře mají výplň buď zcela plnou, nebo částečně se 

zasklením. Jsou osazovány do obložkových zárubní, v 1NP do ocelových. Všechny 

dveře jsou bez prahu, pouze s přechodovou lištou. 

c) Vrata 

Vrata jsou sekční s elektrickým pohonem. 

D1.1.a.4.14 Úpravy povrchů 

a) Omítky vnitřní 

Vnitřní povrchy cihelných stěn budou opatřeny dvěma vrstvami, jádrovou a 

štukovou. Jádrová vrstva bude provedena z vápenocementové malty tl. 10 mm, štuková 

vrstva bude nanesena vápennou omítkou v tl. 2 mm. 

b) Omítky venkovní 

Budou provedeny jako stěrkové na minerální vatu kontaktního zateplovacího 

systému. Do stěrkové hmoty bude vložena výztužná síťovina. Fasádní úprava bude 

zhotovena z jednosložkové silikonové omítky zrnitosti 1,5 mm. 

c) Obklady 

Keramické obklady v místnostech sociálního zázemí a v kuchyni budou voleny dle 

výběru investora. Rohy a ukončení obložených stěn budou opatřeny rohovými, resp. 

ukončujícími obkladovými lištami. Napojení dlažeb a obkladů, vč. soklíků bude 

oddilatováno. 

d) Nátěry 

Typy maleb v jednotlivých místnostech budou zvoleny dle výběru investora a 

charakteru podkladu (cihelné stěny, sádrokarton). Ocelové konstrukce budou opatřeny 

základním nátěrem a antikorozní vrchní barvou ve zvolené barevnosti, nebo ochranou 

žárovým zinkováním. Nátěry dřevěných konstrukcí budou provedeny lazurovacími laky. 

Dřevěné prvky krovu vazníkové střechy opatřeny ochranným nátěrem proti škůdcům, 

plísním a houbám. Vrstvy nátěrů a jejich nanášení budou provedeny dle platných 

technologických postupů a pravidel, které stanovují ČSN nebo technologické předpisy 

výrobců jednotlivých používaných materiálů. 

e) Podhledy 

Vodorovné podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm 

zavěšených na konstrukci stropu nebo spodního pásu vazníku. Mezi parotěsnou fólií a 

vlastní SDK deskou bude vytvořena dutina pro vedení požadovaných instalací. 
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D1.1.a.4.15 Konstrukce zámečnické 

U francouzských oken budou osazena nerezová zábradlí s prutovou výplní výšky 

1000 mm a délky 860 mm.  

U teras a lodžií bude provedeno nerezové zábradlí se skleněnou a plnou výplní 

výšky 1445 mm, kde plná výplň zábradlí bude částečně zakrývat fasádu spuštěním 

směrem dolu. 

Zábradlí u schodiště bude nerezové se skleněnou výplní a dřevěným madlem, bude 

výšky 1000 mm 

D1.1.a.4.16 Konstrukce klempířské 

Klempířské prvky a výrobky zahrnují: 

- venkovní parapety 

- střešní půlkruhové okapy Ø 160 mm, vč. háků, kotlíku a čel 

- střešní svody Ø 110 mm vč. zděří a lapačů střešních splavenin 

- střešní hranaté okapy 85/68 mm, vč. háků, kotlíku a čel 

- střešní svody 80/80 mm vč. zděří a lapačů střešních splavenin 

D1.1.a.4.17 Úprava kolem objektu 

Po obvodu rodinného domu bude proveden okapový chodník šířky 400 mm a 

chodník šířky 2000 mm zpevněný betonovou zámkovou dlažbou tl. 40 mm uloženou do 

lože z jemné drtě fr. 8/16 mm. Dlažba bude lemována záhonovými, resp. chodníkovými 

obrubníky do betonové opěry a opěrnými zdmi ze ztraceného bednění. 

Z důvodu zamezení volného pohybu osob nebo zvířat bude pozemek během 

výstavby RD oplocen Konstrukce oplocení bude tvořena systémovým oplocením 

z poplastovaného pletiva. V průčelí objektu bude konstrukce oplocení vynechánu. 

D1.1.a.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí a výplní otvorů 

Navržené obvodové konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540-2 a jsou uvedeny v tabulce 2.  

