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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s minipivovarem v Radějově. 

Objekt je podsklepený a má 2 podzemní podlaží a 2 nadzemní s plochou střechou. Je osazený 

do svažitého terénu. V objektu se nachází provozovna a dvě bytové jednotky. 

 

  

Klíčová slova 
Rodinný dům, minipivovar, podsklepení, plochá střecha, svažitý terén, provozovna, bytová 

jednotka 

  

  

Abstract 
This thesis describes the design of a detached house with a microbrewery in Radějov. 

The building has a basement and two underground floors and 2 floors with a flat roof. It is 

equipped with a sloping terrain. The facility's business and two residential units. 
 

Keywords 
Detached house, microbrewery, basement, flat roof, sloping terrain, business, residential unit 
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout třípodlažní budovu alespoň částečně 

podsklepenou navrženou do konkrétního území. Přízemí má být vyhrazeno provozním 

prostorům a další podlaží mají být navrženy jako obytné. 

 V této bakalářské práci je zpracován návrh objektu rodinného domu 

s minipivovarem v Radějově. Objekt jsem rozčlenil do 4 podlažích, z nichž 2 jsou 

suterénní a 2 nadzemní, přičemž 1. Suterénní podlaží je částečně zapuštěno do svažitého 

terénu a je v úrovni příjezdové komunikace. Celý objekt je navržený tak, aby byl  plně 

využitelný z praktického hlediska a zároveň esteticky zapadnul do rázu okolní krajiny. 
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A1)  IDENTIFIKACE STAVBY 

Identifikační údaje stavby: 

 

Charakter stavby :  Rodinný dům s minipivovarem 

   Č. parcely 2766/13 a 2822/2 

   Novostavba 

Lokalita:  Radějov 

Katastrální území: Radějov u Strážnice 

Okres:   Hodonín 

Účel:   Bydlení s provozovnou 

Stavební úřad:  Strážnice 

Vlastník parcely: Marek Hudeček 

 

Identifikační údaje stavebníka: 

 

Stavebník :   Marek Hudeček, Louka 307, Louka nad Veličkou 696 76 

   email: mhudecek@seznam.cz 

Identifikační údaje zpracovatele 

 

Projektant :   Marek Hudeček, Louka 307, Louka nad Veličkou 696 76 

   email: mhudecek@seznam.cz 

 

Charakteristika stavby 

 

Jedná se o nadstandardní rodinný dům s minipivovarem o 2NP  a 2S. Ve druhém 

suterénu se nachází garáž, prádelna, dílna, kotelna, WC, úklidová místnost, spilka, 

ležácký sklep, myčka + plnička pivních obalů, sklad + expedice pivních obalů. 

V prvním suterénu je situován provoz pivnice a pivní varny, přípravna varny, sklad 

surovin, šatna pro zaměstnance, WC pro zaměstnance, úklidová místnost, hygienické 

zázemí pro hosty, terasa pivnice. Samostatný vstup do provozovny je řešen 

bezbariérově. V severozápadní části je situována garáž, rodinný sklad, soukromý vstup 

a schodiště. V prvním nadzemním podlaží se nachází soukromý byt přístupný ze 

společného schodiště do vstupní haly, dále pracovna, ložnice se šatnou, dva dětské 

pokoje se šatnou, samostatná koupelna, WC , dvě koupelny s WC, chodba a  obývací 

hala s kuchyní, z níž je přímý vstup na soukromou terasu. Do druhého nadzemního 

podlaží vede jednoramenné schodiště do vstupní haly 2.NP, z níž je přístup do koupelny 

s WC, ložnice se šatnou, chodby a samostatné koupeny, samostatného WC, pokoje pro 

hosty a obývací haly s kuchyní. Obývací hala má přímý vstup na venkovní terasu, z níž 

je možný přístup do zahradní části po jednoramenném exteriérovém schodišti.  

Na pozemku je vyřešeno parkování pro hosty pivovaru, soukromé parkování a 

parkování pro hendikepované.  
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Budova je navržena ze stavebního systému Porotherm.  

 Část fasády je obložena dekoračními pásky COLORMIX TA-7. Jinak je fasáda 

opatřena kontaktním zateplovacím systémem se strukturovanou omítkou. Střecha 

objektu je řešená jako plochá jednoplášťová. Zastřešení garáže v1.suterénu je řešeno 

pomocí extenzivní zelené střechy zajišťující přístup ze schodišťového prostoru 1.NP. 

Zastřešení schodišťového prostoru je navrženo jako jednoplášťová šikmá střecha ze 

systému BACHL TECTA-PUR FSB s plechovou krytinou.  

A2)  ÚDAJE  DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI 

ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A  O MAJETKOPRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH 

Stavební parcela  č.p. 2766/13 a 2822/2 se nachází v částečně zastavěném území 

obce Radějov. Pozemek je v přímém sousedství se soukromou lyžařskou sjezdovkou. 

Na pozemku se nachází stávající objekty, které v současnosti nevyhovují požadavkům 

pro bydlení. Tyto objekty budou předmětem demoličního řízení. 

Řešená Parcela byla v minulosti využívána k firemním rekreacím. Na pozemku se 

nachází rekreační hřiště lemující stávající asfaltovou komunikaci. Část pozemku je 

zalesněna. V sousedství jsou pozemky soukromých osob. Vlastníci nemají výhrady a 

souhlasí s výstavbou, obec nemá výhrady na stavbu. Příjezdová komunikace je ve 

vlastnictví obce – zástupce vyjádřil souhlas s výstavbou. 

 

A3)  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ 

NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 Inženýrsko-geologický průzkum pozemku stanovil, že hladina podzemní vody se 

nachází 4 metry pod navrhovanou základovou spáru, tudíž není třeba stavbu chránit 

proti tlakovým účinkům vody. Z průzkumu vyplývá, že není třeba stavbu chránit proti 

účinkům radonu, jelikož radonový index byl stanoven jako nízký. Průzkum určil, že 

zemina je tvořena hlínou s nízkou plasticitou, která je zařazena jako vrstva třídy F3. 

Základové podloží je tedy tvořeno hlínou s nízkou plasticitou. 

 Příjezd na pozemek je možný z hlavní příjezdové komunikace, která se napojuje 

na stávající asfaltovou komunikaci, která je součástí pozemku. 

 Pod hlavní příjezdovou komunikací jsou zbudovány stávající inženýrské sítě 

včetně všech přípojek, které byly využívány pro stávající objekt. Kanalizační přípojka je 

tvořena z PVC KG DN 200 a je napojena na stávající jednotnou kanalizační síť DN 600. 

Ke stávající přípojce budou zřízeny kontrolní a revizní šachty. Vodovodní přípojka je 

napojena na stávající vodovodní řád  90x8,2 PE 100 SDR 11. V jižní části pozemku se 

nachází stávající vrtaná studna s přípojkou ke stávajícímu objektu. Bude provedena 

revize stávající přípojky k vrtané studni a napojení na plánovanou budovu. Tento zdroj 

vody bude sloužit pro výstavbu objektu a po zprovoznění objektu jako záložní zdroj  
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Plynová přípojka je napojena na stávající hlavní uzávěr plynu, který se nachází u 

stávající asfaltové komunikace na pozemku. Napojení objektu na hlavní uzávěr plynu 

bude provedeno nové. Stávající elektrická přípojka bude přepojena na podzemní vedení 

a bude tvořena kabelem 4x10mm. 

A4)   INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

S vlastníky přilehlých pozemků proběhlo osobní jednání za účasti investora a 

projektanta stavby, se všemi vlastníky byly sepsány vyjadřovací protokoly k plánované 

stavbě RD. Vlastníci byli přizváni k územnímu řízení a stavebnímu řízení v souladu s 

§111, §112, §114 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).  

