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Abstrakt 

 Bakalářská práce obsahuje návrh stavebního řešení rodinného domu s provozovnou, který je 

zpracován ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je situován do města Přeštice 

na jižním Plzeňsku, má obdélníkový půdorys, dvě nadzemní podlaží a sedlovou střechu. 

Rodinný dům je přístupný z přilehlé ulice vjezdem a komunikací pro pěší. Objekt je určen pro 

bydlení i provoz veterinární ordinace majitele domu. 

 

Klíčová slova 
 Rodinný dům, obytná část, provozovna, studie, dokumentace pro provádění stavby 

  

  

Abstract 
 Bachelor thesis includes proposal of the building solution of the detached house with an 

premises, which is processed in the stage of documentation for construction. The building is 

situated in the city Přeštice, which is located south of Pilsen. It has a rectangular platform, two 

floors and a gable roof. The house is accessible to the entrance from the adjacent street and to 

pavement. The building is designed for the habitation and operation of veterinary medicine by 

homeowner. 

 

Keywords 
Family house, living part, premises, study project, documentation for construction 
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    1. ÚVOD 

    V bakalářské práci je zpracována projektová dokumentace pro provedení novostavby 

rodinného domu s malou provozovnou majitele. Zprvu byla vyřešena dispozice obou podlaží 

a orientace ke světovým stranám ve studii, na kterou navázala dokumentace pro provádění 

stavby dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb. Objekt je situován do klidné 

severovýchodní části spádového městečka Přeštice na jižním Plzeňsku s plnou občanskou 

vybaveností. 

    Okolí stavby je již z velké části zastaveno rodinnými domky podobné typologie jako je 

navržený objekt. Nedaleko se také nachází základní škola, vedle které se předpokládá 

výstavba krytého bazénu. 

    Cílem práce bylo vyhovění požadavků investora, zejména dodržení platných předpisů a 

energetickou nenáročnost. 
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A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
    Rodinný dům  

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
    ulice Revoluční, p.č. 208/118, k.ú. Přeštice, 735256  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
    Václav Homolka, Dolní Lukavice 206, 334 44 Dolní Lukavice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, IČ, místo podnikání  
    Václav Homolka, IČ 12345678, Dolní Lukavice 206. 334 44 Dolní Lukavice 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
     Ing. Josef Beneš ČKAIT 1234567, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 
 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 
(označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí  
Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem města Přeštice dne 19. 1. 2015 územní rozhodnutí pod č. j. 
001/MěÚPc/2015. Dále bylo na stavbu vydáno Městským úřadem města Přeštice dne 23. 3. 2014 
stavební povolení pod č. j. 010/MěÚPc/2015.  
b) základní informace o projektové dokumentaci, na základě které byla zpracována projektová 
dokumentace pro provádění stavby  
Dokumentace pro provádění stavby byla navázána na projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení, kterou zpracovala fyzická osoba Václav Homolka pod vedením autorizovaného inženýra 
Josefa Beneše s názvem „Rodinný dům.“  
c) další podklady  
Dalšími podklady pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byla studie a 
dokumentace pro územní řízení. Dále byly do dokumentace zapracovány požadavky dotčených 
orgánů a dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. 
 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území, 
    Rozsah řešeného území je vymezen hranicí pozemků č. 208/118 a 208/138 v kat. území Přeštice, 
okres Plzeň-jih. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
    Stavba se nenachází v památkové zóně, památkové rezervaci ani ve zvláště chráněném území a je 
mimo dosah záplavového území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
   Stavba neovlivní stávající odtokové poměry. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
    Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem města Přeštice dne 19. 1. 2015 územní rozhodnutí pod č. 
j. 001/MěÚPc/2015. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
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    V projektové dokumentaci pro provádění stavby byly dodrženy podmínky uvedené ve vydaném 
územním rozhodnutí a stavebním povolení. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
    Projektová dokumentace je v souladu s požadavky na využití území dané územním plánem. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
    Projektová dokumentace je v souladu s požadavky uvedenými ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
    Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
    Žádné nejsou. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
    Pro vjezd na stavbu je nutné využít pozemek p. č. 208/112 v katastrálním území Přeštice, který je 
ve vlastnictví města Přeštice. Samotná stavba se nachází na p. č. 208/118, kterou vlastní stavebník. 
 

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
    Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) účel užívání stavby, 
    Jedná se o stavbu rodinného domu s malou provozovnou v přízemí, která bude sloužit majiteli jako 
veterinární ordinace. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
    Stavba má trvalý charakter. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
    Na stavbu se nevztahuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
    Provozovna splňuje podmínky pro bezbariérové užívání. Obytná část není bezbariérově řešena. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů, 
    Projektová dokumentace je v souladu s požadavky uvedenými ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
    Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
    - zastavěná plocha - 214,50 m

2 

    - užitná plocha        - 339,50 m
2
 

    - obestavěný prostor - 1680 m
3
 

    - počet funkčních jednotek - hlavní část objektu bude využita pro bydlení. V prvním nadzemním 
podlaží      bude umístěna provozovna - veterinární ordinace 
    - počet pracovníků v provozovně - max. 2 osoby. 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
   Dešťové vody budou odváděny do kanalizace plastovým potrubím DN 200. Dle výpočtu energetické 
náročnosti budovy obálkovou metodou je objekt zařazen do kategorie B - úsporná. V objektu bude při 
užívání mimo běžného komunálního vznikat též nebezpečný odpad v ordinaci. Proto je nutné 
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dodržovat pravidla pro ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Tyto podmínky vč. nakládání s 
odpadem budou řešeny v provozním řádu ordinace. 
 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
    Zahájení stavby se předpokládá v srpnu 2015 a dokončení v září 2016. 
 