Podrobný výpočet a hodnoty součinitelů prostupu tepla jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci ve složce č. 6 - Stavební fyzika. 

  



42 

 

Tab. 2 Posouzení součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2 

Posuzovaná 

konstrukce 

Vypočtená 

hodnota  

U [W/m
2
K] 

Normová hodnota  
UN [W/m

2
K] dle ČSN 

73 0540-2 
Posouzení 

Plochá střecha  0,21 0,24 Vyhovuje 

Obvodová zeď  0,15 0,30 Vyhovuje 

Suterénní zeď  0,18 0,75 Vyhovuje 

Obvodová zeď v místě žb věnce 0,19 0,3 Vyhovuje 

Terasa  0,20 0,24 Vyhovuje 

Lodžie 0,18 0,24 Vyhovuje 

Strop + podlaha nad venkovním 

prostorem  
0,12 0,24 Vyhovuje 

Podlaha na terénu temperovaná 0,35 0,85 Vyhovuje 

Podlaha na terénu vytápěná 0,35 0,45 Vyhovuje 

Strop mezi prostory s rozdílem 

teplot do 10°C 
0,331 1,05 Vyhovuje 

Stěna mezi prostory s rozdílem 

teplot do 10°C 
0,285 1,3 Vyhovuje 

Okno O1 0,70 1,50 Vyhovuje 

Okno O2 0,72 1,50 Vyhovuje 

Okno O3 0,63 1,50 Vyhovuje 

Okno O4 0,59 1,50 Vyhovuje 

Okno O5 0,66 1,50 Vyhovuje 

Okno O6 0,68 1,50 Vyhovuje 

Okno O7 0,74 1,50 Vyhovuje 

Dveře D1 0,62 1,70 Vyhovuje 

Dveře D2 0,66 1,70 Vyhovuje 

Dveře D3 0,64 1,70 Vyhovuje 

Dveře D4 0,76 1,70 Vyhovuje 

Dveře D5 0,64 1,70 Vyhovuje 

Dveře D6 0,65 1,70 Vyhovuje 

Dveře D7 0,65 1,70 Vyhovuje 

Vrata D8 1,30 1,70 Vyhovuje 

 

  



43 

 

D1.1.a.6 Technická a technologická zařízení 

V novostavbě rodinného domu s malou prodejnou květin nejsou navržena žádná 

technická či technologická zařízení. 

V Brně v květnu 2014 

 Vypracoval: Michal Prudek 
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Závěr 

Touto bakalářskou prací byla vypracována projektová dokumentace provádění 

stavby třípodlažního rodinného domu s prodejnou květin umístěným na pozemku parc. 

č. 244/4 v částečně zastavěným územím obce Vídeň.  

Tato práce je řešena takovým způsobem a rozsahem, aby co nejvíce odpovídala 

skutečnosti, tzn. umístění objektu na konkrétní pozemek, do konkrétní lokality. 

Vzhledem k velké svažitosti terénu spolu s náročnými základovými poměry a výškovou 

polohou místní komunikace řešeného území vznikl nelehký úkol při osazení 

projektované stavby do terénu, kde první nadzemní podlaží je řešeno částečným 

vetknutím do terénu a nahrazuje tak částečné podsklepení objektu. Nesnadným úkolem 

také bylo řešení mnoha složitých konstrukčních detailů, které byly zdárně vyřešeny 

pomocí vědomostí nabraných při bakalářském studiu.  

Bakalářská práce byla vypracována v souladu se zadáním a s příslušnými právními 

předpisy a je velkým přínosem pro následné řešení problémů v navazujícím studiu nebo 

v praxi. 
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Vyhláška MMRČR č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška MMRČR č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

Vyhláška MMRČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

ČSN 73 4301:06/2004 - Obytné budovy 

ČSN 73 4130:03/2010 - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 01 3420:07/2004 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí 

ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
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ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833:09/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 05 40:2/2011 - Tepelná ochrana budov - Požadavky 

ČSN 73 05 40:3/2005 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové hodnoty veličin pro 

navrhování a ověřování 

ČSN 73 05 40:4 /2005 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody 

ČSN 73 05 32:03/2000 - Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách - požadavky 

