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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří. Dům je umístěn 

na okraji městské části Lány u Litomyšle. Jedná se o samostatně stojící budovu s dvěma 

nadzemními podlažími a částečně podsklepeným suterénem. Objekt je navržen jako zděná 

stavba, kde svislé konstrukce jsou z konstrukčního systému POROTHERM a ztraceného 

bednění DITON ZB 30. Vodorovné konstrukce jsou z POT nosníků a MIAKO vložek. Obytná 

část je zastřešena sedlovou šikmou střechou s vikýřem a střešními okny. Střešní konstrukce 

nad projekční kanceláří a garáží je jednoplášťová plochá střecha. Práce obsahuje 

dokumentační a výkresovou část, která je zpracována jako prováděcí dokumentace.  

  

Klíčová slova 

vikýř, střešní okno, sedlová střecha, plochá střecha, rohové okno, zděný systém, částečně 

podsklepený  

  

  

  

Abstract 

The aim of this thesis is a new family house with a design office. The house is located on the 

outskirts of the city Lany u Litomyšle. It is a detached building with two floors and a partial 

basement podsklepeným. The building is designed as a brick building where the vertical 

structure of the structural system POROTHERM and shuttering Gaskets ZB 30th horizontal 

structures are made of beams POT and inserts MIAKO. The residential part is covered with a 

pitched roof with gabled dormer and skylight windows. Roof structure to the design office 

and the garage is single-layer flat roof. Work includes documentation and drawing part that is 

handled as a detailed documentation.  

  

Keywords 

dormer roof, gabled roof, flat roof, corner window, brick system, partial basement  
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ÚVOD 

 Cílem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří. Dům je 
umístěn na okraji městské části Lány u Litomyšle. Jedná se o samostatně stojící budovu s 
dvěma nadzemními podlažími a částečně podsklepeným suterénem. Objekt je navržen jako 

zděná stavba, kde svislé konstrukce jsou z konstrukčního systému POROTHERM a 

ztraceného bednění DITON ZB 30. Vodorovné konstrukce jsou z POT nosníků a MIAKO 

vložek. Obytná část je zastřešena sedlovou šikmou střechou s vikýřem a střešními okny. 

Střešní konstrukce nad projekční kanceláří a garáží je jednoplášťová plochá střecha. Práce 

obsahuje dokumentační a výkresovou část, která je zpracována jako prováděcí dokumentace.  

 Dispoziční řešení bylo zpracováno na základě účelu jednotlivých místností, jejich 

návazností a orientaci ke světovým stranám. Cílem bylo vytvoření příjemného interiérového 
prostředí, jak pro pětičlennou rodinu, tak pro zaměstnance projekční kanceláře. Materiály 

konstrukcí použité pro návrh domu byly ověřeny v části tepelně technického posouzení a 

požárně bezpečnostního řešení.  
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A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 
Akce      Rodinný dům s provozovnou Litomyšl 
 

Místo stavby     ul. Kornická p.č. 328/57, Litomyšl 570 01 

       

Druh stavby     Novostavba 

 

Stupeň PD     Dokumentace pro provedení stavby 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 
Investor     Pavel Vaňásek,  

M.Kuděje 333  

570 01 Litomyšl 

 

A.1.2 ÚDAJE O ZRACOVATELI ROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 
Projektant     David Holohlavský 

      Osík 247 

      Osík 569 67 

 

Architekt, zodp. Projektant   David Holohlavský 

 

Datum vyhotovení PD   květen 2015 

 

Předp. termín zahájení stavby  červenec 2016 

 

Předp. termín dokončení stavby  prosinec 2017 

 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

 - katastrální mapa 

 - geodetické zaměření zpracované oprávněnou osobou Ing. Novotným 

 - vizuální prohlídka staveniště 

 - podklady správců technických sítí 
 - zadání a konzultace s investorem 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 Rodinný dům s provozovnou je navržen na pozemku parc. č 328/57 (2892,70m
2
) 

situované při ul. Kornická v Litomyšli. Plocha záboru parcely je uvedena v závorce. 
 Jedná se o plochu tvořenou zelení. Pozemek je ve vlastnictví Ing. Milana Kašpar. 
Pozemky mají charakter stavebního pozemku. 



 Na jihozápadní straně pozemek sousedí s rodinným domem. Severozápadní a 
severovýchodní straně pozemku sousedí přilehlá luka. Jihovýchodní části pozemku přiléhá 
místí komunikace. 

