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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného 

domu s provozovnou. Provozovna je navržena jako projekční kancelář. Rodinný dům je 

situován na mírně svažitém terénu ve městě Odry. Rodinný dům určen pro čtyř člennou 

rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Nosná konstrukce   

je zděná ze systému Porotherm. Stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS. Zastřešení je kombinací ploché a sklonité střechy. Garáž je součástí budovy. Na 

pozemku jsou navržena tři parkovací stání přímo přístupná z příjezdové komunikace. 

 

Klíčová slova 

rodinný dům, provozovna, částečně podsklepený, nadzemní podlaží, nosná konstrukce, 

plochá střecha, sklonitá střecha 

 

 

Abstrakt 

The topic of this thesis is the processing documentation of a family house with an 

establishment. The establishment is designed as a design office. The family house is 

situated on a slightly sloping terrain in Odry. Family house is designed for four-member 

family. The building has two above-ground floors and a partial basement. The 

loadbearing structure is of brick by system Porotherm. The building is insulated by 

contact insulating system ETICS. Roofing is a combination of flat and pitched roofs. 

The garage is part of the building. On the land are designed three parking spaces 

directly accessible from the driveway. 

 

Keywords 

family house, establishment, partial basement, above-ground floors, loadbearing 

structure, flat roof, pitched roof   
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1 Úvod 

 Touto bakalářskou prací je řešení návrhu novostavby rodinného domu s 

provozovnou ve městě Odry. Provozovna uvažována jako projekční kancelář. Stavba je 

osazena v klidové části na ulici Nad benzinkou. Pozemek je mírně svažitý směrem k 

příjezdové komunikaci. Rodinný dům je dvoupodlažní a částečně podsklepený. 

Konstrukční systém zděný ze systému Porotherm. Stavební objekt je zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Nad částí objektu spočívá plochá střecha. 

Zbylá část zastřešena sklonitou vazníkovou střechou. Stavba je určena pro trvalý pobyt 

čtyř členné rodiny. Garáž pro jedno vozidlo součástí objektu přímo napojená 

příjezdovou cestou na místní komunikaci. V severozápadní části pozemku jsou 

navržena tři parkovací stání pro hosty a zákazníky projekční kanceláře. Hlavní vstup do 

obytné části, společně s vchodem do projekční kanceláře, je situován na severovýchodní 

stranu stavby.  

 Práce je členěná na studijní a přípravné práce, situační řešení, dále na 

architektonicko-stavební a stavebně-technické řešení. Součástí jsou technické zprávy. 

Další části se zabývají posouzením objektu z hlediska tepelně technického a požárně 

bezpečnostního.  
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2.  Vlastní text práce 
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A.1.Identifikační údaje  

 

A.1.1. Údaje o stavbě  

a) název stavby  

 – Rodinný dům s provozovnou Odry 

b) místo stavby  

 – ulice Nad benzinkou č. p. 1071, 742 35 Odry,  katastrální území Odry,  

  p. č. 2066/13 

c) předmět projektové dokumentace  

 – novostavba rodinného domu s provozovnou (projekční kancelář) 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

 – Robert Hanslík, Filípková 18, 747 05 Opava 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, příjmení  

 – Jakub Uherek, Tošovice č. p. 40, 742 35 Odry 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů  

 – Celkový situační výkres stavby M 1:200, výkres výškového zaměření objektu,  

  zpracovaná studie  

 

A.3. Údaje o území  

a) rozsah řešeného území  

 – Objekt se rozkládá na parcele číslo 2066/13. Výměra parcely činí 1108 m
2
.   

  Parcela je mírně svažitá a je situována v katastrálním území Odry. Přístup na  

  pozemek je dostupný z ulice Nad benzinkou.  
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  

   památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)  

 – dané území neleží v místě chráněných ani záplavových opatření  

 

c) údaje o odtokových poměrech  

 – Likvidace dešťových vod bude probíhat na pozemku vsakováním díky velké  

  ploše zatravnění. Dešťová voda ze střech svedena do retenčních nádrží   

  a následně vsáknuta do zeminy. 