Bylo vydáno stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR, HZS se vyjádřil kladně ve 

smyslu výstavby RD bez námitek a připomínek. 

Bylo vydáno vyjádření elektrárenské společnosti EON, vyjádření kladně ve smyslu 

výstavby RD bez námitek a připomínek. 

A5)   INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 

Stavba bude bez výjimky splňovat a respektovat záměry územního plánování a 

obecné požadavky na výstavbu podle §2 odst. 2 písm. E zákona č.183/2006Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

A6)   ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍH PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 odst. 1 Stavebního zákona 

Stavba splňuje podmínky regulačního a územního plánu obce Radějov platného 

od 1. 7. 2011. Pozemek je umístěn v zastavěném území, nevyžaduje žádné zvýšené 

nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, poměry v území se stavbou nezmění, 

majitelé sousedních pozemků byli prokazatelně informováni a byly s nimi sepsány 

vyjadřovací protokoly k plánované stavbě. 

A7)  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

 Stavba nevyžaduje žádné věcné ani časové vazby na související stavby ani 

speciální opatření v dotčeném území. 
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A8)  PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝSTAVBY 

Předpokládané zahájení stavby :   7/2015 

Předpokládané dokončení stavby:   7/2016 

Postup výstavby: 1) Demoliční práce stávajících objektů 

   2) Vytyčení stavby 

   3) Provedení zemních prací 

   4) Provedení hrubé stavby 

   5) Provedení vnitřních instalací 

   6) Montáž oken a dveří 

   7) Provedení dokončovacích prací 

   8) Terénní úpravy 

A8)  STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 

BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A OSTATNÍ V TIS. Kč, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE 

BUDOVY A O POČTU BYTŮ 

Orientační hodnota stavby:    18 162 120 Kč 

Výška objektu:    11,5 m 

Zastavěná plocha:    307 m
2
 

Plocha pozemku:    8573 m
2
 

Procento zastavění:    3,6% 

Podlahová plocha:    754,23 m
2
 

Počet bytů:     2 

Počet provozoven:    1 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Louce 28. 5. 2015       Marek Hudeček 
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B1)  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B1.1) Zhodnocení staveniště 

 Staveniště se nachází v jihovýchodní části obce Radějov na parcele č. 2766/13 a 

2822/2 v zastavěné části obce.  Pozemek se nachází ve svažitém terénu, jehož výměra 

činí 8573m
2
. Na pozemku se nachází stávající objekt, jež nesplňují podmínky pro 

užívání, tyto objekty budou předmětem povolení o demolici. Stavba se nachází 

v CHKO Bílé Karpaty, není součástí památkové zóny, památkové rezervace, přírodní 

rezervace ani národního parku. 

 Stavba svým vznikem nenaruší ráz okolní krajiny. 

 

B1.2) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

související 

 Navrhovaná novostavba rodinného domu je terasovitě osazena do svahovitého 

terénu. Objekt má 2 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží, z nichž 1. Podzemní 

podlaží je zapuštěno do terénu a umožňuje přímý vstup do objektu. Hlavní část objektu 

je zastřešena plochou střechou o sklonu 2,5% . Schodišťový prostor je zastřešen 

pultovou střechou s plechovou krytinou a prostor pro garážování v 1S je zastřešen 

extenzivní zelenou střechou. Samotné půdorysné členění objektu je složitějšího 

charakteru, avšak dispoziční řešení objektu je koncipováno na základě světových stran. 

 V podzemní části objektu 2. Suterénu se nachází prostory pro funkčnost jak 

provozní části, sklad a expedice obalů, myčka a plnička KEG sudů, ležácký sklep a 

spilka tak části bytové, dílna, prádelna, kotelna, WC, úklidová místnost, garáž. 

 Do suterénu vede přímý sjezd do garážového prostoru. Suterénní část objektu je 

s nadzemní částí propojena dvouramenným železobetonovým schodištěm. 

 První podzemní podlaží je zapuštěno do svažitého terénu a je v úrovni stávající 

asfaltové komunikace. Toto podlaží slouží pro vstup do objektu. Podlaží má dva 

samostatné vchody, jeden sloužící pro provozní část orientovaný na jihovýchodní straně 

objektu a druhý na severozápadní straně budovy sloužící pro soukromý vstup. Na 

Severozápadní straně se taktéž nachází garáž s domovním skladem zapuštěná v terénu 

s extenzivní zelenou střechou. Na objekt jsou v tomto podlaží napojené spádované 

opěrné zdi,  jenž vyčleňují prostor pro venkovní terasu pivnice na straně jihovýchodní a 

prostor pro vjezd do garážového prostoru na straně severozápadní. Provozní část 1. 

Suterénu je koncipována jako pivnice s prostorem varny piva, v této části se nachází 

samotná pivnice, prostor varny, přípravna, hygienické zázemí pro hosty, šatna pro 

zaměstnance s hygienickým zázemím, prostor baru a sklad a zázemí pivnice, které je 

propojeno s domovním schodišťovým prostorem. Na severozápadní straně je situován 

soukromý vstup do zádveří a schodišťového prostoru. 

 První nadzemní podlaží je využito jako samostatná bytová jednotka pro 

čtyřčlennou rodinu. V bytě se nachází vstupní hala, pracovna, ložnice se šatnou, dva 
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dětské pokoje se šatnou, dvě koupelny s WC, samostatné WC, koupelna a obytná hala 

s kuchyní zajišťující přímý vstup na terasu do prostoru zahrady. 

 Druhé nadzemní podlaží je navrženo jako bytová jednotka pro dvoučlennou 

rodinu. V bytě se nachází vstupní hala, ložnice se šatnou, koupelna s WC, samostatné 

WC, koupelna, pokoj pro hosty a obytná hal s kuchyní s přímým vstupem na střešní 

terasu, jež je spojena venkovním schodištěm se zahradou. 

 

B1.3) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

a) Zemní práce 

Základová půda byla stanovena jako hlína s nízkou plasticitou, začleněn do třídy 

F5.  Na pozemku byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna hladina podzemní vody 

v hloubce 4 metry pod plánovanou základovou spáru, proto není vyžadována zvláštní 

ochrana proti vodě. Hlavní výkopové práce budou prováděny pomocí těžké techniky, 

kdy bude nejprve vyhloubena výkopová jáma a následně provedeny výkopy 

základových pasů a inženýrských sítí. Část zeminy bude odvezeno a část uloženo na 

řešeném pozemku pro další využití terénních úprav. 

 

b)  Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25 s příslušným 

odstupňováním podle svažitosti terénu a členění objektu. Šířka základových pasů pod 

obvodovou zdí 2. a 1. Suterénu je 700 mm a šířka základových pasů pod vnitřní zdí 

800mm. Obvodová zeď 1.NP je založena na pasech o šířce 500mm. Všechny základové 

spáry jsou v nezámrzné hloubce. Na základových pasech bude zhotovena základová 

deska z betonu C25/30 vyztužená kari sítí 100x100x6mm. V prostoru obvodového 

zdiva 2. Suterénu bude deska vyztužena stavební ocelí dle statického návrhu pro 

vyztužení suterénního zdiva. Základová deska v prostoru 2. Suterénu bude opatřena 

dvěma hydroizolačními asf. pásy Glastek 40 Mineral natavenými celoplošně. Svislá 

hydroizolace a plošná hydroizolace 1. Suterénu a 1.NP bude provedena z PVC Fatrafol 

813/VS. Zpětný hydroizolační spoj v patě zdiva 2. Suterénu bude proveden pomocí 

PVC Fatrafol ekoplast 806. Po celém obvodu základových konstrukcí, bude provedena 

drenážní rýha pro odvod spádové vody ze svahovitého terénu. 