 

A.3.2 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
(PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ 
ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.) 
Území se nenachází v chráněném ani záplavovém území. 
Dle vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje ze dne 12.2.2013 pod č.j. 
MMB/0446138/2013/Krš  (pro územní řízení) se území nachází v oblasti vhodné pro 
stavění(BSKL). Předmětný pozemek není součástí řešeného území žádné podrobnější územně 
plánovací dokumentace. Pro předmětné území není zpracována žádná územní nebo 
urbanistická studie sloužící jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle § 25 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 

A.3.3 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Realizací navrhovaného záměru nedoje ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. Před 
navrženým objektem rodinného domu s provozovnou se nachází stávající asfaltová 
komunikace, která se směrem k jihozápadu svažuje. Plocha není nijak odvodněna, dešťová 
voda volně stéká na přilehlou vegetační plochu, kde přirozeně vsakuje. 

Objekt rodinného domu s provozovnou je navržen na zatravněném pozemku, kde bude 

zbudováno parkoviště  z betonové dlažby, které bude napojeno sjezdem na stávající 
komunikaci. 

Dešťové vody ze střechy budou svedeny do podzemní retenční nádrže o celkovém objemu cca 

12 m
3. Hladina podzemní vody až do hloubky 10 m pod terén nebyla zastižena. Terén kolem 

objektu bude po ukončení stavebních prací upraven, nezpevněné plochy dotčené stavebními 
pracemi budou rekultivovány. 
 

A.3.4 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-

LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ 
NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 

Pozemek je v platném UP veden jako plocha stavební – plochy pro bydlení. Navrhovaný 
záměr novostavby rodinného domu s provozovnou tedy není v rozporu s platnou ÚPD. 
 

A.3.5 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 

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na příslušný stavební úřad - Městský úřad 
Litomyšl - Odbor stavební dne 22.9.2014, územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10.1.2015 pod 
č.j. 14-01120/SU/KRI. 

 

A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Navrhovaný záměr novostavby rodinného domu není v rozporu s platnou ÚPD.  
 

 



A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Zřízení nových inženýrských sítí bylo dostatečně předem projednáno s poskytovateli a se 
stavebním úřadem v Litomyšli. Byly sjednány způsoby a přesná místa napojení na již stávající 
vedení, přípojky budou provedeny na vlastní hranici pozemku, opatřeny předepsanými 
šachtami, resp. hlavními uzávěry. 
Dotčené orgány a poskytovatelé sítí zakreslí přípojky do svých koordinačních dokumentací. 
Sjezd na komunikaci byl projednán se stavením úřadem -s odborem dopravy. Architektonické 
řešení vzhledem k okolní zástavbě bylo projednáno na stavebním úřadě.  
 

 seznam dotčených orgánů: 

 

1) Městský úřad Litomyšl, Odbor územního plánování a rozvoje 

2) Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí 
3) Městský úřad Litomyšl, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 
4) Městský úřad Litomyšl, Odbor dopravy 

5) Městský úřad Litomyšl, Odbor stavební 
6) Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

7) Litomyšlské komunikace a.s. 
8) Technické sítě Litomyšl, a.s. 
9) Východočeská plynárenská, a.s. 
10) Telefónica Czech Republic, a.s. 
 

A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Na území se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 
 

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 
 

A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY 
(PODLE KN) 

Pozemek se nachází na území města Litomyšl, č. kat. 685682, č.p. 328/57. Sousedící parcely 
jsou 328/8, 328/58, 328/59, 304/15, 304/16. Dotčené stavby 180, 3270, 2269. 
 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 
A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou (projekční kanceláří). 
 

4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba má funkci pro bydlení a podnikání. 
 

4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
(KULTURNI PAMÁTKA APOD.) 
Nejedná se o chráněnou stavbu dle jiných právních předpisů. 
 

 



A.4.5 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A 
OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Objekt vyhovuje technickým požadavkům na stavby. 
 

A.4.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V rámci projektové přípravy na stavební řízení bylo zažádáno o vyjádření příslušné orgány 
státní správy a vlastníky/ provozovatele inženýrských sítí. 
 

A.4.7 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
 

A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ / PRACOVNÍKŮ APOD.) 
 

Zastavěná plocha:    210 m
2
 

Obestavěný prostor:    884m
3
 

Užitná plocha:    340 m
2
    

Počet podlaží:    3 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží  1 

Počet funkčních jednotek:  1        

Počet uživatelů/pracovníků:  5 (členů rodiny) 
     3 (zaměstnanci) 
 

A.4.9  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.), 

 

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.:  
Roční spotřeba vody pro bytovou jednotku = 5 x 35 m3

 → 175 m3 
 

Roční spotřeba vody pro provozovnu = 1 x 18 m3
 → 18 m3

  

Třída energetické náročnosti budovy – B Úsporná. Viz. příloha stavební fyzika 

 

A.4.10. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI 
STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 
 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  7/2016 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  12/2017 

Etapizace výstavby:     neuvažuje se 

 

A.4.11. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Stavební část:    4 500 000 Kč 



A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je členěna na následující stavební objekty a provozní soubory: 
 

SO 01 Novostavba – rodinný dům s provozovnou 

SO 02 Jednotná kanalizace 

SO 03 Vodovod 

SO 04 Nízké napětí 
SO 05 Nízkotlaký plynovod 

SO 06 Dešťová kanalizace 

SO 07 Sdělovací vedení 
SO 08 Zpevněné plochy 

SO 09 Oplocení pozemku 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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B.1. A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE 

STAVBY 

 Vybraný dodavatel bude v rámci své dodávky zajišťovat dodavatelskou dokumentaci a 

výrobní (dílenskou) dokumentaci. 