    Stavba nebude členěna na etapy. 
 
k) orientační náklady stavby. 
    Orientační náklad stavby se předpokládá 4 mil. Kč. 
 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
    Zpracovaná projektová dokumentace v tuto chvíli neřeší rozdělení na stavební a inženýrské objekty. 
Je nutné dořešit vnitřní technická zařízení budovy, přípojky technické infrastruktury, sadové úpravy a 
oplocení pozemku v jiné projektové dokumentaci. 
 
 
 
V Dolní Lukavici         Zpracoval: 
květen 2015         Homolka Václav 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

  

RODINNÝ DŮM 
FAMILY HOUSE 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   VÁCLAV HOMOLKA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARIE RUSINOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015                   



Rodinný dům  Homolka Václav 

Stránka 2 z 9 

  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY.......................................................................................................... 3  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY.................................................................................................... 4  

B.2.1 Účel užívání stavby ............................................................................................................... 4 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení...................................................................... 4  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby....................................................................... 4  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby................................................................................................ 4  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby............................................................................................. 4 

B.2.6 Základní charakteristika objektů........................................................................................... 4  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ....................................... 5 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení............................................................................................. 5  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi ........................................................................................ 5  

B.2.10 Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí ................................................ 5  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .............................................. 5  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOUINFRASTRUKTURU............................................................. 6 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................................................. 6  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV........................................... 6  

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA.............................. 6  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA................................................................................................. 7  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.................................................................................... 7 



Rodinný dům  Homolka Václav 

Stránka 3 z 9 

  

B.1.   Popis území stavby 

 a)  Charakteristika stavebního pozemku 
  Jde o téměř rovný pozemek. Pozemek je dle územního plánu zastavitelný. 
  Parcelní číslo: 208/118 
  Obec:   Přeštice (558249) 
  Katastrální území: Přeštice (735256) 
  Číslo LV:  3633 
  Výměra:  1368m

2 

  Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
  Mapový list:  GUST2880,Z.S.VIII-23-10 
  Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
  Druh pozemku: orná půda 
 
 b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   

  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
   Radon 

  Na základě celkového posouzení stavebního pozemku bylo podloží zařazeno do 
  kategorie s nízkou plynopropustností a stavební pozemek do kategorie s  
  nízkým radonovým indexem. 
 

   Agresivní spodní vody 
  Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje pod úrovní základových konstrukcí.  
 
  Byl proveden vizuální průzkum dané oblasti pro kontrolu obecných souvislostí  
  pozemku. Proběhlo zaměření pozemku polohopisné dle JTSK a výškopisné dle Bpv. 
  Kopanými sondami byla zjištěna tloušťka ornice 150mm, dále základová zemina - 
  štěrkovitá má únosnost Rdt = 0,25MPa. 
 

 c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
  Pozemek se nenachází v ochranném pásmu. 
 
 d) Poloha vzhledem záplavového území, poddolovanému území apod. 
  Parcela se nachází mimo záplavové i poddolované území. 
 
 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  

  poměry v území 
  Stavba jako taková nebude mít negativní vliv na stavby, pozemky, zdraví osob a 

  životní prostředí. Dále jsou respektovány odtokové poměry a terénní úpravy je  
  nezmění. Stavba bude oplocena a užívána k bydlení a provoz veterinární ordinace. 

 
 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  Demolice ani kácení dřevin nebudou prováděny. Asanace není vyžadována. 
 
 g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo   

  pozemků určených k plnění funkce lesa 
  Souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu je součástí této dokumentace. 
 
 h) Územně technické podmínky 
  Přístup na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace. 
  Kanalizační a vodovodní přípojka budou napojeny na stávající sítě pod přilehlou 

  komunikací. Na přípojkách bude jeden metr od oplocení zřízena kontrolní resp.  
  vodoměrná šachta. 

  Přípojka elektro NN  bude na hranici pozemku napojena přes sloupek, stejně tak 
  plynová přípojka. 

 
 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  Tyto vazby stavby nejsou řešeny. 
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B.2. Celkový popis stavby 
 B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
  Stavba bude sloužit k trvalému pobytu s jednou funkční jednotkou. Dále zde  

  bude majitel provozovat veterinární ordinaci propojenou s bytovou jednotkou avšak 
  s vlastním-bočním vstupem. 

 
B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Navržený RD je situován do centrální části pozemku č. 208/118.  

  Dům je nepodsklepený, dvoupodlažní s dvěma plnohodnotnými podlažími. 
 
 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a   

   barevné řešení 

  Střecha je soustavy vaznicové- dřev. sedlová se sklonem 25°. Dům   
  tvoří kompaktní hmotu s hlavním vstupem na severní straně.  

  Vnější konstrukce, tvar oken a dveří dávají stavbě jasný, nekomplikovaný a  
  přehledný výraz. Stavba RD je doplněna zpevněnými plochami, chodník prochází 
  od vstupní branky kolem zpevněného parkovacího stání a je ukončen u domu,  
  konkrétně u hlavního vstupu. Pro vstup do ordinace bočním vchodem do ordinace 
  je navržen také po chodníku od boční branky. 

  Fasádu objektu bude tvořit venkovní vápenocementová omítka bílé barvy.  

  Celkový výraz zastavění pozemku by měl být jasný a přehledný. Hlavní přístupová 
  komunikace pro pěší spojuje vstupní branku s hlavním vstupem do budovy a  
  navazuje na zpevněné parkovací stání v severní části pozemku. 