 

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

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

 – Výstavba rodinného domu je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

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  

 podmiňující změnu v užívaní stavby o jejím souladu s územně plánovací dokumentací. 

 – Záměr je v souladu s územním rozhodnutím  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

  – Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území dle   

   vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 – Veškeré orgány, dotčené výstavbou novostavby rodinného domu, souhlasily  

  a stavbu povolily  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

  – Nebyly navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 – Související ani podmiňující investice nejsou plánované  



6 

 

 

 

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

 – pozemky č. 2066/5, 2066/22 

 – stavba č. p. 1070  

 

A.4. Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 – Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří  

 

b) účel užívání stavby 

 – Jedná se o stavbu určenou pro bydlení a provoz projekční kanceláře.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

 – Trvalá stavba  

 

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

 – Stavba nespadá pod kulturní památky  

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 – Uvažovaná budova není řešena z hlediska bezbariérového užívání. Jsou   

  dodrženy veškeré technické požadavky určené vyhláškou č.268/2009 Sb.,  

  o obecných požadavcích na výstavbu. Stavba je v souladu se stavebním zákonem.  

 

 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  

 – všechny dotčené orgány souhlasily a povolily stavbu novostavbu RD  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 – Nebyly navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení 
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h) navrhované kapacity stavby  

  – Novostavba je řešena jako dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením.   

   Část stavby je určena pro provoz projekční kanceláře  

 

 – zastavěná plocha – 174 m
2
  

 – zpevněné plochy – 91 m
2
 

 – obestavěný prostor – 1155,68 m
3
  

 – užitná plocha – 307 m2  

 – počet uživatelů – 4 

 

i) základní bilance stavby  

 – Roční potřeba vody dle vyhlášky 120/2011, na jednoho obyvatele bytu s tekoucí             

  teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok činí 35 m
3
. Celková roční spotřeba   

  vody pro 4 osoby činí 140 m
3
. Hodnota je pro spotřebu teplé i studené vody.  pro uvažované 4 osoby činí 140 m

3
 vody/rok. 

 – Dešťová voda bude likvidována na pozemku vsakováním do zeminy  

 – Budova spadá do klasifikační třídy B energetické náročnosti stavby.  

 – Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř.  

   kontejnerů.  

 – spotřeba hlavních hmot – spotřeba cihelných bloků – 140 m
3
  

 – objem betonu pro základové konstrukce – 50 m
3
  

 

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

  – začátek výstavby – srpen 2015, plánované ukončení realizace stavby říjen 2016  

 

k) orientační náklady stavby  

 – cena novostavby - 5 780 000 Kč  

 – cena parcely 1 670 000 Kč  

 – celková cena 7 450 000 Kč  

 

 

 

 



8 

 

 

 

 A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

– SO 01 – Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

– SO 02 – Plynovodní přípojka 

– SO 03 – Vodovodní přípojka 

– SO 04 – Přípojka elektrického vedení 

– SO 05 – Zpevněné plochy 
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B.1. Popis území stavby  

 

 a) Charakteristika stavebního pozemku  

 – Objekt se rozkládá na parcele číslo 2066/13. Výměra parcely činí 1108 m
2
. 

  Parcela je mírně svažitá a je situována v katastrálním území Odry. Přístup na  

  pozemek je dostupný z ulice Nad benzinkou. Vlastníkem pozemku je stavebník. 

  Dle územního plánu je prostor určen pro zástavbu rodinnými domy. Se staveništěm 

  sousedí parcely č. 2066/5 a 2066/22. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)  

 – Byly stanoveny jednoduché základové poměry. Hladina podzemní vody se nachází 

 pod úrovní základové spáry. Údaje získány na základě základových poměrů 

 sousedních parcel. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 – Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  

 – Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

 

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

 poměry v území  

 – Stavba svým vzhledem ani provozem nijak nebude narušovat sousední zástavbu. 