 

c)  Svislé konstrukce spodní stavby 

Svislé konstrukce 2. Suterénu budou z důvodů namáhání zeminou provedeny ze 

ztraceného bednění z tvárnic BTB 40/40/20 zalitých betonem C20/25 a vyztužených dle 

statických požadavků. Svislé konstrukce 1. Suterénu budou provedeny z keramických 

tvárnic Porotherm 44 profi. Všechny svislé konstrukce na styku se zeminou budou 

opatřeny hydroizolační PVC folií Fatrafol 813/VS kotvenou mechanicky. Hydroizolace 

bude chráněna geotextíliemi a tepelnou izolací Bachl Perimetr dle příslušných skladeb. 

Po celém obvodu objektu podzemní části bude natažena drenážní nopová folie svedená 

do drenážních rýh. 
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d) Svislé konstrukce vrchní stavby 

Svislé konstrukce 1. Suterénu budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 

44 Profi na maltu Porotherm Profi tloušťky 440mm.  

Svislé konstrukce 1.NP a 2.NP a konstrukce vnitřního zdiva budou vyzděny  

z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi tloušťky 300mm. 

Obvodové konstrukce budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem dle 

příslušných skladeb v projektu 

Konstrukce atik budou provedeny ze zdiva Porotherm 25Sk profi na maltu 

Porotherm Profi o tloušťce 250mm. 

Objekt je opatřen dvouprůduchovým komínovým systémem schiedel Absolut 

ABS 1818. 

 

e) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou tvořeny z polomontovaných stropů 

z nosníků a vložek Porotherm tloušťky stropu 250mm. Části stropní konstrukce pod 

střešními terasami jsou navrženy jako ŽB stropní desky tl. 150mm. Jednotlivá podlaží 

jsou v místě stropů ztužená stropními ŽB věnci. Exteriérová strana je po obvodu 

opatřena stropní věncovkou VT 8 s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 100mm. 

Nosné překlady a průvlaky jsou vyznačeny a vypsány v příslušných výkresech 

jednotlivých podlaží. Pro příčky tl. 150mm bude použito plochých překladů Porottherm 

KP 14,5 a pro příčky tl. 100mm budou použity překlady Porotherm 7. 

 

f) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 2.NP je plochá jednoplášťová s jednostranným spádem 

2,5%  obehnána ze tří stran atikou spádová vrstva je tvořena lehčeným 

polystyrenbetonem s hydroizolační vrstvou tvořenou z PVC folie fatrafol . Konstrukce 

střešních teras jsou jednoplášťové se spádem 2% opatřeny střešními vtoky. Vyspárování 

je zajištěno pomocí spádových klínu z tepelné izolace dle příslušných skladeb, přičemž 

hydroizolační vrstva je tvořena z PVC folie a nášlapná vrstva z terasových roštů. 

Konstrukce střechy nad garáží 1. Suterénu je navržena jako plochá střecha s extenzivní 

zelení s rozdílnými střešními spády z polystyrenbetonu dle výkresové dokumentace. 

Střešní konstrukce nad schodišťovým prostorem je navržena jako jednoplášťová pultová 

střecha se spádem 54% s plechovou krytinou. 

 

g) Schodiště 

Schodiště v objektu spojuje 2. Podzemní podlaží s 1. Nadzemním podlažím a je 

navrženo jako ŽB monolitické dvouramenné levotočivé. Prostor mezi 1.NP a 2. NP je 

spojen pomocí dvou  ŽB monolitických jednoramenných pravotočivých schodišť jak 

v interiéru, tak v exteriéru.¨ 
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h) Výplně otvorů 

Okna a dveře spojená v exteriéru jsou hliníková v odstínu RAL 9007. Vnitřní 

dveře jsou dubové osazené v ocelové zárubni. 

i) Zpevněné plochy 

Po celém zahradním obvodu objektu bude zřízen okapový chodník 

z dekoračního kameniva o šířce 500mm. V Jihovýchodní části bude zřízena letní terasa 

pro provoz pivnice s keramickou dlažbou. V průčelí objektu bude zřízeno parkoviště 

pro účely provozu ze zámkové dlažby. V severozápadní části bude zřízena nájezdová 

plocha do garážových stání ze zámkové dlažby. V zahradním prostoru 1.NP bude 

rozšířena terasa, volně napojena na podstřešenou část terasy z keramické mrazuvzdorné 

dlažby. 

B1.4) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

a) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Před pozemkem vede obecní příjezdová komunikace, která je přímo napojena na 

stávající asfaltovou komunikaci, která je zřízená uvnitř pozemku, tato asfaltová cesta je 

napojena jako točna a vede kolem navrhované budovy a je přímo spojena s plánovaným 

parkovacím stáním viz. zpevněné plochy. 

b) Napojení na techníckou infrastrukturu 

Pod hlavní příjezdovou komunikací jsou zbudovány stávající inženýrské sítě 

včetně všech přípojek, které byly využívány pro stávající objekt. Kanalizační přípojka je 

tvořena z PVC KG DN 200 a je napojena na stávající jednotnou kanalizační síť DN 600. 

Ke stávající přípojce budou zřízeny kontrolní a revizní šachty. Vodovodní přípojka je 

napojena na stávající vodovodní řád  90x8,2 PE 100 SDR 11. V jižní části pozemku se 

nachází stávající vrtaná studna s přípojkou ke stávajícímu objektu. Bude provedena 

revize stávající přípojky k vrtané studni a napojení na plánovanou budovu. Tento zdroj 

vody bude sloužit pro výstavbu objektu a po zprovoznění objektu jako záložní zdroj 

Plynová přípojka je napojena na stávající hlavní uzávěr plynu, který se nachází u 

stávající asfaltové komunikace na pozemku. Napojení objektu na hlavní uzávěr plynu 

bude provedeno nové. Stávající elektrická přípojka bude přepojena na podzemní vedení 

a bude tvořena kabelem 4x10mm. 

B1.5) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování na poddolovaném území 

 Řešení dopravní a technické infrastruktury je popsáno v bodě B1.4. Pro stání 

osobních automobilů budou sloužit garážová stání v 2.S a v 1.S  které jsou napojeny na 

stávající asfaltovou cestu na pozemku. Pro parkování návštěvníků provozní části 
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objektu bude sloužit zpevněná plocha před objektem, v tomto prostoru je též vyhrazeno 

parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

B1.6) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Stavba objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při provádění 

stavby budou dodrženy schválené limity hluku stanovené nařízením vlády  

č. 88/2004Sb,.Vzniklé odpady v průběhu výstavby budou třízeny a ekologicky 

likvidovány.  

 

B1.7) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 Obytná část objektu není řešená pro využívání osob s omezenou schopností 

pohybu. Prostory pro provoz jsou navrženy jako bezbariérové podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/209Sb,. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V prostoru parkovacích stání bude 

vyhrazeno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 

B1.8) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 Inženýrsko-geologický průzkum pozemku stanovil, že hladina podzemní vody se 

nachází 4 metry pod navrhovanou základovou spáru, tudíž není třeba stavbu chránit 

proti tlakovým účinkům vody. Z průzkumu vyplývá, že není třeba stavbu chránit proti 

účinkům radonu, jelikož radonový index byl stanoven jako nízký. Průzkum určil, že 

zemina je tvořena hlínou s nízkou plasticitou, která je zařazena jako vrstva třídy F3. 

Základové podloží je tedy tvořeno hlínou s nízkou plasticitou. 