 

 B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  Objekt bude využíván k trvalému pobytu rodiny a část jako ordinace veterináře.  
  Stavba je řešena jako dvoupodlažní, kde obě podlaží budou zděná. V přízemí  
  bude zádveří, šatna, kde bude umístěn plynový kotel se zásobníkem teplé vody. 
  Dále chodba, ze které bude možné vystoupit do patra po jednoramenném  
  schodišti. Dále v 1.NP bude koupelna, garáž, sklad, obývací pokoj a kuchyně s  
  jídelnou. Přes chodbu bude možné projít do ordinace, čekárny a bezbariérového 
  wc. 
  V 2.NP je navržena chodba, tři pokoje, ložnice, šatna, wc, koupelna a pracovna.  

  V objektu se nenavrhuje žádné výrobní zařízení. 

 
 B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby 

  Prostory novostavby RD jsou v přízemí bezbariérově přístupné z bočního vchodu 
  pro návštěvníky ordinace, ke které patří bezbariérové wc. Jinak není požadováno. 

 
 B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
  Všechny prostory jsou řešeny dle požadavků stavebního zákona, prováděcích  

  vyhlášek a norem. V objektu budou uplatněny požadavky ochrany proti požáru.  
  Pochozí plochy budou opatřeny povrchem odpovídajícím způsobu použití, volné 
  okraje chodby ve 2.NP budou opatřeny zábradlím výšky 900mm, taktéž dveře v 
  chodbě 2.np. 

  Použité stavební materiály budou odpovídat hygienickým předpisům. 

 
 B.2.6.  Základní charakteristika objektů 
 a) stavební řešení 
  Objekt je navržen jako nepodsklepený, zděný s dvěma podlažími, strop nad 1.NP 

  bude skládaný prefa-monolitický. Střecha bude šikmá vaznicové soustavy o sklonu 
  25%. 

 b) konstrukční a materiálové řešení 
  Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, bude zděný z  

  broušených pálených cihelných bloků. Obvodové zdivo je ztuženo pozedním věncem 
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  v úrovni stropní konstrukce. Zastřešení objektu bude zhotoveno z pálených  
  keramických tašek. Vnější okna a dveře budou plastová. 

 
 

 c) mechanická odolnost a stabilita  
  Stavba je navržena tak, aby nedošlo k jejímu zřícení ani nepřípustnému přetvoření. 
  Vzhledem k malému rozsahu a konstrukční jednoduchosti stavby nebyl prováděn 
  podrobný statický výpočet Stabilita objektu je zajištěna svázáním vodorovných a 
  svislých nosných konstrukcí v úrovni stropní roviny. 

 

 B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 a) Technické řešení 

 Objekt bude napojen na inženýrské sítě elektrické energie přípojkou kabely AYKY 
 ukončené v pilíři s měřením na hranici pozemku. Plynovodní nízkotlaká přípojka PE 
 40x3,7mm bude ukončena stejným způsobem. Vodovodní přípojka PE 40x3,7mm 
 PN10 bude napojena na hlavní vodovodní řad a bude na pozemku investora zřízena 
 vodoměrná šachta. Přípojka splaškové i dešťové kanalizace DN200mm budou 
 napojeny na hlavní stoky.   

  Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v 1.NP.  
 b) Výčet technických a technologických zařízení  

  Vnitřní rozvod teplé vody, studené pitné vody, topné a elektrické zařízení.  
 
 

 B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení 
  Požárně bezpečnostní je řešeno jako samostatná složka  D.3. 
 

 B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 
  Tato problematika je řešena částí D.4 této dokumetace. 
 

 B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  
    komunální prostředí 

  Stavba je určena k bydlení. Nebude v ní umístěna provozovna se zaměstnanci.  
  Stavba  slouží jako rodinný dům k trvalému bydlení a provozu veterinární ordinace 
  majitele RD. Stavba  je v souladu s požadavky s dotčenými hygienickými předpisy a 
  závaznými normami. Větrání objektu bude přirozené okny, vyjma kuchyně, kde bude 
  možné užití ventilátoru s odvodem do exteriéru.Vytápění bude zajištěno plynovým 
  kondenzačním kotlem se zásobníkem na teplou vodu a rozvodem k jednotlivým 
  topným tělesům. Pitná voda bude zajištěna z vodovodní přípojky. Hluk a prašnost 
  se objeví pouze při výstavbě.  
  Komunální odpad vzniklý provozem objektu bude likvidován svozem, který zajišťuje 
  pro své obyvatele město Přeštice. Na pozemku je umístěna nádoba na komunální 
  odpad. Ostatní odpad z provozu objektu bude likvidován ve sběrných dvorech nebo v 
  kontejnerech na tříděný odpad. 
 
 

 B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Na základě celkového posouzení stavebního pozemku bylo podloží zařazeno do 
  kategorie s nízkou plynopropustností a stavební pozemek do kategorie se  
  nízkým radonovým indexem. 

 b) Ochrana před bludnými proudy 
 V blízkosti stavby se nenacházejí žádné zdroje, které by vedly k působení  
 bludných proudů na stavbu (stejnosměrné elektrizované železnice, městské dráhy, 
 důlní dráhy, metro, stejnosměrné rozvody v průmyslových podnicích nebo zařízení 
 na aktivní ochranu proti korozi). 

 c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 V okolí stavby se nevyskytují zdroje způsobující technickou seizmicitu a na stavbě 
 nebudou ani použity stroje nebo zařízení, které by mohly technickou seizmicitu 
 způsobit. 
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 d) Ochrana před hlukem 
  Dělící konstrukce v objektu jsou navrženy s ohledem na požadavek norem na  
  zvukovou neprůzvučnost. Vnější hluk utlumí vnější stěny a izolační plastová okna a 
  dveře. 

 e) Protipovodňová opatření 
  Pozemek je situován mimo záplavové území. 

 f) Ostatní účinky ( poddolování, metan apod.) 
 Nenacházejí se v místě. 
 