  Při provádění stavby bude vznik hluku minimalizován. Práce budou probíhat pouze 

  v denních hodinách. Užíváním stavby nebude vznikat nežádoucí hluk ani emise,  

  které by škodily okolí. Rodinný dům nezmění odtokové poměry v území.  

 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 – na parcele se nenachází stávající stavby ani dřeviny.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

 určených k plnění funkce lesa  

 – Nejsou požadované žádné maximální požadavky na zábor zemědělského půdního  

  fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa  

 

h) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 

 a technickou infrastrukturu  

 – Stavební objekt bude napojen příjezdovou komunikací na místní komunikaci, na  

  ulici Nad benzinkou. Napojení na technickou infrastrukturu bude vybudováním  

  připojovacích vedení. Jedná se o přípojku splaškové kanalizace, plynovod   

  nízkotlaký, elektrické energie NN, optické kabely, přípojku vody.  

 

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

 – Nejsou zde žádné věcné ani časové vazby. Žádné vyvolané ani související   

  investice. 

 

B.2. Celkový popis stavby  

 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

 – Stavba je navržena za účelem bydlení. Součástí je provoz projekční kanceláře.  

  Rodinný dům uvažován pro trvalý pobyt čtyř až pěti členné rodiny. Na pozemku  

  jsou situovaná tři parkovací stání. Stání pro obyvatele rodinného domu je uvnitř  

  garáže. 

 – zastavěná plocha – 174 m
2
  

 – zpevněné plochy – 91 m
2
 

 – obestavěný prostor – 1155,68 m
3
  

 – užitná plocha – 307 m2  

 – počet uživatelů – 4 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 – Daný pozemek není omezen žádnou územní regulací. Prostorový vjem navrženého  

  domu nijak nenaruší kompozici prostorového řešení okolní zástavby 

 

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

 řešení  

 – Rodinný dům je částečně podsklepený dvoupodlažní objekt zastřešen z části  

  plochou střechou. Nad zbylou částí půdorysu je sklonitá vazníková střecha.   

  Konstrukční systém zhotoven z cihelných bloků Porotherm. Stavba zateplena  

  kontaktním zateplovacím systémem. Fasáda členěna různým barevným   

  provedením. Barevné řešení je kombinací šedé a červené barvy. Rámové   

  konstrukce okenních a dveřních výplní v barvě tmavě hnědého dubu. Vrata se  

  stejným odstínem jako okenní a dveřní rámy. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 

 – Hlavní vstup do objektu je situován na severovýchodní straně budovy. Za vstupem  

  se nachází zádveří, které navazuje na chodbu se schodištěm a místností s WC.  

  Schodiště je komunikační spojnicí suterénu a druhého nadzemního podlaží s  

  přízemím. Na konci chodby se nachází vstup do prostoru jídelny, kuchyně   

  a obývacího pokoje. Tento prostor je propojen s venkovním prostředím vstupem na  

  terasu. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází dílna s garáží pro jedno  

  vozidlo propojena se zádveřím. Samostatná část půdorysu připadá na projekční  

  kancelář. Vstup se nachází na severovýchodní straně. Následuje zádveří s   

  návazností na místnost s WC a sprchou a projekční kancelář. Kancelář má sklad  

  přístupný z prostoru kanceláře i z vnějšího prostředí.  

 

 – Druhé nadzemní podlaží je určeno jako klidová část rodinného domu.   

  Komunikační prostor schodiště navazuje na chodbu, ze které je přístup do dvou  
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  pokojů dětí, vlastní koupelny a dále do ložnice rodičů. Na přání investora byla  

  navržena koupelna rodičů v blízkosti ložnice.  