 Příjezd na pozemek je možný z hlavní příjezdové komunikace, která se napojuje 

na stávající asfaltovou komunikaci, která je součástí pozemku. 

 Pod hlavní příjezdovou komunikací jsou zbudovány stávající inženýrské sítě 

včetně všech přípojek, které byly využívány pro stávající objekt. Kanalizační přípojka je 

tvořena z PVC KG DN 200 a je napojena na stávající jednotnou kanalizační síť DN 600. 

Ke stávající přípojce budou zřízeny kontrolní a revizní šachty. Vodovodní přípojka je 

napojena na stávající vodovodní řád  90x8,2 PE 100 SDR 11. V jižní části pozemku se 

nachází stávající vrtaná studna s přípojkou ke stávajícímu objektu. Bude provedena 

revize stávající přípojky k vrtané studni a napojení na plánovanou budovu. Tento zdroj 

vody bude sloužit pro výstavbu objektu a po zprovoznění objektu jako záložní zdroj 

Plynová přípojka je napojena na stávající hlavní uzávěr plynu, který se nachází u 

stávající asfaltové komunikace na pozemku. Napojení objektu na hlavní uzávěr plynu 

bude provedeno nové. Stávající elektrická přípojka bude přepojena na podzemní vedení 

a bude tvořena kabelem 4x10mm. 
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B1.9) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 Vytyčení bylo provedeno pomocí dvou polygonových bodů, z nichž jeden je 

určen stávajícím sloupkem oplocení a druhý stávajícím sloupkem hracího hřiště. 

Vytyčení bylo provedeno odbornou firmou GEOS s.r.o. Hodnotě 0,000 odpovídá 

309,875m.n.m B.p.v. 

B1.10) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 Stavba je členěna na následující provozní soubory. 

 1) Rodinný dům s minipivovarem 

 2) Zpevněné a parkovací plochy před objektem 

 3) Prostor pro ukládku komunálního odpadu 

 4) Kanalizace 

 5) Vodovod 

 6) Plynovod 

 7) Nízké napětí 

 8) Oplocení 

B1.11) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Během výstavby nebude omezena ani narušena možnost majitelů sousedních 

pozemků užívat své pozemky, použité technologie provádění stavební prací budou v 

souladu v platnými právními a hygienickými předpisy, okolní stavby nebudou negativně 

ovlivněny nadměrným hlukem ani jiným dalším způsobem během výstavby. Po 

dokončení stavby a při jejím užívání nebudou sousední pozemky vystaveny žádným 

zásadním negativním vlivům. 

 

B1.12) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 

části  B.1.6 

Během výstavby bude dodržován zákon č.591/2006Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
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- příloha č.1. Požadavky na zajištění staveniště: 

Pozemek bude oplocen do výšky min. 1,8m a opatřen nápisy „Nepovolaným 

vstup zakázán“; vstupní brána na pozemek bude kyvná, uzamykatelná; stavební jámy 

budou označeny po obvodě bezpečnostní páskou ve výšce 0,6 a 1,2m; veškeré stroje a 

elektrická zařízení budou pře příjezdem na stavbu zkontrolovány a budou mít osvědčení 

o své nezávadnosti od revizního technika; při špatných povětrnostních podmínkách, při 

nichž by hrozilo nebezpečí pádu nebo poranění pracovníků budou práce přerušeny na 

dobu nezbytně nutnou stavbyvedoucím; při manipulaci se zavěšenými břemeny na 

pozemku budou mít všichni pracovníci reflexní vestu a helmu; všichni pracovníci budou 

vybaveni pracovním ochranným oděvem, pracovní obuví, pracovními rukavicemi; při 

práci se zvýšeným hlukem budou mít pracovníci chrániče sluchu, případně ochranné 

brýle při řezání ocelových a betonových prvků kotoučovou pilou.  

- příloha č.2: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

Veškerá vedení inženýrských a energetických sítí na i pod povrchem pozemku 

budou řádně označena, aby nedošlo k jejich poškození, případně k úrazu; při manipulaci 

se zavěšenými břemeny musí být dodržován technologický a pracovní postup, 

pracovníci musí být proškoleni pro práci a manipulaci se zavěšenými břemeny; veškeré 

stavební stroje musí být zajištěny proti možnému samovolného pohybu způsobeném 

špatným zabržděním. 

- příloha č.3: požadavky na organizace práce a výstavby 

Veškeré budované konstrukce musí být v každé fázi své výstavby natolik 

stabilní, aby nedošlo vlivem jejich pádu k pracovnímu úrazu; veškerý materiál na stavbě 

musí býz zabezpečen proti pádu, zhroucení nebo sesuvu; během manipulace se 

zavěšenými břemeny musí být omezen pohyb pracovníků v manipulačním prostoru 

zdvižného zařízení a přemísťovaného prvku; veškeré postavené konstrukce musí být 

staticky stálé; započetí následujících konstrukcí je možné až po dokončení konstrukce 

předešlé. 
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- příloha č.4: práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví , při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Týká se nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky; veškeré stavební jámy a rýhy 

budou řádně označeny výstražnou páskou; lešení musí splňovat požadavky pro 

bezpečnou práci, tzn. Zábradlí ve výšce 0,6 a 1,2m v každém patře lešení; při konstrukci 

lešení musí být pracovníci vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a helmou; 

veškerá zábradlí a visuté lávky musí být řádně zakotveny, aby nedošlo k jejich 

poškození a následnému pádu pracovníka. 

Během výstavby bude dodržován zákon č.362/2005Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

- příloha č.5: další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

Pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky, pracovní 

oblečení, pracovní obuv, pracovní rukavice; pracovní prostředí musí být natolik čisté, 

aby nehrozilo uklouznutí; dočasné konstrukce musí být zhotoveny a zabezpečeny tak, 

aby nedošlo k jejich zhroucení; pracovní pomůcky, nářadí a zařízení musí být uloženy 

tak, aby nedošlo k jejich pádu a případnému zranění pracovníků; při nebezpečí pádu z 

konstrukce vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek musí být práce na konstrukci 

přerušeny, při pohybu na střešní konstrukci musí dbát pracovníci zvýšené opatrnosti. 
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B2)  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby jednotlivé konstrukce odolávaly nepříznivému 

zatížení na ně působící a aby během výstavby ani po jejím dokončení nedošlo ke zřícení 

stavby nebo její části. Stavba je v souladu s technickými normami a s požadavky na 

mechanickou stabilitu a odolnost konstrukcí uvedenými ve vyhlášce č. 268/2009 Sb,. o 

technických požadavcích na stavby. Veškeré materiály jsou certifikovány a svými 

vlastnostmi odpovídají požadavkům ČSN. Všechny práce na stavbě musí být prováděny 

dle technologických předpisů podle platných norem. 

 

B3)  POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Požadavky na požární bezpečnost jsou dle platných norem. Řeešení požární 

bezpečnosti stavby  tvoří samostatnou část bakalářské práce viz. část. D1.3. 

B4)  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B4.1) Hygienické požadavky 

Všechny obytné místnosti budou řádně osvětleny a odvětrány okny.  

V bytových jednotkách jsou navrženy dostatečně hygienické prostory a to koupelny a 

WC. V provozní části jsou taktéž navrženy dostatečné hygienické prostory a to WC pro 

hosty, šatna a WC pro zaměstnance a WC s bezbariérovým přístupem pro hosty 

provozovny. Veškeré použité materiály jsou nezávadné a vyhovují všem příslušným 

normám. 

B4.2) Ochrana zdraví při práci 

Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci ve stavebnictví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 363/2005 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při výstavbě budou 

dodržovány všechny technologické předpisy. 