Dodavatelskou dokumentaci pro plastové výplně otvorů a výrobní dokumentaci pro 
rohový sloupek POROTHERM Vario. 
 

B.1. B POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí pro provoz zdravotnicko - 
sociálního zařízení následující stěžejní zákony, kterými jsou: 
 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. stanovující bližší podmínky poskytování 
- OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- Vyhláška č. 288/2003 Sb., stanovující práce a pracoviště zakázané těhotným ženám, 

mladistvým 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., který stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 
 

 Po uvedení stavby do provozu se provozovatel musí dále řídit návody na obsluhu a 
údržbu jednotlivých zařízení, stejně jako stanovenými provozními a technologickými 

předpisy. V souladu se zákony a předpisy budou dále závazně zpracované jednotlivé provozní 

řády. 

Ve vztahu k §15 zákona č.309/2006 Sb. vyplývá zadavateli povinnost doručit oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce pro Pardubický kraj. Oznámení musí být 
doručeno nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

 

 

B.1. C PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI PROVÁDĚNY V 
OCHRANNÝCH NEBO BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB 

 Nejsou známy žádné podmínky vyplývající z vlivu ochranných pásem. 
 

B.1. D ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A 
PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA Z DRUHU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ STAVENIŠTĚ NEBO POŽADAVKŮ 
STAVEBNÍKA NA PROVÁDĚNÍ STAVBY APOD. 
 Nejsou známy zvláštní podmínky k organizaci staveniště. Stavebník nemá zvláštních 
požadavků na provádění stavby. 
 

 

 



B.1. E OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 Nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky 
zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb. MŽP O 
podrobnostech nakládání s odpady. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady 
nakládáno v souladu se „Surovinovou politikou v oblasti nerostných surovin “, přijatou 
usnesením vlády ČR v prosinci 1999. 

To vyžaduje zejména : 
- Možnost využívat stavební odpady po jejich úpravě recyklací jako řady primárních 

surovin. 

- Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným 
využitím recyklátů. 

- Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a 
vytěžených těžebních prostor. 

- Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci 
(zejména s ohledem na využívání stavebních odpadů). 

- Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech. 

 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 

 
Název stavby:   Rodinný dům s provozovnou Litomyšl 
Místo stavby:   Kornická parc. č. 328/57, Litomyšl 570 01 

Kraj:    Východní Čechy 

Okres:    Svitavy 

Katastrální území:  Lány u Litomyšle, (685682) 

Parcelní číslo:  328/57 

Sousední pozemky:  328/8, 328/58, 328/59, 304/15, 304/16 

Investor:    Pavel Vaňásek, 
M.Kuděje 333 

570 01 Litomyšl 
 

Vlastník pozemku:  Ing. Milan Kašpar 
Zodpovědný projektant:  David Holohlavský 

 

ÚČEL OBJEKTU 
Novostavba rodinného domu s provozovnou plní účel jak stavby k trvalému bydlení pro 
pětičlennou rodinu, tak projekční kanceláře. Celková plocha parcely je 2890,72m2

. Stavba se 

nachází ve svahu směrem k jihozápadu. 
Navrhovaný rodinný dům má členitý půdorys. Obytná část je částečně podsklepena a 

má dvě nadzemní podlaží zastřešena sedlovou střechou s vikýři. Objekt je napojen na 

přípojky nízkého napětí, nízkotlakého plynovodu, vodovodu, jednotné kanalizace, sdělovací 
vedení. Z místní komunikace bude zbudována zpevněná příjezdová komunikace, zaústěna 
třemi parkovacími stáními. 
 

B. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

 
Objekt je projektován na stavebním pozemku v Litomyšli v ulici Kornické. Pozemek 

se nachází ve vlastnictví stavebníka. Půdorysně je dům navržen do tvaru T. Hlavní obytná čas 
obdélníkového tvaru a k ní přiléhající provozovna s garáží taktéž obdélníkového tvaru na 
obytnou část kolmá. Dominantní část objektu tvoří obytná jednotka s 2.NP a sedlovou 

střechou. Hlavním důvodem zvolení ploché střechy provozovny bylo architektonické 
zachování dominantní hmoty obytné jednotky. 