B.3.     Připojení na technickou infrastrukturu 
 a) Napojovací místa technické infrastruktury 
  Pozemek bude napojen na stávající technickou infrastrukturu obce. Budova bude 

  napojena na přípojku elektrické energie, vodovodu, plynu a kanalizace. 
 b) Připojovací rozměr, výkonové kapacity a délky. 
  Rozměry,kapacity a délky jsou popsány výše,případně v jednotlivých profesích PD. 

          
B.4.     Dopravní řešení 

 a) Popis dopravního řešení 
  Přístup a vjezd na pozemek je veden ze stávající obslužné komunikace.  
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu obce. 
 c) Doprava v klidu 
  Parkování OA je řešeno na pozemku investora. Na vlastním pozemku je navrženo 

  pro potřeby ordinace parkovací stání pro tři osobní automobily. 
 d) Pěší a cyklistické stezky 
  Vstup pro pěší bude zřízen vedle vjezdových vrat z ulice Revoluční. 

          
 
 
 
B.5.     Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) Terénní úpravy 
 Stavba se navrhuje na mírně svažitém pozemku. Vykopaná zemina bude využita  

 k vyrovnání terénu, případně bude odvezena na skládku. 
 b) Použité vegetační prvky 

Použití vegetačních prvků bude navrženo v průběhu stavby. 
 c) Biotechnická opatření 
 V rámci výstavby není uvažováno o biotechnických opatřeních. Stavba negativně  

 neovlivňuje stávající ekosystém v lokalitě. Před zahájením stavby bude provedena  
 skrývka ornice, která bude využita k terénním a sadovým úpravám v okolí stavby. 

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

 a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nemá na životní prostředí negativní vliv. Stavba bude trvale vytápěna  plynovým 
kotlem. Stavba není zdrojem hluku ani nadměrné produkce odpadů (odpady vzniklé při  
stavbě, komunální odpad). Dešťová voda bude likvidována odvodem do smíšené kanalizace. 
Na stavbu byl vydán souhlas s vynětím části pozemku ze zemědělského půdního fondu. 

 b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
 ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, na pozemku se nachází pouze  náletové 
dřeviny. Stavba nebude mít negativní vliv na ekologickou stabilitu v krajině.  Stávající dřeviny 
budou chráněny po obvodu kmenů do výšky 2,0m. 

 c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
  Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA. 
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 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
  ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nenavrhují se, a ani stavbou nevznikají nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
 

          
B.7.     Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

  Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany 
  obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb. Stavba svým účelem není určena k civilní 
   ochraně obyvatelstva. 

B.8.     Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude zřízena přípojka elektrické energie, v průběhu stavby(při provádění rozvodů 
bude osazen kohout k odběru vody). Zásobování stavebním materiálem bude prováděno 
průběžně dle fáze výstavby. 
 

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude zajištěno spádováním. V případě potřeby bude použito mobilní 
čerpadlo. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na místní komunikaci nově zřízeným provizorním vjezdem. Po stržení 
ornice bude plocha zpevněna pomocí kameniva. Staveniště bude napojeno na přípojku 
elektřiny a vody po zhotovení základové desky. Pro stavbu budou osazeny mobilní buňky a 
wc. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před 
hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude realizována tak, aby 
negativně neovlivnila okolní stavby.  
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště se musí po dobu 
společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Po ukončení jejich užívání jako staveniště 
musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště je odpovídajícím způsobem oploceno a veškeré výkopy budou zajištěny proti pádu 
osob. Na staveniště bude zamezen přístup třetích osob a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Budou ochráněny stávající dřeviny pomocí prken po obvodu kmene do 
výšky 2,0m. 
Na pozemku se nenachází žádné stavby vyžadující demolici, ani dřeviny vyžadující kácení.  
 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Před zahájením stavby bude v místě stavby provedena trvalá skrývka ornice v předpokládané 
tloušťce 150mm. Bude zajištěn zábor pro zhotovení přípojek. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn 
(dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 
383/2001 Sb. 
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Odpady vzniklé při stavbě: 
 

Katalog. č. 
odpadu 
podle vyhl. 
MŽP č. 
381/2001 
Sb. 

Specifikace 
odpadu  

kateg
orie 

Množství    
(t nebo m

3
) 

Způsob naložení s 

odpadem 
poznámka 

17 01 02 cihly O 0,50 t Skládka TKO 
Odpad z řezání 
cihel 

17 05 04 zemina  a kamení O 0,00 t Terénní úpravy Výkopová zemina 

15 01 06 směsné obaly O 0,10 t Skládka TKO 
Obalový materiál 
od stavebních 
materiálů 

17 01 01 beton O 0,20 t Skládka TKO 
Přebytek při 
betonáži 

15 01 10  

obaly obsahující 
zbytky 
nebezpečných 
látek 

N 0,03 t Sběrna NO 
Obaly od 
nátěrových hmot 

15 01 02 plastové obaly O 0,10 t Skládka TKO Obaly  

17 04 07 Směsné kovy O 0,10 t 
Sběrna kovového 
odpadu 

Zbytky armatury 

             Pozn.  TKO – tuhý komunální odpad 
 NO – nebezpečný odpad 
 

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude 
zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před 
jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o 
způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a 
evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s 
těmito odpady). 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vytěžená ornice a zemina bude deponována na staveništi pro zásypy, násypy a konečné 
terénní úpravy. Zbylá zemina bude odvezena na skládku. 
 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 
 

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 stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovně právních 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), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Všichni pracovníci musí být náležitě proškoleni, musí používat ochranné prostředky a 
dodržovat podmínky bezpečnosti práce. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny okolní stavby ani bezbariérové přístupy staveb. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Případně 
budou provedena opatření dle NV č. 594/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup 
k objektům a pozemkům. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu osob.  
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být respektovány všechny výše 
uvedené i další vyhlášky a předpisy v oblasti bezpečnosti práce a technických opatření a 
ochrany zdraví při práci. 
Výstavba bude prováděna tak, aby odolala případným účinkům vnějšího prostředí. 
 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby a harmonogram stavebních prací bude zajištěn prováděcí firmou. 
Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců od zahájení stavby.   