B4.3) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě 

budou dodrženy schválené limity hluku stanovené nařízením vlády č. 88/2004 Sb.,  

Veškerý odpad vzniklý výstavbou bude tříděn a ekologicky likvidován.  

Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu s vyhláškou: 

Č. 382/2001 Sb. O nakládání s odpady 

Č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
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Č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 

 

B5)  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Technické provedení hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a 

rozvodů sítí elektronických komunikací, hlavních uzávěrů plynu a vody, odvádění 

odpadních vod ze staveb, zařízení kotelen na vytápění budov a strojoven výtahů budov 

pro bydlení a občanského vybavení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou 

obsluhu a funkčnost dle technických předpisů výrobců jednotlivých zařízeními. Při 

provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlé pozemní 

komunikaci 

 

B6)  OCHRANA PROTI HLUKU 

Žádné zařízení ani stroj používaný na stavbě nesmí překročit limitní hodnoty 

hluku stanovené hygienickými předpisy. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace 

působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční 

klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících 

pozemcích a stavbách. Požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště, stěn, příček, 

podlah a stropních konstrukcí vyhovuje normovým hodnotám pro stavby pro bydlení. 

Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních 

prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. 

 

B7)  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov. Součástí bakalářské práce je samostatná příloha E – Tepelně technické řešení.  
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B8)  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Obytná část objektu není řešená pro využívání osob s omezenou schopností 

pohybu. Prostory pro provoz jsou navrženy jako bezbariérové podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/209Sb,. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V prostoru parkovacích stání bude 

vyhrazeno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

B9)  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

V okolí stavby se nenachází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. stavba se 

nachází v CHKO Bílé Karpaty. Stavba se nenachází v poddolovaném území, seismická 

aktivita území se neřeší. Přítomnost agresivních podzemních vod nebyla zjištěna, nejsou 

provedena žádná speciální opatření. Koncentrace radonu v podloží byla stanovena 

měřením jako nízká radonová koncentrace.  

 

B10)  OCHRANA OBYVATELSTVA 

stavební pozemek se nachází v nejméně frekventované části obce; stavba bude 

oplocena plotem výšky min. 1,8m; při manipulaci s autojeřábem nebude manipulační 

prostor jeřábu zasahovat ani na sousední pozemky, ani na přilehlou komunikaci. 

B11)  INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

B11.1) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové a dešťové vody budou z objektu odváděny pomocí kanalizační 

přípojky z PVC KG DN 200, která bude napojena na jednotnou kanalizační síť DN 600. 

Na pozemku bude umístěna kontrolní šachta, revizní šachta a kalová jímka zachycují 

vodu z drenážních kanálků kolem stavby. Drenážní kanály budou opatřeny kontrolními 

šachtami DN 300 dle výkresové dokumentace. 

 

B11.2) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na vodovodní řád samostatnou přípojkou. Na objekt bude 

napojena stávající přípojka ze stávající vrtané studny nacházející se v jižní části 

pozemku. Zdroj vody ze studny bude veden jako záložní. 

 

 

 



12 
 

B11.3) Zásobování energiemi 

Plynová přípojka je napojena na stávající hlavní uzávěr plynu, který se nachází u 

stávající asfaltové komunikace na pozemku. Napojení objektu na hlavní uzávěr plynu 

bude provedeno nové. Stávající elektrická přípojka bude přepojena na podzemní vedení 

a bude tvořena kabelem 4x10mm. 

B11.4) Řešení dopravy 

Před pozemkem vede obecní příjezdová komunikace, která je přímo napojena na 

stávající asfaltovou komunikaci, která je zřízená uvnitř pozemku, tato asfaltová cesta je 

napojena jako točna a vede kolem navrhované budovy a je přímo spojena s plánovaným 

parkovacím stáním viz. zpevněné plochy. 

B11.5) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolí stavby bude upraveno dle přání investora se snahou o zachování lesního 

porostu v západní části pozemku. Zpevněné plochy budou provedeny dle výkresové 

dokumentace. Stávající hřiště bude opraveno a využíváno pro volnou rekreaci hostů 

pivovaru. 

B11.6) Elektronické komunikace 

Nejsou součástí řešení projektové dokumentace. 

B12)  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

B12.1) Výrobní zařízení 

Rodinný dům je v suterénní části vybaven technologickým zařízením 

minipivovaru o ročním výstavu 2000 hl. Technologická zařízení budou navržena a 

dodána společností Bohemia Mini Breweries s.r.o. 

2. SUTERÉN 

 Spilka – místnost chlazená na 8-12°C opatřená 7 samostatnými nerezovými 

nádobami, každá o objemu 1000 litrů. 

 Ležácký sklep – místnost chlazená na 1-3°C opatřená 10 ležáckými tanky  3 

cylindrokónickými tanky , každý o objemu 1000 litrů. 

 Myčka a plnička KEG sudů – přenosné přetlakové strojní zařízení  v samostatné 

místnosti. 

 Kotelna – Výrobník teplé a výrobník studené vody, technologické výrobní 

zařízení napájeno elektrickou energií. 
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2. SUTERÉN 

 Varna – 3 nádobová varna z nerezové oceli skládající se ze 3 kádí ( vystírací, 

rmutovací, a vířivá), každá o objemu 1000 litrů.  

 

B12.1) Nevýrobní zařízení 

 V prostoru provozovny 1. Suterénu je plánována rekuperační jednotka pro 

výměnu vzduchu. Bude navržena a dodána odbornou firmou. 

 Provozní prostory budou opatřeny trubkovými rozvody piva pro výčep 

navrženými a dodanými fiirmou Bohemia Mini Breweries s.r.o. 

 V prostoru kotelny 2. Suterénu se nachází 2 zásobníky teplé vody a dva 

zásobníky studené vody pro výrobu piva, každý o objemu 200 litrů. 
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F1)  POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

F.1.1) ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

F.1.1.1) Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s dvěma podzemními podlažími a dvěma 

nadzemními podlažími. Hlavní funkcí domu je zajištění dvou bytových jednotek,  

provozovny, parkovací stání pro provozovnu a pro bytové jednotky. Byty jsou navrženy 

pro jednu čtyřčlennou rodinu a jednu rodinu dvoučlennou až tříčlennou. Provozovna je 

koncipována jako minipivovar a je situována v 2. Suterénním podlaží a 1. Suterénním 

podlaží, které je zapuštěno do svahovitého terénu a je přímo napojeno na přístupovou 

komunikaci. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

Objekt je půdorysně členěný, tak aby zapadl do svahovitého terénu, je 

v jednotlivých patrech pravidelně odstupňován pro vytvoření terasových prostor. 

Novostavba rodinného domu plní dvě hlavní funkce. První funkcí je vytvoření 

dvou samostatných bytových jednotek, které mají zajištěný samostatný vstup na 

severozápadní straně. Druhou funkcí stavby je provozovna – minipivovar. Minipivovar 

má řešený samostatný vstup na jihovýchodní straně objektu. Vstup do provozní části je 

bezbariérový.  

Dispozičně je dům koncipován takto: Při vstupu do bytové části domu se 

ocitneme v zádveří, odkud je přístup do provozovny (soukromý vstup) a do prostoru 

schodiště. Prostor schodiště spojuje 2. Podzemní podlaží s 2. Nadzemním podlažím. 

S prostoru schodiště je vstup do garáže s rodinným skladem, která je zapuštěna do 

terénu. V suterénní části objektu se dostaneme ze schodiště do chodby, která spojuje 

jednotlivé místnosti sloužící jak pro provozní část, tak pro obytnou část.  Nachází se zde 

dílna, prádelna, kotelna, spilka, úklidová místnost, WC, ležácký sklep, myčka + plnička 

KEG sudů, sklad + expedice obalů a garáž  sloužící pro samotnou expedici piva či pro 

soukromé účely.  