 

Stavba je navržena tradiční technologií výstavby. Obvodové stěny v suterénu budou 
provedeny ze ztraceného bednění DITON ZB30 tl. 300mm a kontaktně zatepleny TI XPS 
Styrodrake tl. 150mm. Obvodové zdivo prvního a druhého nadzemního podlaží bude 
zhotoveno z keramických tvárnic POROTHERM tl. 440mm. Nosná konstrukce stropu bude 
zhotovena z POT nosníků a MIAKO vložek z nabídky sortimentu firmy POROTHERM 
tl.250mm. Nosnou konstrukci ploché jednoplášťové střechy bude tvořit strop POROTHERM 
nad provozovnou a garáží. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří ocelové vaznice výšky 
300mm svařené z dvou U profilů, tak aby výsledný profil byl obdélníkového průřezu. 
 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je rozdělen na obytnou část a část provozovny a garáže. Tyto dvě části mají společné 
závětří, ale vchody mají samostatné a dispozičně nejsou propojeny. 
Před provozovnou vedle vrat garáže jsou tři parkovací stání. 



 

Obytná část 
Zastřešené závětří navazuje na zádveří, z kterého vejdeme do chodby. Z chodby se dostaneme 

do celého 1. nadzemního podlaží zahrnujícího obývací pokoj, kuchyň, jídelnu, sociální 
zařízení, pokoj pro hosty, schodišťový prostor, chodbičku do garáže a garáž. Z obývacího 
pokoje je přímý vstup na terasu. Z chodby se po schodišti dostaneme do suterénu, kde je 
technická místnost, kotelna, sklad potravin a sklad inventáře. Ve druhém nadzemním podlaží 
se nacházejí dva dětské pokoje, ložnice, pracovna, šatna, koupelna a WC. Dětské pokoje a 
obývací pokoj s jídelnou a kuchyní jsou situovány na jihozápadní stranu. 
 

Provozovna 
Vstup ze zastřešeného závětří do chodby navazující na sociální zařízení a projekční kancelář 
z, které je přímá návaznost do kuchyňky a archivu. 
 

C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 
ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 
Zastavěná plocha:    210 m

2
 

Obestavěný prostor:    884m
3
 

Užitná plocha:    340 m
2
 

Počet podlaží:    3 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží  1 

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uživatelů/pracovníků:  5 (členů rodiny) 
3 (zaměstnanci) 
 

osvětlení: 

Denní osvětlení obytných místností odpovídá požadavkům ČSN 73 05 80. 
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 
 

orientace: 

Vzhledem orientaci parcely jsou pokoje orientovány na jihozápadní stranu, vstup do objektu 
je z jihozápadní strany strany. Projekční kancelář je orientována na jihovýchodní stranu. 
 

větrání: 

Přirozené větrání výplněmi stavebních otvorů. 

 

vytápění: 

Je navrženo formou plynové kotle. Bude vybudována nová plynovodní přípojka. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 
D.1 ZEMNÍ PRÁCE 

 
Geologické poměry 

 

Předmětný pozemek spadá do oblasti Českého masivu - pokryvné útvary a postvariské 
magmatity, oblast kvartér. 
Geologické podloží posuzované lokality je tvořeno vesměs paleogenními marinními 
sedimenty, které jsou zde zastoupeny pískovci, hlínami a štěrky. 
 
Hydrogeologie 

Vody v posuzované lokalitě jsou tvrdé. Reakce vod je neutrální, agresivní CO2 není 
přítomen. Obsah síranů se pohybuje na hranicích normy (50-175mg/l). Také všechny další 
stanovené složky vyhovují požadavkům normy. 
Z hydrogeologického hlediska je vsakování srážkových vod na posuzované lokalitě možné. 
Zasakováním srážkové vody do zemního prostředí nedojde k ovlivnění základových poměrů a 
nebudou ovlivněny hydrogeologické poměry v posuzované lokalitě. 
 

Radonový průzkum 

Na pozemku byl proveden v souvislosti s plánovanou výstavbou radonový průzkum. 
Riziko pronikání radonu z podloží bylo stanoveno nízké tzn., že není nutné provádět žádná 
dodatečná opatření. 
 

Zemní práce, zajištění stavební jámy 

Provede se sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se ponechá na skládce v zadní 
části pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice bude 

široký 3 metry od vnějších obrysů navrhovaného objektu. 
Pod podsklepenou částí se provede výkop stavební jámy ve sklonu 1:1. V nejnižším 

místě 4,150m od projektované nuly. Dále se vyhloubí základové rýhy hloubky 1m od 
pracovní spáry. Následně se vyhloubí rýhy v úrovni terénu do hloubky 1m od pracovní spáry. 