 
 

Vypracoval Václav Homolka 
květen.2015 
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 1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ,  KAPACITNÍ ÚDAJE  

 Tato projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozem v 

Přešticích. Stavební pozemek se nachází v severovýchodní části města a je určen k výstavbě 

pro bydlení. Objekt bude využíván k trvalému bydleni a provozu veterinární ordinace. 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA RD:  214,5 m2 

 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR RD:  1680m3 

 

POČET POSCHODÍ:    2(2 nadzemní podlaží) 

 

POČET UŽIVATELŮ:   5 

 

 

1.NP 

PROVOZOVNA   1x čekárna 

     1x bezbariérové wc 

     1x ordinace 

 

PROVOZNÍ ČÁST   1x zádveří 

     1x šatna 

     1x hala 

     1x garáž 

     1x spíž 

     1x kuchyně a jídelna 

     1x příslušenství  

     2x sklad 

     2x chodba 

     1x terasa 

      

 

POBYTOVÁ ČÁST   1x obývací pokoj 

 

2.NP                 

PROVOZNÍ ČÁST   1x chodba 

     1x šatna 

     1x wc 

     1x koupelna 

POBYTOVÁ ČÁST   1x ložnice 

     3x pokoj 
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2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

 Objekt rodinného domu s provozem veterinární ordinace  je přístupný přes branku a 

vjezd z ulice Revoluční. Přes vlastní branku je možné projít po chodníku do ordinace, která je 

s rodinným domem propojena přes chodbu 1.09.  

 Nosnou konstrukcí objektů tvoří stěnový systém a to obvodové zdivo Porothem 50Hi 

Profi a vnitřní stěny Porotherm 30 Profi.  

 Stropní konstrukce budovy je navržena ze stropních vložek a nosníků Porotherm tl. 

250 mm. Fasáda je tvořena omítkou Maxit IP 18 natřené bílou fasádní barvou. 

Rodinný dům, respektive jeho 0,000 je na kótě 331,400 m.n.m. B.p.v.. Konstrukční výška RD 

je 3,000 m. Světlé výšky jsou v 1.NP 2,550 m a v 2.NP 2,450 m.  

 

 Dům je dvoupodlažní. U vstupní části je umístěn vjezd do garáž. Základní hmota 

domu se skládá z obytné části denní v 1.NP a noční části 2.NP. V 1.NP je veterinární 

ordinace, která bude využívána majitelem domu. Vstup ze severní části ústí přes zádveří a 

halu do obytných prostor, je možné též vstoupit do malého skladu v jižní fasádě. Ve východní 

části je umístěna provozovna ordinace s čekárnou a bezbariérovým wc a garáž. V západní 

části je situován obývací pokoj a kuchyně s jídelnou. V druhém nadzemním podlaží  jsou 

umístěny tři pokoje u jižní fasády, chodba se schodištěm tvoří centrální část. Pracovna je 

umístěna u západní fasády, samostatný záchod, koupelna, šatna a ložnice u severní fasády. 

Denní obytná část domu v 1.NP má nekrytou terasu na jihozápadním rohu, která je přístupná 

z obývacího pokoje. 

 Základní pohledové plochy jsou tvořeny světlou fasádní barvou, přesahující částí 

střechy, tedy dřevem a střešní krytinou břidlicově černé barvy.  

  

 Dům je navržen pro bydlení jedné rodiny. Prostorově je členěn na obytnou část 

s garáží, obytný prostor v 2.NP a provoz ordinace. Plocha pro vjezd automobilů je dlážděna, 

garáž je situována proti vjezdu na pozemek. Na pozemku je možnost pro otočení automobilu 

při výjezdu z garáže.  

 

 Vstupu do objektu je možný od branky po spádované dlážděné ploše a jednom schodu 

těsně u vstupu. Garáž a vjezdová vrata jsou ve stejné výšce jako obytná část. Terasa a terén 

kolem obytné části 1.NP je snížen o 150mm oproti podlaze. Celek je doplněn nízkou a 

vzrostlou zelení. Případné další sadové úpravy budou řešeny se zahradním architektem, či 

prováděcí firmou. 

 
3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Obytné části se netýká, na provoz ordinace bude zpracován provozní řád. 
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4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTU STAVBY 

Údaje o provedených průzkumech 

 Geologický průzkum zjistil štěrkovité zeminy, které se řadí do 2. třídy těžitelnosti .  

 Radonový průzkum byl proveden firmou NUKLID. Na základě celkového posouzení 

stavebního pozemku bylo podloží zařazeno do kategorie s nízkou plynopropustností. Třetí 

kvartil souboru změřených objemových aktivit je: cA75 = 30 kBq/m
3
. Podle vyhlášky č. 

307/2002 Sb. V platném znění a lit. /1/ je radonový index pozemku určen hodnotou třetího 

kvartilu souboru změřených hodnot objemové aktivity radonu a plynopropustnosti podloží. 

Na základě těchto hodnot zařazujeme stavební pozemek do kategorie s nízkým radonovým 

indexem.  

 

Popis technického řešení 

Zemní práce 

 Směrové a výškové vytýčení stavby bude provedeno odpovědným geodetem. Dále 

budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a bude proveden zápis. 

Zjištěná těžitelnost horniny je 2.třída dle ČSN 73 6133. 