Při vstupu do provozní části se projdeme kolem terasy určené pro provoz a  

ocitneme se v prostoru pivnice, tento prostor je otevřeně spojený s varnou piva, na nějž 

navazuje místnost přípravny a hygienické zázemí pro hosty včetně bezbariérového WC, 

dispozičně otevřený prostor je spojen s prostorem baru, který je spojen s šatnou a 

hygienickým zázemím pro hosty, dále je přímo napojen na sklad a zázemí pivnice, 

z nějž se můžeme soukromým vchodem dostat do soukromé části domu (schodiště).  

  Při vstupu do 1. nadzemního podlaží se ocitneme ve schodišťovém prostoru, 

odkud se dostaneme buď do 2. Nadzemního podlaží, do venkovního prostoru terasy nad 
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garážovým prostorem anebo do 1. bytu. Vstup do bytu vede přes vstupní halu, která je 

přímo spojena s chodbou a zajišťuje vstup do jednotlivých místností, jako pracovna, 

ložnice s přímým vstupem na terasu orientovanou na východ. Chodba je spojena 

s hygienickým zádveřím odkud vede vstup na samostatné WC a do koupelny, v zadní 

části chodby se nachází vstupy do dětských pokojů. Dětské pokoje  ložnice jsou 

opatřeny šatnou  jsou v přímém sousedství jednotlivých hygienických prostor. Na jižní 

straně podlaží je situována obytná hala s kuchyní, která zajišťuje přímý vstup na terasu 

a do zahrady.  

Ve druhém nadzemním podlaží se při vstupu taktéž ocitneme ve vstupní hale, 

která má zvětšenou světlou výšku pro řádné prosvětlení prostor, odtud se dostaneme do 

ložnice s šatnou, která má v blízkosti malé hygienické zázemí (koupelnu s WC). 

V severozápadní části podlaží se nachází opět zádveří, které spojuje samostatné WC, 

koupelnu a pokoj pro hosty, který je orientován na západní stranu. V Jižní části je 

orientována opět obývací hala s kuchyní, která zajišťuje přímý vstup na střešní terasu. 

Střešní terasa je přímo spojena s prostorem zahrady jednoramenným venkovním 

schodištěm, jenž obepíná západní prostor objektu. 

Obvodový plášť objektu je ze strukturované omítky v bílé barvě, místy doplněný 

venkovním obkladem v imitaci kamene v šedé barvě. Výplně otvorů jsou z hliníkových 

výrobků odstínu RAL 9007. Klempířské výrobky jsou řešeny z titanzinku bez 

povrchové úpravy. Střešní výlez z fasádního žebříku situovaného v severozápadní části 

objektu je pozinkovaný. Objekt je doplněn jednotlivými nerezovými zábradlími u 

vstupu do provozovny, u soukromého vstupu a na jednotlivých střešních terasách. 

Kolem pozemku je zhotovený drátěný plot, plochy kolem objektu budou 

z průčelní strany zpevněné zámkovou a keramickou dlažbou a v soukromých částech 

pozemku budou plochy zatravněny. Součástí pozemku je část lesního porostu na 

jihozápadní straně, tento porost bude zachován. Zpevněné plochy budu před 

jednotlivými vstupy do objektu a v prostoru vyhrazeném pro parkovací stání. 

V ostatních částech bude objekt obklopen okapovým chodníkem z dekoračního 

kameniva. 

Bytová část není řešena pro bezbariérové užívání. Provozní část objektu 

zajišťuje bezbariérový pohyb včetně možnosti parkování pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění. 

Návrh uvažuje následujcí kapacity: 

- Bytové jednotky    2 

- Provozní jednotky   1 

- Plocha stavebního pozemku  8573 m
2
 

- Zastavěná plocha     223 m
2
  

- Podlahová plocha    754,23 m
2
 

- Procento zastavění   3,6% 

Dispoziční uspořádání jednotlivých částí objektu je navrženo na základě 

orientace ke světovým stranám. Ve všech obytných místnostech jsou navrženy 

dostatečně velké okenní otvory, kdy plocha otvoru činí minimálně 1/10 půdorysné 

plochy dané místnosti. Objekt není nijak zastíněn okolní zástavbou ani stromovým 

porostem.  

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Na objekt rodinného domu budou použity klasické stavební materiály a stavební 

prvky, které odpovídají svými vlastnostmi všem příslušným normám. Technické a 

konstrukční řešení objektu plně odpovídá jeho využití i s ohledem na požadovanou 

životnost. Podrobnější rozpis v Souhrnné technické zprávě část B.1.3. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov. Součástí bakalářské práce je samostatná příloha E – Tepelně technické řešení. 

Všechny konstrukce a prvky splňují požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu 

Inženýrsko-geologický průzkum pozemku stanovil, že hladina podzemní vody se 

nachází 4 metry pod navrhovanou základovou spáru, tudíž není třeba stavbu chránit 

proti tlakovým účinkům vody. Z průzkumu vyplývá, že není třeba stavbu chránit proti 

účinkům radonu, jelikož radonový index byl stanoven jako nízký. Průzkum určil, že 

zemina je tvořena hlínou s nízkou plasticitou, která je zařazena jako vrstva třídy F3. 

Základové podloží je tedy tvořeno hlínou s nízkou plasticitou. 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25 s příslušným 

odstupňováním podle svažitosti terénu a členění objektu. Šířka základových pasů pod 

obvodovou zdí 2. a 1. Suterénu je 700 mm a šířka základových pasů pod vnitřní zdí 

800mm. Obvodová zeď 1.NP je založena na pasech o šířce 500mm. Všechny základové 

spáry jsou v nezámrzné hloubce. Na základových pasech bude zhotovena základová 

deska z betonu C25/30 vyztužená kari sítí 100x100x6mm. V prostoru obvodového 
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zdiva 2. Suterénu bude deska vyztužena stavební ocelí dle statického návrhu pro 

vyztužení suterénního zdiva. Základová deska v prostoru 2. Suterénu bude opatřena 

dvěma hydroizolačními asf. pásy Glastek 40 Mineral natavenými celoplošně. Svislá 

hydroizolace a plošná hydroizolace 1. Suterénu a 1.NP bude provedena z PVC Fatrafol 

813/VS. Zpětný hydroizolační spoj v patě zdiva 2. Suterénu bude proveden pomocí 

PVC Fatrafol ekoplast 806. Po celém obvodu základových konstrukcí, bude provedena 

drenážní rýha pro odvod spádové vody ze svahovitého terén. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Při užívání objektu nebude docházet k negativním vlivům na životní prostředí. 

Na pozemku bude zřízen prostor pro uložení komunálního odpadu, který bude 

pravidelně vyvážen. 

 

h) Dopravní řešení 

Před pozemkem vede obecní příjezdová komunikace, která je přímo napojena na 

stávající asfaltovou komunikaci, která je zřízená uvnitř pozemku, tato asfaltová cesta je 

napojena jako točna a vede kolem navrhované budovy a je přímo spojena s plánovaným 

parkovacím stáním viz. zpevněné plochy. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Na stavbu budou působit pouze běžné vlivy okolního prostředí, není tedy třeba 

uvažovat o opatřeních a ochraně stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí. 

Obvodové a podlahové konstrukce na zemině jsou opatřeny hydroizolační vrstvou, která 

bude zamezovat prostupu zemní vlhkosti do objektu. Z průzkumu inženýrsko-

geologického byl radonový index stanoven jako nízký, není tedy třeba uvažovat 

s ochranou spodní stavby proti radonu. 