Vykopaná zemina bude použita k zasypání. Jedná se o zakládání ve svahu. Bude 
dovežena zemina na vyrovnání do požadované úrovně. 

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla 
ovlivnit druh či hloubku založení stavby. 
 

 

D.2 ZÁKLADY 

 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z 

hlediska zatížení. Návrh byl proveden v místě: 
- nejzatíženější obvodové stěny podsklepené části objektu 

- nejzatíženější vnitřní nosné stěny podsklepené části objektu 

Podrobný výpočet viz. příloha základových konstrukcí. 
Před prováděním betonáže nutno vyčistit výkopy pro betonáž. 
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 s přesahem 150mm od nosného 
nebo obvodového zdiva. Šířka základových pasů obvodového zdiva je 750mm a výška 
500mm. Na základové pasy z prostého bude ve dvou řadách zhotoveno ztracené bednění 
zmonolitněné betonem C16/20 a výztuží dle výrobce B500B. Šířka základových pasů pod 
nosným zdivem bude 550mm a výška 500 – 800mm. Podkladní deska je navržena tl. 150mm, 



uložená na únosném podloží. Na podkladní desku se provede penetrační asfaltový nátěr. 
Hydroizolace spodní stavby je z důvodů osazení do svažitého terénu navržena jako tlaková. 
Hydroizolační souvrství je tvořeno dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S. 

2x modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm. 

 

D.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

Suterénní zdivo 

Nosné zdivo suterénu je tvořeno ztraceným bedněním DITON ZB30 tl. 300mm. Tvarovky 

budou zmonolitněny betonem třídy C16/20 a vyztuženy výztuží dle výrobce B500B. Bude 
provedeno jejich zateplení polystyrenem XPS Styrodrade tl.140mm.Vnitřní nosné zdivo je 
z keramických tvarovek POROTHERM 24 Profi tl. 240mm a vnitřní nenosné zdivo je 
z keramických tvarovek POROTHERM 11,5 Profi tl.115mm. 
 

1NP, 2NP 

Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM 44 EKO+ Profit l. 
440mm. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvarovek POROTHERM 24 Profi tl. 240mm a 
vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvarovek POROTHERM 11,5 Profi tl.115mm. 
 

D.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Stropy 

Stropní konstrukce nad 1.S a 1.NP bude provedena ze stropu POROTHERM. Je 

z keramobetonových vyztužených POT nosníků 175 a keramických vložek MIAKO 
tl.250mm. Na miako vložky bude provedena nabetonávka C20/25 tl. 60mm vyztužená kari 
sítí. 
 

Překlady 

Překlady budou provedeny ze sortimentu překladů firmy POROTHERM nad okenními otvory 
v 1NP a 2NP budou použity překlady POROTHERM VARIO umožňující upevnění venkovní 
žaluzie. Ostatní překlady budou provedeny z překladů POROTHERM 7. 
 

D.5 SCHODIŠTĚ 

 

Schodišťové rameno a mezipodesta je navrženo jako železobetonové monolitické. ŽB 
schodiště je řešeno jako zalomená deska, uložená do schodišťové stěny. Tloušťka schodišťové 
desky a mezipodesty je 150mm. Konstrukční výška je 3m a výška jednoho stupně je 
187,5mm. Nástupní i výstupní schodišťové rameno má 8 schodišťových stupňů. 
 

D.6 ZASTŘEŠENÍ 

Obytná část objektu je zastřešena sedlovou střechou štíty směřujícími k severozápadu a 
jihovýchodu. Nosná část krovu jsou dvě ocelové vaznice svařené ze dvou U 300 do 
obdélníkového průřezu. Vaznice uloženy do malty MC 10 v kapsách štítového zdiva 
tl.440mm. Krokve budou na vaznice napojeny pomocí ocelové pásovice vytvarované okolo 
profilu krokve a přivařené na vaznici. Pozednice musí být kotvena do ŽB věnce ocelovou 
závitovou tyčí a chemickou kotvou po vzdálenostech do 1m. Spoje krokví v místě zlomu 
střešní roviny vikýře se krokve spojují pomocí závitových tyčí. Střešní krytina je BRAMAC 
TOPAS 13. 



Provozovna je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Na 

stropní konstrukci je položena parotěsná vrstva DEKGLASS G200 S40. Spádová vrsta je 
tvořena ze spádových klínů TI ISOVER SD s jednotným sklonem 3,49%. Na spádové vrstvě 
je TI ISOVER TOP ROOF 60i o tloušťce 200mm. HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

4mm a vrchní pás je GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR S BŘIDLICOVÝM POSYPEM 
tl.4mm. 