Zemní práce budou prováděny strojně s ručním dočištěním, svahování je navrženo v max. 

sklonu1:2, viz výkres D.1.1.001ZÁKLADY. Zemina bude uložena na pozemku a po 

konečných terénních úpravách bude přebytečná zemina odvezena na skládku.  

Ornice bude sejmuta v tloušťce 150 mm, 5metru od obvodu navrženého objektu. Dále bude 

provedena ležatá kanalizace v rozsahu minimálně pod základovou deskou + metr od obvodu 

stavby. Dimenze budou dle části ZTI. V základových rýhách bude zajištěn odvod vody. 

Ochrana základové spáry bude zajištěna dle ČSN EN 1997-1. 

Při provádění osazování retenční nádrže bude provedena stavební  jáma. Dále bude 

mechanizace využita k okopání základových pasů pro nalepení extrudovaného polystyrenu, 

tyto práce bude nejvhodnější provést po vyzdívce soklu - dvou vrstev cihel Porotherm 40 

Profi a bude zhotovena dešťová kanalizace od svodů do retenční nádrže.   

Základová spára má dle geologického průzkumu únosnost min. 250 kPa.  

Násypy budou prováděny po vrstvách maximálně 250 mm a hutněny na hodnotu modulu 

přetvárnosti  Edef2 = 30 MPa a poměr Edef2 / Edef1 bude menší než 2,5. Pod zpevněnými 

pochozími plochami bude hodnota modulu přetvárnosti Edef2 = 35 MPa a u pojízdných ploch 

Edef2 = 45 MPa.  

 

Základy 

 Založení RD je navrženo plošné na betonových pasech. Objekty jsou založeny do 

rostlého terénu min.500m, hloubka založení pod úroveň čisté podlahy je 950 mm.  

Základové pasy jsou šířky u RD 550 mm pod obvodovými stěnami a 500mm pod středními 

nosnými zdmi. Bude proveden výkop základové patky pro komín a výkop pro zesílení 

základové desky pod schodištěm. Základová spára je v jedné úrovni a bude chráněny dle ČSN 

EN 1997-1.  Základové pasy a patka komínu jsou navrženy z betonu C16/20 X0 S3. 

Základová deska nad základovými pasy je navržena v tloušťce 150 mm z betonu C16/20 X0 

S3 – vyztuženy KARI sítí s oky 100/100/6. Je nutné dodržet prostupy základy pro kanalizaci, 

vodu, plyn a elektroinstalaci-viz. výkres D.1.1.001ZÁKLADY. 

Podloží pod základovými pasy je nutné řádně zhutnit na min. původní únosnost 

(Rdt=250kPa). 

V rámci provádění základových konstrukcí bude položen na dno vykopaných rýh zemnící 

pásek FeZn 30/4 mm s vodivými spoji. 
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Hydroizolace 

 Z radonového průzkumu vyplývá, že pozemek je zařazen do kategorie s nízkým 

radonovým indexem, kategorie podloží – se nízkou propustností. Stavbu je tedy nutné chránit 

před pronikáním radonu z podloží. Hlavními požadavky je plynotěsná izolace, neporušenost 

základové desky a utěsnění instalačních prostupů. Vyhovuje níže navržená hydroizolace. 

Hydroizolace bude provedena z asfaltových pásů ve dvou vrstvách. Podkladní vrstva z pasu 

Glastek 40 Special mineral a vrchní vrstva s hliníkovou vložkou  Dekbit AL S40(případně 

jinými s požadovanými vlastnostmi). 

Základová deska, na níž bude hydroizolace pokládána, musí mít takovou vlhkost, aby její 

povrch byl schopen spojit se s penetračním nátěrem (toho se obvykle dosahuje při vlhkosti 

6%). Vlastní povrch nesmí mít hrany, ostré výstupky a nesmí sprašovat. Z povrchu musí být 

odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Rovinnost podkladů hydroizolačních povlaků se 

pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 

mm. Měření se provádí na 2m lati.  

Penetral Alp je asfaltový penetrační lak, který se zpracovává za studena. Pro aplikaci se 

používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je také možné provést nástřik. Před použitím je 

důležité obsah důkladně promíchat. 

Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby 

spoje nebyly nad sebou (u dvou vrstev pásů se posunou vůči sobě o polovinu šířky). 

K podkladu bude hydroizolace bodově natavena, to znamená, že se lokálně přivaří v pěti 

bodech o velikosti talíře na m
2
.
 
    

Jednotlivé vrstvy pásů budou mezi sebou svařeny celoplošně.  

Vodorovná hydroizolace bude zpětným spojem napojena na hydroizolaci svislou, která bude 

ukončena min. 300 mm nad úrovní upraveného terénu. Svislé pásy budou kladeny svisle. Pod 

úrovní terénu bude svislá hydroizolace doplněna o ochrannou drenážní nopovou fólii s výškou 

nopů 20 mm. 

 

Svislé konstrukce 

 Svislou nosnou konstrukci tvoří podélný stěnový systém. V rozsahu obou podlaží jsou 

svislé stěny navrženy zděné, z broušených cihelných bloků POROTHERM. 

Budou provedeny obvodové stěny z bloků o tloušťce 500 mm, bude použit typ: 

POROTHERM 50Hi Profi. Vnitřní nosné zdivo bude POROTHERM 30 Profi a nenosné 

zdivo bude POROTHERM 14Profi a POROTHERM 11,5 AKU.  

Zdění bude prováděno dle technologických předpisů výrobce. Projektant upozorňuje zejména 

na řádné provázání cihel v rozích a vzájemných napojeních stěn. Mezera mezi poslední 

vrstvou příčky a stropem bude vyplněna z důvodu průhybu stropu PUR pěnou. V přízemí 

objektu, mezi spíží a kuchyní  jsou použity posuvné dveře do vlastních stavebních pouzder. 