 

j) Dodržení obecných požadavků výstavby 

Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci ve stavebnictví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 363/2005 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při výstavbě budou 

dodržovány všechny technologické předpisy. 

 

F.1.1.2) Výkresová část 

 Výkresová část je součástí bakalářské práce viz. příloha D.1.1 Architektonicko-

stavební řešení. 
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F.1.2) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

F.1.2.1) Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému při návrhu její změny 

Objekt rodinného domu je navržen převážně z keramických tvárnic Porotherm, 

pouze obvodové nosné konstrukce suterénní části jsou navrženy z bednících tvárnic 

ztraceného bednění BTB 40 z důvodů nepříznivého namáhá zeminou ze svahovité části 

pozemku. Obvodové nosné konstrukce 1. Suterénu jsou navrženy z tvárnic Porotherm 

44Profi na maltu Porotherm Profi. Zbývající nosné konstrukce objektu jsou navrženy 

s tvárnic Porotherm 30 T Profi a vnitřní konstrukce Porotherm 30 profi na maltu 

Porotherm Profi. Stropní konstrukce budou ve většině případech tvořeny 

z polomontovaných stropů nosníků a vložek Porotherm o tloušťce 250mm, pouze 

v prostorech střešních teras je navržen strop jako ŽB monolitická deska tl. 150mm. 

Střešní konstrukce je plochá se sklonem 2,5% na jižní stranu. Objekt je založen na 

základových pasech z prostého betonu C20/25  

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Vytyčení objektu 

Vytyčení bylo provedeno pomocí dvou polygonových bodů, z nichž jeden je 

určen stávajícím sloupkem oplocení a druhý stávajícím sloupkem hracího hřiště. 

Vytyčení bylo provedeno odbornou firmou GEOS s.r.o. Hodnotě 0,000 odpovídá 

309,875m.n.m B.p.v. 

 

Zemní práce 

Základová půda byla stanovena jako hlína s nízkou plasticitou, začleněn do třídy 

F5.  Na pozemku byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna hladina podzemní vody 

v hloubce 4 metry pod plánovanou základovou spáru, proto není vyžadována zvláštní 

ochrana proti vodě. Hlavní výkopové práce budou prováděny pomocí těžké techniky, 

kdy bude nejprve vyhloubena výkopová jáma a následně provedeny výkopy 

základových pasů a inženýrských sítí. Před započetím základových konstrukcí bude 

přizván hlavní projektant, případě statik nebo geolog pro kontrolu základových poměrů.  

 

Základové konstrukce 

Před samotnou betonáží je nutno začistit základové spáry, vyznačit a vynechat 

prostupy pro rozvod inženýrských sítí. Do základové spáry bude umístěn zemnící pásek 

FeZn 35x3mm. 

 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25 s příslušným 

odstupňováním podle svažitosti terénu a členění objektu. Šířka základových pasů pod 

obvodovou zdí 2. a 1. Suterénu je 700 mm a šířka základových pasů pod vnitřní zdí 

800mm. Obvodová zeď 1.NP je založena na pasech o šířce 500mm. Všechny základové 
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spáry jsou v nezámrzné hloubce. Výška základových pasů je proměnná z důvodů 

svahovitého terénu. Na základových pasech bude zhotovena základová deska z betonu 

C25/30 vyztužená kari sítí 100x100x6mm. V prostoru obvodového zdiva 2. Suterénu 

bude deska vyztužena stavební ocelí dle statického návrhu pro vyztužení suterénního 

zdiva. Základová deska v prostoru 2. Suterénu bude opatřena dvěma hydroizolačními 

asf. pásy Glastek 40 Mineral natavenými celoplošně. Svislá hydroizolace a plošná 

hydroizolace 1. Suterénu a 1.NP bude provedena z PVC Fatrafol 813/VS. Zpětný 

hydroizolační spoj v patě zdiva 2. Suterénu bude proveden pomocí PVC Fatrafol 

ekoplast 806. Po celém obvodu základových konstrukcí, bude provedena drenážní rýha 

pro odvod spádové vody ze svahovitého terénu. 

 Samotný výpočet základových konstrukcí je uveden v příloze bakalářské práce 

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce 2. Suterénu budou z důvodů namáhání zeminou provedeny ze 

ztraceného bednění z tvárnic BTB 40/40/20 zalitých betonem C20/25 a vyztužených dle 

statických požadavků.  

Svislé konstrukce 1. Suterénu na styku se zeminou budou provedeny 

z keramických tvárnic Porotherm 44 profi. Všechny svislé konstrukce na styku se 

zeminou budou opatřeny hydroizolační PVC folií Fatrafol 813/VS kotvenou 

mechanicky. 

 Svislé konstrukce 1. Suterénu budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 

44 Profi na maltu Porotherm Profi tloušťky 440mm.  

Obvodové konstrukce 1.NP a 2.NP a budou vyzděny  z keramických tvárnic 

Porotherm 30 T Profi na maltu Porotherm Profi tloušťky 300mm. Obvodové konstrukce 

budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem dle příslušných skladeb v projektu 

Konstrukce atik budou provedeny ze zdiva Porotherm 25Sk profi na maltu 

Porotherm Profi o tloušťce 250mm. 

 Svislé nosné konstrukce vnitřního zdiva budou vyzděny  z keramických tvárnic 

Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm Profi tloušťky 300mm 

 Příčky budou provedeny z tvárnic Porotherm 14 profi na maltu Porotherm Profi 

o tloušťce 140mm a z tvárnic Porotherm 8 profi na maltu Porotherm Profi o tloušťce 

80mm. 

 Instalační předstěny budou provedeny ze sádrokartonových konstrukcí 2x 

Rigidurit 20 od firmy Rigips. 

 

Komíny 

Objekt je opatřen dvouprůduchovým komínovým systémem schiedel Absolut 

ABS 1818. O průměru jednotlivých průduchů 160mm. Rozměr komínového systému je 

400 x 700mm . V nadstřešní části bude komín opatřen betonovým čepcem o přesahu 

50mm z každé strany. Horní hrana komínového systému přečnívá o 1600mm nad horní 
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úroveň atiky. Provedení komínu bude odpovídat ČSN 73 42 01 Komíny a kouřovody a 

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou tvořeny z polomontovaných stropů 

z nosníků a vložek Porotherm tloušťky stropu 250mm. Části stropní konstrukce pod 

střešními terasami jsou navrženy jako ŽB stropní desky tl. 150mm.Před pokládkou 

stropních prvků bude na nosné zdivo položen pružný pás z asfaltového pásu. Plocha 

stropní konstrukce bude po pokládce stropních prvků překryta svařovanou kari sítí 

100x100x4 s přesahem min. 500mm. V prostoru snížených stropních vložek, 

komínových výměn a výměn pro instalační šachty bude zesíleno vyztužení stropní 

dobetonávky dle zásad výrobce stropních prvků. V místě napojení stropních konstrukcí 

na schodišťové konstrukce a konstrukce stropu ŽB monolitického bude osazena 

betonářská výztuž dle statických požadavků. Všechny stropní konstrukce budou 

prováděny dle příslušných výkresů skladeb stropu a technických předpisů výrobce. 

Jednotlivá podlaží jsou v místě stropů ztužená stropními ŽB věnci. Věnec zajišťuje 

funkci podélného a příčného ztužení konstrukce. Exteriérová strana je po obvodu 

opatřena stropní věncovkou VT 8 s vloženou tepelnou izolací EPStl.100mm. 

Nosné překlady a průvlaky jsou vyznačeny a vypsány v příslušných výkresech 

jednotlivých podlaží. 