 

D.7 KONSTRUKCE KOMÍNU 

V objektu se nachází jedno komínové těleso. Komín je založen v suterénu v kotelně. A 
prochází chodbou spojující obytnou část s garáží v 1NP a šatnou v 2NP. Jedná se o komín 
SCHIEDEL ABSOLUT – dvouprůduchový samonosný komín, tvárnice 360x650mm, Ø 

vložky 140mm. Součástí komínového tělesa je vybírací otvor s dvířky 180x180mm a 

vymetací otvor s dvířky 180x180 mm umístěnými 300 mm nad podlahou.Těleso bude od 
stropních konstrukcí odděleno dilatačním pásem tl. 40 mm pomocí minerální vaty ze skelných 
vláken. Kotel bude kondenzační. Jeden průduch na odvod spalin druhý na přívod vzduchu. 
Průchody stropní konstrukcí budou řešeny komínovými výměnami použitím L profilu 
75x50x6mm. 

 

D.8 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Nášlapné vrstvy jsou dvojího typu – keramická dlažba a dřevěné lamely. Konstrukce podlah a 
specifikace jednotlivých skladeb viz. výpis skladeb. 
 

D.9 VÝPLNĚ OTVORŮ 

V objektu jsou navržena plastová okna VEKRA PREMIUM EVO barva mahagon. 

Vchodové bezpečnostní plastové dveře VEKRA KOMFORT EVO barva mahagon. Garážová 
sekční vrata s elektrickým pohonem. Vnitřní dřevěné dveře. 
 

D 10 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny ve dvou barevných variantách. 
Vnější povrchová úprava je tvořena tenkovrstvou fasádní omítkou BAUMIT SILIKAT TOP 
tl.2mm. Na obytné části má barvu šedou na provozovně tmavě červenou. Omítka je nanesena 
na lepící hmotě s perlinkou tl. 3mm. Pod ní je omítka BAUMIT MPA 35L tl. 20mm. 
 

D 11 HYDROIZOLACE 

Spodní stavba bude izolována dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S. 
2x modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm. Asfaltové pásy 
jsou celoplošně nataveny. Hydroizolace je navržena proti talkové vodě. 
 

Hydroizolační souvrství ploché jednoplášťové střechy je tvořeno dvěma asfaltovými pásy 
typu S. 

vrchní pás:  GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR S BŘIDLICOVÝM POSYPEM tl.4mm. 
spodní pás:  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4mm 

 

 

 

 

 

 



D 12 TEPELNÉ IZOLACE 

Obvodové stěny 1S jsou po celém obvodu izolovány deskami z tepelné izolace XPS 
STYRODRADE tl. 140mm. 

Střešní konstrukce sedlové střechy je izolována pomocí TI ISOVER UNI. Mezi krokvemi, 
pod krokvemi a mezi kleštinami. 
Střešní konstrukce jednoplášťové ploché střechy je izolována ze spádových klínů TI ISOVER 
SD a TI ISOVER TOP ROOF 60i o konstantní tloušťce 200mm. 
Přesah stropní konstrukce u provozovny, podhled, závětří a zděný sloup bude zateplen TI 
ISOVER NF 333. 

Podlahy na terénu budou izolovány podlahovým polystyrenem ISOVER EPS GREY tl. 

90mm. 

 

D13 IZOLACE AKUSTYCKÉ 

Izolace proti kročejovému hluku jsou navrženy v souvrství podlah. Jedná se desky 

z polystyrenu ISOVER RIGIFLOOR 4000, které jsou pro tento účel vyráběny. 
 

D14 KONSTRUKCE MONTOVANÉ Z DESEK, DÍLCŮ A PANELŮ, PODHLEDY 

Jedná se o sádrokartonový podhled RIGIPS a hliníkový profil RC-W RIGIPS. Desky budou 

tmelené podhledy v 2.NP. Povrchová úprava bude provedena omyvatelnými nátěry. OSB 
desky jsou navrženy jako bednění zkosené stěny vikýře. Přesné typy a tloušťky desek jsou 
uvedeny ve skladbách konstrukcí. 
 

D 15 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz Výpis výrobků. 
 

D 16 TERÉNNÍ ÚPRAVY PŘILEHLÝCH PLOCH 

Příjezdová komunikace a chodníky bude provedena z dlažby BEST-BEATON tl. 80mm. 

Betonová dlažba bude uložena do štěrkového lože. Po dokončení stavby budou následovat 
úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných a ovocných stromů, keřů, rostlin.  Bude 

provedena stabilizace svahu násypu. 
 

D 17 OSTATNÍ DOKONČOVACÍ ÚPRAVY 

Celý  pozemek bude oplocen kovaným plotem. 
 

E. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Objekt obsahuje technicky a konstrukčně náročné prvky vyžadují statické řešení. 
Vaznice krovu. Sloupek rohového okna. 
 

F. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Viz. samostatná příloha POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

G. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Rodinný dům s provozovnou je navržen pro bezpečné užívání. Všechna schodiště jsou 
opatřena zábradlím. V objektu je zajištěna ochrana zdraví použitím zdravotně nezávadných 
zabudovaných materiálů. Je zajištěna mechanická pevnost a stabilita objektu, bezpečnost při 
užívání proti hluku a povětrnosti, hygienické podmínky. Stavba, instalace, zařízení a ostatní 



vybavení je navrženo tak, že zaručuje bezpečné užívání a v souvislosti s řádným užíváním 
nehrozí vznik nebezpečných, zdraví a život ohrožujících situací. 
 

H. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Budou dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a zákony. Stavba nebude mít 
záporný vliv na okolní pozemky. Vyjádření majitelů dotčených (sousedních) parcel jsou 
přiloženy na samostatné situaci a na souhlasech. Sousedé byli seznámeni s dokumentací 
stavby a byli informování s podáním žádosti uvedené akce na stavební úřad v Litomyšli. 
Provoz v objektu nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. Odpady vzniklé 
při výstavbě budou likvidovány na příslušných skládkách. Odpady vzniklé užíváním budou 
řešeny popelnicí a následně likvidovány v souladu s požadavky na ochranu lidí a životního 
prostředí. 

Odvětrání prostor je řešeno okenními otvory, osvětlení je opět zajišťováno okenními 
otvory, světlíky, a dále se bude využívat umělé osvětlení. 
 

osvětlení: 
Denní osvětlení obytných místností odpovídá požadavkům ČSN 73 05 80. 
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 
 

větrání: 
Přirozené větrání bude zajištěno výplněmi stavebních otvorů. 
 

ochrana proti hluku: 

V okolí se nachází pouze obytné stavby a silnice. 
 
I. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky zákona 309/2006 a 
nařízení vlády 591/2006. Dle přílohy 5 nařízení vlády 591/2006 Sb. se nejedná o práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a proto 
nevzniká povinnost zpracovat plán. 

 
J. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 

Tepelně technické výpočty a posudky jsou zpracovány v samostatné části projektové 
dokumentace.  

Tepelně technickým posouzením skladeb konstrukcí tvořící obálku budovy bylo zjištěno, že 
navrhované skladby vyhovují požadavkům ČSN 730540-2.  

Výplně otvorů osazené v obvodovém plášti budou splňovat ČSN 73 05 40.  
 

Tepelně technické vlastnosti budovy byly řešeny dle požadavku Zákona.  
- stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místnostech nejméně takový tepelný 

odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry;  

- stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla;  

- požadované konstrukce 

- budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
Uem  

 

 



K. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Ochrana obyvatelstva je zajištěna vhodným situačním umístěním objektu, kde je 
výborná dostupnost všech záchranných složek. Objekt neobsahuje žádné konstrukční detaily, 
které by mohly být nebezpečné pro obyvatele. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy. 
 

L. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU  

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z 

hlediska zatížení. Návrh byl proveden v místě: 
- nejzatíženější obvodové stěny podsklepené části objektu 

- nejzatíženější vnitřní nosné stěny podsklepené části objektu 

Podrobný výpočet viz. příloha základových konstrukcí. 
Před prováděním betonáže nutno vyčistit výkopy pro betonáž. 
Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 s přesahem 150mm od nosného 
nebo obvodového zdiva. Šířka základových pasů obvodového zdiva je 750mm a výška 
500mm. Na základové pasy z prostého bude ve dvou řadách zhotoveno ztracené bednění 
zmonolitněné betonem C16/20 a výztuží dle výrobce B500B. Šířka základových pasů pod 
nosným zdivem bude 550mm a výška 500 – 800mm. Podkladní deska je navržena tl. 150mm, 
uložená na únosném podloží. Na podkladní desku se provede penetrační asfaltový nátěr. 
Hydroizolace spodní stavby je z důvodů osazení do svažitého terénu navržena jako tlaková. 
Hydroizolační souvrství je tvořeno dvěma asfaltovými modifikovanými pásy typu S. 
2x modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm. 

Při realizaci železobetonové patky budou dodrženy technické požadavky na provádění 
betonových konstrukcí, postup provádění je v souladu ČSN P ENV 13670-1 (provádění 
betonových konstrukcí) a ČSN 73 0210-2 (geometrická přesnost ve výstavbě). 
 

M. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 

Odpadové hospodářství při užívání objektu:  
Během užívání objektu bude vznikat běžný komunální odpad, jedná se o plasty, papír, sklo 
a biologický odpad. 
 