Tato pouzdra budou obezděna z prvků Porotherm 11,5 AKU. 
Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou systémové POROTHERM překlad 7. Budou 

osazeny na zdivo svou užší stranou (na výšku) do lože z cementové malty. U líce obou podpor 

se proti překlopení k sobě zafixují rádlovacím drátem. 

Překlady nesmí být zásadně uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). 

V místě uložení lze použít jen cihly celé nebo poloviční, které však jako poloviční již byly 

vyrobeny.  Překlady u dveřních otvorů v příčkách, kde budou osazovány obložkové zárubně 

je nadpraží navrženo ze spřažených POROTHERM překladů 11,5. Tyto překlady se ukládají 

na výškově urovnané zdivo do 100 mm tlustého maltového lože z cementové malty. Uložení 

překladů musí být na každém konci překladu minimálně 120 mm. Při nadezdívání musí být 

tyto překlady provizorně bodově podepřeny(max. vzdál. podpor je 1m). Podpory je možné 

odstranit až po dostatečném zatvrdnutí malty – zpravidla za 7 dní. U nadezdívaných překladů 

musí být ložné i styčné spáry mezi cihlami zcela promaltovány. 
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Všechny vyzdívané konstrukce musí splnit podmínku, že vodorovná ani svislá odchylka na 

dvoumetrové lati nebude větší, než 5 mm.     

     

Vodorovné konstrukce 

 Strop je navržen skládaný z nosníků POT a vložek Miako - prefamonolitický 

Porotherm tloušťky 250 mm. Zmonolitnění bude provedeno betonem C25/30 XC1 S3 

Při montáži stropu dodržet technologické předpisy výrobce. Zejména pak podepření nosníků 

při montáži stropu. Objekt je v rovině stropů ztuženy železobetonovými věnci.  

 

Schodiště 

 Schodiště navrženo jednoramenné monolitické z betonu C25/30 XC1S3 a ocel S235. 

Na základovou desku bude uloženo přes akustickou izolaci. 

 

Komín 

 Z místnosti šatny je vyveden komín Schiedel UNI nad střešní rovinu. Nadstřešní část 

je tvořena podhledovými dílci UNI Final - vzhled cihel. 

 

Dilatace 

 Celý objekt RD tvoří jeden dilatační celek.  

Ve skladbách podlah je navržena vrstva cementového samonivelačního potěru. Tato vrstva 

potěru budou po obvodě všech místností odděleny od nosných zdí i příček nalepenou 

okrajovou dilatační páskou Mirelon tloušťky 10 mm a výšky min. shodné s výškou vrstvy 

potěru. Stejným materiálem budou vyplněny i dilatační spáry podlah, které budou provedeny 

v místech dveřních otvorů. Dilatační spáry ve dveřních otvorech budou kryty přechodovými 

lištami, v plochách místností budou na dilatace podlahových potěrů navazovat dilatace dlažeb 

a budou zde použity dilatační lišty dle materiálu a tloušťky dlažby.  

U keramických dlažeb a obkladů v koupelnách budou dilatační schopnosti rohových spár a 

prostupů zajištěny použitím trvale pružného tmele. 

 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce domu je navržena jako šikmá. Nosné konstrukce krovu je uložena 

na obvodových stěnách a uvnitř dispozice na sloupcích. Vlastní dřevěný krov je tvořen 

vaznicovým systémem a to stojatou stolicí. Sklon krovu je určující pro sklon celého střešního 

pláště, je navržen ve sklonu 25%. 

Po provedení soustavy krovu bude provedeny vrstvy paropropustné fólie Tondach TUNING 

FOL N, kontralatě, laťování a nakonec bude pokryta keramickou pálenou krytinou Tondach 

Stodo 12 (černá břidlice). Dále budou do střechy zabudována okna Velux GPU 0060, dva 

světlovody Velux TWR 014 a výlez na střechu Velux GVK. Je nutné počítat s prostupy 

odvětrání kanalizace, anténním stožárem. 

Odvodnění střechy je zajištěno okapovým žlabem a svodem do dešťové kanalizace.  

 

Podlahy a povrchové úpravy podlah 

 Jednotlivé skladby všech podlah jsou popsány v části D.1.2.009 Skladby 

konstrukcí.Skladby byly posouzeny i z hlediska tepelné ochrany budov na doporučené 

hodnoty součinitele prostupu tepla - viz. část D1.4. této dokumentace.  

V podlaze, která leží na terénu, navržena tepelná izolace POLYSTYREN EPS 100 

S v tloušťce 120 mm. Izolace bude celoplošně zakryta separační PE fólií. Celková tloušťka 

podlahy je v 1.NP 200 mm a v 2.NP 110 mm.  

Cementové potěry musí splnit podmínku maximální odchylky vodorovnosti na dvoumetrové 

lati do 2 mm.     
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Povrchovými úpravami v RD jsou převážně keramická dlažba, dále laminátová podlaha a 

koberec.  

Na venkovní terasu a ostatní zpevněné plochy je navržena betonová zámková dlažba BaBC 

TBX 6-20 tloušťky 60mm .  

 

Výplně otvorů 

 Výplně vnějších otvorů – okna a dveře, jsou jednotně navrženy z plastových rámů s 

izolačním dvojsklem. Okna jsou doplněna vnitřním parapetem. Okna na jižní a západní fasádě 

jsou doplněna žaluziemi.  

Vnitřní dveře jsou dřevěné s obloukovými zárubněmi.  

Garážová vrata jsou navržena sekční, zateplená.  

Podhledy a sádrokartonové konstrukce 

 Podhledy jsou navrženy jako sádrokartonové plné na kovové konstrukci.Dále bude 

osazena parotěsná fólie JUTAFUL NAL N120g(popř. jiná s požadovanými vlastnostmi). 