Webové stránky 

www.lomax.cz 

http://www.hormann.cz 

http://www.trido.cz 

http://www.wienerberger.cz 

www.isover.cz 

http://www.bachl.cz 

www.topwet.cz 

www.dektrade.cz 
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www.diton.cz 

www.sapeli.cz 

www.slavona.cz 

www.stavebni-pouzdra.cz 

www.pvplast.cz 

www.indeco.cz 

http://www.vekra.cz 

http://www.mapei.cz 

http://www.baumit.cz 

http://www.romax.cz 

http://www.fatra.cz 
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http://www.topwet.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.diton.cz/
http://www.sapeli.cz/
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http://www.stavebni-pouzdra.cz/
http://www.pvplast.cz/
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http://www.rako.cz 

http://www.kvkparabit.com 

http://www.presbeton.cz 

http://www.transportbeton.cz 

http://www.cuzk.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

RD  rodinný dům 

NP  nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

SO  stavební objekt 

B.p.v.  Baltský výškový systém – po vyrovnání 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ  revizní šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

STL  středotlaký plynovodní řád 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyrén 

TI  tepelná izolace 

PE  polyethylen 

PVC  polyvinylchlorid 

DN  průměr 

Ø  průměr 

dl.  délka 

TL.  tloušťka 

Rdt.  Tabulková výpočtová únosnost 

Tř.  Třída zeminy 

NN  nízké napětí 

parc. č.  parcelní číslo 

k.ú.  katastrální území 

TV  teplá voda 

ČSN  česká technická norma 

ČSN EN převzatá evropská norma 

EIA  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

SBS  styre-butadien-styren  (syntetický kaučuk) 

ETICS  vnější zateplovací systém 

temp.  temperovaný prostor 

vytáp.  vytápěný prostor 

PD  projektová dokumentace 

OB  obytné budovy 

PHP  požární hasící přístroj 

PBŘS  požární bezpečnostní řešení stavby 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

PÚ  požární úsek 
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R  únosnost a stabilita 

E  celistvost 

I  teplota na neohřívané straně 

W  hustota tepelného toku 

P  podzemní podlaží (z hlediska požární bezpečnosti staveb) 

N  nadzemní podlaží (z hlediska požární bezpečnosti staveb) 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m
2
] 

p požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek [kg/m
2
] 

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

b součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska stavebních podmínek 

c součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření (žádné c=1) 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m
2
] 

ps stálé požární zatížení [kg/m
2
] 

Si plocha místnosti [m
2
] 

S celková půdorysná plocha požárního úseku [m
2
] 

E počet evakuovaných osob v posuzovaném místě 

a součinitel vyjadřující rychlost ohořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

K počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

s součinitel vyjadřující podmínky evakuace  

Spo celková požárně otevřená plocha [m
2
] 

l délka obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

hu výška obvodové stěny posuzovaného požárního úseku [m] 

po procento požárně otevřených ploch [%] 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m
2
] 

d odstupová vzdálenost [m] 

   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [    

   relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období [      

    teplota zeminy pod podlahou v zimním období [     

    teplota zeminy u svislé stěny v zimním období [    

   teplota vnitřního vzduchu v zimním období [     

     teplotní přirážka [     

     návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [     

   relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%]   

     vlhkostní přirážka [%]   

    návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

di  tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

    součinitel tepelné vodivosti [W/m K] 

Rsi   tepelný odpor na vnitřní straně povrchu konstrukce [m
2
 K/W] 

Rse  tepelný odpor na vnější straně povrchu konstrukce [m
2
 K/W] 

Ag  celková plocha zasklení [m
2
] 

Af  celková plocha rámu [m
2
] 
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Ug  Součinitel prostupu tepla zasklením [W/m
2
 K] 

Uf  Součinitel prostupu tepla rámem [W/m
2
 K] 

Ig  viditelný obvod zasklení [m] 

    lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy 

zasklení, distančního rámečku a rámu [W/m K] 

    součinitel prostupu tepla venkovní konstrukce [W/m
2
 K] 

    součinitel prostupu tepla vnitřní konstrukce [W/m
2
 K] 
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