Výstavba 

 

 Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady.  Přesnou specifikaci 
konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze 
upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i 
konkrétní použité materiály.  
 Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu 
výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich 
následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro 
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  
V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu 
jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: 
 

 

 

 

 



Tabulka: Přehled předpokládaných odpadů z výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15  01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly 
od nátěrových hmot a pod) 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad) O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 
03 (minerální vata) 

O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v 
souladu se zákonem č.185/2001Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci. 
Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky 
č.381/2001Sb., Katalog odpadů. Odpady ze stavby budou zneškodněny dle zákona o 
odpadech takto:  

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení,  
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů,  
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

 

N. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro územní řízení a 
vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný objekt je 
napojený na jednosměrnou místní komunikaci. Před provozovnou jsou 3 parkovací stání pro 
zaměstnance a zákazníky.  
Pro odložení jízdních kol je před vstupem do objektu navržen uzamykatelný stojan na jízdní 
kola, kapacitně pro 5 jízdních kol.  
Celkový potřebný počet parkovacích stání byl stanoven výpočtem dle ČSN 73 6110 - 
Projektování místních komunikací.  
Nově navržený sjezd nenaruší provoz na místní komunikaci. Tato změna byla řádně 
projednána se stavebním úřadem - odborem dopravy. 

 

O.   OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

 

Radonový index pozemku byl stanoven dle geologického podloží a horninového typu na 
základě statických zpracování dat o radonu z podloží České geologické služby. 
Byl stanoven radonový index pozemku - nízký. Technická opatření proti radonu nejsou 
potřeba.  
 

 

 



P. DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně dodrženo nařízení 
vlády  č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a musí se vycházet v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ze dne 23. 
května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 
č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
a s vyhláškou č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony 
a vyhláškami včetně jejich dodatků a změn. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací a materiálů v 

době zpracování projektu. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové 
dokumentace je nutné před realizací projednat s projektantem.  
 

Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 
- kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 
- textová specifikace má přednost před výkresy 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve 

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně, dne 28.5. 2015       David Holohlavský 



 

ZÁVĚR 

 Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností 
s navrhováním pozemních staveb za použití odporné literatury, skript, technických listů a 
podkladů výrobců. 
Výstupem mé bakalářské práce je rodinný dům s projekční kanceláří. Obytná část slouží 
k bydlení pětičlenné rodině. Projekční kancelář zaměstnává tři projektanty.  
Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce je jak prováděcí 
dokumentace, tak i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst stavby.  
Materiály konstrukcí použité pro návrh domu byly ověřeny v části tepelně technického 
posouzení a požárně bezpečnostního řešení.  
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staveništi 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č. 246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
 

Zákonné předpisy: 
- ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí 
- ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
- ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 
- ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 730818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
- ČSN 73 1901 – Navrhování střech - Základní ustanovení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Webové stránky a technické listy výrobců: 
nahlizenidokn.cuzk.cz 
www.tzb-info.cz 
www.imaterialy.cz  
www.schueco.com 
www.saint-gobain.cz 
www.izolas.cz 
www.hormann.cz 
www.sapeli.cz  
www.baumit.cz 
www.knauf.cz 
www.uponor.cz 
www.isover.cz  
www.dektrade.cz  
www.kingspan.cz 
www.prefa.cz  
www.lindab.cz 
www.rako.cz 
www.maco.cz 
www.hobes.cz 
www.rostex.cz 
www.montkov.cz 
www.geze.cz 
www.styrotrade.cz 
www.cemix.cz 
www.cad-detail.cz 
www.schneider-electric.cz 
www.frontech.cz 
www.wicona.cz 
www.gapa.cz 
www.soudal.cz 
www.compacfoam.cz 
www.glazingvision.co.uk 
 
Technické listy výrobců – dle použitých materiálů a prvků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

EN  Evropská norma 
ČSN  Česká státní norma 
NP  Nadzemní podlaží 
S  Suterén (podzemní podlaží) 
PT  Původní terén 
UT  Upravený terén 
PB  Polohový bod 
PVB  Pevný výškový bod 
NN  Nízké napětí 
SO  Stavební objekt 
HUP  Hlavní uzávěr plynu 
HVŠ  Hlavní vodoměrná šachta 
RŠ  Revizní šachta 
BPV  Balt po vyrovnání 
mn.m.  Metrů nad mořem 
p.č.  Parcela číslo 
č.p.  Číslo popisné 
EPS  Expandovaný polystyren 
XPS  Extrudovaný polystyren 
ŽB  Železobeton 
TL.  Tloušťka 
K-CE  Konstrukce 
HI  Hydroizolace 
TI  Tepelná izolace 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 
RŠ  Rozvinutá šířka 
Ks  Kus 
OZN  Označení 
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