Pro obvodové zdivo budou seskládány překlady z prvků Porotherm 7 s vloženou 

tepelnou izolací EPS. 

Pro vnitřní nosné zdivo budou taktéž složeny překlady z prvků Porotherm 7 bez vložené 

tepelné izolace. 

Vnitřní ŽB monolitické průvlaky budou prováděny dle statického posouzení. 

 Pro příčky tl. 150mm bude použito plochých překladů Porottherm KP 14,5 a pro příčky 

tl. 100mm budou použity překlady Porotherm 7. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 2.NP je plochá jednoplášťová s jednostranným spádem 

2,5%  obehnána ze tří stran atikou spádová vrstva je tvořena lehčeným 

polystyrenbetonem s hydroizolační vrstvou tvořenou z PVC folie fatrafol  . 

 Konstrukce střešních teras jsou jednoplášťové se spádem 2% opatřeny střešními 

vtoky. Vyspárování je zajištěno pomocí spádových klínu z tepelné izolace dle 

příslušných skladeb, přičemž hydroizolační vrstva je tvořena z PVC folie a nášlapná 

vrstva z terasových roštů.  

Konstrukce střechy nad garáží 1. Suterénu je navržena jako plochá střecha 

s extenzivní zelení s rozdílnými střešními spády z polystyrenbetonu dle výkresové 

dokumentace.  

Střešní konstrukce nad schodišťovým prostorem je navržena jako jednoplášťová 

pultová střecha se spádem 54% s plechovou krytinou a je opatřena výklopným střešním 

oknem VELUX.  
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Výlez na střechu je zajištěn pomocí fasádního žebříku s klecí.  

 Skladby jednotlivých střešních konstrukcí viz.příloha bakalářské práce D.1.2 – 

Stavebně konstrukční řešení 

 

Schodišťové  konstrukce 

Schodiště v objektu spojuje 2. Podzemní podlaží s 1. Nadzemním podlažím a je 

navrženo jako ŽB monolitické dvouramenné levotočivé s rozměry stupňů 175x280mm. 

 Schodiště spojující 1.NP a 2.NP  v interiéru bude ŽB monolitické jednoramenné 

pravotočivé s rozměry stupňů 176,5x280mm. 

 Schodiště spojující 1.NP a 2.NP  v exteriéru bude ŽB monolitické jednoramenné 

pravotočivé s rozměry stupňů 167x280mm. 

 Všechna schodiště budou prováděna podle statického posouzení a dle 

příslušných technologických postupů. Budou opatřena nerezovým zábradlím výšky 

1100mm se svislým členěním. Schodiště bude v celé podlahové ploše opatřeno 

keramickou dlažbou, v případě exteriérového schodiště mrazuvzdornou keramickou 

dlažbou. Výpočty jednotlivých schodišťových konstrukcí viz.příloha bakalářské práce 

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 

 

Výplně otvorů 

Všechna okna jsou navržena hliníková s odstínem RAL 9007 od firmy okna 

Macek. Jsou opatřena izolačním dvojsklem. Z vnější strany budou opatřeny parapetním 

plechem dodaným od výrobce oken v příslušném odstínu.  Ze strany interiérové budou 

parapety plastové s odstínem šedý kartáčový dub. Montáž oken bude zajištěna 

výrobcem. 

V pultové střeše nad schodišťovým prostorem bude osazeno střešní okno Velux  

typu GGL 780x1600 mm v odstínu bílé oplechováno z exteriéru titanzinkem.  

Vstupní dveře do objektu budou  částečně prosklené a dodány stejným výrobcem 

ve stejném odstínu jako okna. 

Sekční garážová vrata budou hliníková odstínu RAL 9007, výsuvná 

s elektrickým pohonem, budou poskládána z kazetových sekcí. 

Vnitřní dveře budou z profilu MDF v odstínu šedý kartáčový dub osazena 

v ocelových zárubních, v případě posuvných dveří opatřeny obložkovou zárubní. 

 

Podlahy 

Výpis podlah a nášlapných vrstev je řešen přílohou bakalářské práce D.1.2 – 

Stavebně konstrukční řešení. 

 

Klempířské výrobky  

Oplechování všech konstrukcí bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 

0,7mm . Všechny klempířsé prvky budou provedeny v souladu s ČSN  73 3610 

Klempířské práce stavební 
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Zámečnické výrobky  

Zámečnické atypické prvky budou provedeny z nerezové leštěné oceli . Všechny 

zámečnické prvky budou provedeny v souladu s ČSN  73 3630 Zámečnické práce 

stavební. 

 

Povrchové úpravy  

Zděné konstrukce budou ze strany interiéru opatřeny vápenocementovou 

omítkou Baumit MPI 25L  o tloušťce 20mm. Po řádném vyschnutí bude provedena 

výmalba, barevný odstín malby určen investorem. V prostorech hygienických místností 

bude proveden obklad stěn, kdy výška obkladu je určena výkresovou dokumentací 

bakalářské práce D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

konstrukce 

Při návrhu konstrukce byla veškerá zatížení uvažována v souladu s ČSN 73 0035 

Zatížení stavebních konstrukcí. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

V příloze bakalářské práce B- studijní a přípravné práce odd. skici a návrhy je 

řešený detail tvorby zpětného spoje při tvorbě hydroizolace pod stěnou z bednících 

tvárnic BTB . 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední objekty 

Při zhotovení příslušných opěrných zdí v prostoru 1. Suterénu je nutno dbát na 

řádné oddilatování od samotné stavby z důvodů různých namáhání zeminou. Sousední 

objekty nebudou ohroženy jelikož se jedná o samostatně stojící dům s příslušnými 

vzdálenostmi od stávající zástavby. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či prostupů 

Není v řešení stavby. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Doporučuje se kontrola těchto konstrukcí 

- Základové konstrukce 

- Izolace základových konstrukcí 

- Stropní konstrukce 

- Osazení překladu v obvodových stěnách 

- Provedení věnce 

- Provedení střešního pláště 
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h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Seznam použitých podkladů je podrobně rozepsán v části A. Hlavní textová část 

– seznam použitých zdrojů. 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Specifické požadavky nebyly stanoveny na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, ani pro zajišťování dokumentace zhotovitelem. 

 

F.1.3) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 Požadavky na požární bezpečnost jsou dle platných norem. Řešení požární 

bezpečnosti stavby  tvoří samostatnou část bakalářské práce viz. část. D1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Louce 28. 5. 2015       Marek Hudeček 



ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla vypracována jako prováděcí projekt pro rodinný dům 

s minipivovarem v Radějově. Objekt byl od počátku navrhován s ohledem na orientaci 

světových stran. Oproti prvním návrhům docházelo ke směně půdorysného tvaru, 

dispozičního členění až po samotný vzhled objektu. 

 Zadáním práce bylo vytvořit projekt rodinného domu minimálně o třech 

podlažích, z nichž dvě podlaží budou obytná a jedno podlaží bude využito pro provoz. 

Dle mého názoru jsem kladené požadavky na bakalářskou práci splnil. Navrhnul jsem 

rodinný dům se dvěma samostatnými bytovými jednotkami a provozní částí 

s potřebným zázemím. Objekt jsem z estetického a provozně ekonomického hlediska 

umístil do turisticky využívané části CHKO Bílé Karpaty. 
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Seznam použitých zkratek 

RD  Rodinný dům 

DN  diameter nominal (jmenovitý průměr) 

SDR  standart diameter radio (standartní poměr průměrů – kruhová tuhost) 

NP  nadzemní podlaží 

S  suterénní podlaží 

PE  Polyethylen 

PVC  Polyvynilchlorid 

EPS  expandovaný polystyren 

ČSN  česká státní norma 

EN  evropská norma 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 
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