Podhled je zateplen izolací v celkové tloušťce 240mm. Do podhledu budou zabudovány 

zateplené  půdní schody s požární odolností EW 15 DP3. 

 

Izolace tepelné a zvukové 

 V podlaze 1. NP,  je dle dle platné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – 

Část 2: Požadavky navržena tepelná izolace POLYSTYREN EPS 100 S v tloušťce 120 mm. 

Podlahy 2.NP jsou navrženy s kročejovou izolací tloušťky 50mm. 

300 mm nad úrovní upraveného terénu (viz detail 1-D.1.2.003) bude na tepelnou izolaci 

použit extrudovaný polystyren XPS v tloušťce 80 mm.  

Zateplení všech plášťů splňuje doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle platné 

normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

 

Keramické obklady 

 Keramické obklady budou ve všech hygienických prostorách –  obě WC, koupelna, 

příslušenství a kuchyň. Jejich umístění je zakresleno v příslušných půdorysech. Keramické 

sokly jsou výšky 80 mm a zakončeny štukovým fabiónem.  

 

Úpravy povrchů 

 Na všechny zděné a betonové konstrukce uvnitř objektu bude aplikována vnitřní 

jednovrstvá strojní sádrová omítka MAXIT IP 22 v doporučené tloušťce min. 10 mm. Na 

betonové části konstrukcí (stropy a schodišťová ramena) bude pod sádrovou omítku nanesen 

pojící můstek MAXIT GIPS HAFTGRUND.  

Po vyschnutí omítek bude proveden 1x vápenný nátěr + 2x vrchní malba – barva bílá.  

Vnější omítka je navržena vápenocementová MAXIT IP 18E v tloušťce 20mm. Bude 

opatřena nátěrem fasádní bílé barvy. 

 

Konstrukce klempířské 

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z mědi tloušťky 0,7 m. Jedná se o vnější 

okenní parapety, oplechování komína, žlaby a svody. 

Je třeba podržet podmínku, aby příčné spádování všech oplechovaných prvků bylo minimálně 

3°, to je 5,3%.  

 

Konstrukce zámečnické 

 Jedná se o tyto zábradlí schodiště a zábradlí na konci chodby v 2.NP u okna na západní 

fasádě. Tyto konstrukce jsou navrženy z leštěného nerezu. Zábradlí schodiště bude opatřeno 

dřevěným madlem průměru 40mm. 
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Konstrukce truhlářské 

Truhlářské výrobky především tvoří dřevěné dveře. Dalším truhlářským výrobkem je dubový 

obklad schodiště tl. 40mm a kuchyňská linka. 

 

Ústřední vytápění a příprava TUV 

 Zdrojem tepla a přípravy teplé vody (TV) bude plynový kondenzační kotel se 

zásobníkem TUV. Otopný systém objektu bude teplovodní, jako otopné plochy budou 

instalována desková otopná tělesa a speciální otopná tělesa (otopné žebříky).  

Elektro 

 Není součástí této dokumentace. 

 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY OCHRANA ZDRAVÍ A PRACONÍ PROSTŘEDÍ  

 Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu.  

 
 

6. STAVEBNÍ FYZIKA-TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA  

 Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na 

součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osvětlení a akustiku. Viz 

příloha D1.4. této dokumentace. Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba 

chráněna svými obvodovými konstrukcemi.  
 

7. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ  

 Z hlediska požární ochrany je objekt řešen v samostatné části projektu označené D.1.3. 
 

8. OSTATNÍ POŽADAVKY 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení  

 Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou certifikaci 

výrobků a práce ve stavebnictví.  

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí  

 V rámci navrhovaného objektu nejsou použity netradiční technologické postupy se  

zvláštními požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.  

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

 Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu 

potřebném pro provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zaměření stavební 

připravenosti pro jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové konstrukce apod.) na místě stavby. 

Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací.  
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Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami  

 Nejsou požadovány žádné zkoušky nad rámec povinně prováděných kontrolních 

měření a zkoušek. 



     3. ZÁVĚR 

    Vypracováním bakalářské práce byla vytvořena projektová dokumentace pro provádění 

stavby za dodržení platných předpisů a požadavků kladených investorem. Při práci jsem se 

setkal pro mne s novými skutečnostmi a získal jsem větší přehled o projektování staveb. 

Návrhem by měl být dům, který respektuje funkčnost rodinného domu s rodinou veterinární 

ordinací a v úspoře energie splňuje nejen minimální nároky, ale i doporučené hodnoty a je tak 

standardem dnešní doby. 

    Po vypracování studie byly v navazujících pracích na prováděcí dokumentaci stavby 

zapracovány drobné změny z důvodů většího rozpracování a řešení požární ochrany a tepelné 

techniky. Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace vhodného zázemí pro 

pětičlennou rodinu a provoz veterinární ordinace. 



    4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

   Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu  

Zákon č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb  

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

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s 

omezenou schopností orientace 

    Normy 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov [3.] ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými 

základy  

ČSN 73 1050 – Zemní práce  

ČSN 73 4301 – Obytné budovy  

ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace  

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 3305 – Ochranná zábradlí – Základní ustanovení  

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení  

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov  

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení   
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    5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČKAIT - česká komora autorizovaných inženýrů a techniků  

DN - jmenovitý průměr  

JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální  

BPV - balt po vyrovnání  

RAL - vzorník barev  

PE - polyethylen  

NN - nízké napětí  

ČSN - česká technická norma  

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ŽB - železobeton  

PTH - porotherm 

RD rodinný dům  

PT původní terén  

UT upravený terén  

NP nadzemní podlaží  

TV teplá voda 
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