 – Podzemní podlaží disponuje technickou místností a posilovnou. Tyto místnosti  

  jsou dostupné z prostoru chodby. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

 – Stavba není určena pro bezbariérové užívání.  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  

 – U rodinného domu nejsou požadovány vyšší nároky na bezpečnost při užívání  

  stavby. Schodiště bude opatřeno zábradlím proti pádu z výšky do hloubky a proti  

  skluznou úpravou schodišťových stupňů. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů  

 

 a) Stavební řešení  

 – Částečně podsklepená dvoupodlažní budova rodinného domu s provozovnou. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

 

 Výkopy – Odstraní se ornice v mocnosti 300 mm. Bude uložena na deponii na  

  jihozápadní části pozemku. Ornice bude použita při terénních úpravách. 

  Stavební jáma a rýhy se provedou pomocí strojní techniky. Dále bude  

  provedeno začištění základové spáry ručními nástroji. 

 

 Základy – Objekt je založen na betonových pasech z prostého betonu C20/25. 

  Betonáž provedena rovnou do výkopů. Základové pasy jsou   

  nadbetonovány podkladním betonem tl. 150 mm s vloženou ocelovou kari  

  sítí. Mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí budovy je nutno provést  

  odstupňování základového pasu. 

Svislé KCE – Suterénní obvodové stěny ze ztraceného bednění vyztuženého   

  betonářskou výztuží. Ostatní konstrukce vytvořeny systémem Porotherm. 
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  Obvodová konstrukce nadzemních podlaží z Porotherm 30 Profi, zděné na  

  tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo z Porotherm 24  

  Profi, příčky Porotherm 14 Profi, zděné na maltu Porotherm Profi. 

 

Vodorovné KCE – Stropní konstrukce Porotherm tl. 250 mm. Návrh skladby stropu viz  

   grafická část. Překlady v obvodových nosných stěnách Porothermm  

   7 patřičných délek. Překlady nad dveřními otvory ve vnitřních  

   nosných stěnách a příčkách řešeny jako nízké překlady11,5 a 14,5. 

   

Střecha – Sklonitá vazníková střecha se sklonem 12,7 % navržena jako dvouplášťová. 

  Opatřena krytinou z asfaltových pásů. Ploché jednoplášťové střechy jsou  

  nepochozí, odvodněné vnitřními svody. 

 

Izolace proti vodě – Suterénní izolace řešena jako izolace proti zemní vlhkosti. Použita  

   PVC folie fatrafol 803/V. Pro izolace plochých střech navržena  

   PVC folie fatrafol 810.  

 

Tepelná izolace – Stavba zateplena kontaktním zateplovacím systémem s použitím  

   fasádního polystyrenu Baumit OpenReflect tl. 140 mm. Soklová  

   část zateplena extrudovaným polystyrenem Styro Perimetr 200, tl.  

   100 mm. Izolace v podhledu 2NP provedena z Rockwool Toprock  

   super, tl. 220 mm. Zateplení opláštění vazníků z Baumit   

   OpenReflect 30 mm. Plocha sklonité střechy zateplena Styro EPS  

   100 S, tl. 40 mm. 

 

Podlahy – Konstrukční řešení a vrstvy podlah viz výpis skladeb. 

 

Povrchové úpravy – Nášlapné vrstvy podlah viz výpis skladeb. Omítky vnitřní   

   Porotherm Universal, tl. 10 mm. Vnější tenkovrstvá omítka Baumit 

   NanoporTop, tl. 5 mm provedena na kontaktní zateplovací systém. 



15 

 

Výplně otvorů – Okenní a dveřní výplně v obvodových konstrukcích kotveny do ostění  

   za pomocí turbošroubů. Více informací viz výpis skladeb truhlářských  

   výrobků. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 – Objekt musí odolávat zatížení, na které byl navržen. Zatížení vlastní tíhou,  

  užitným a provozním zatížením. Dále zatížením sněhem a větrem. Vůči tomuto  

  zatížení odolává po dobu své životnosti. 

 – Mechanická odolnost závisí na volbě materiálu. Je zapotřebí použít kvalitních  

  materiálů 

 

B.2.7. Základní charakteristiky technických a technologických zařízení  

 

a) technické řešení  

 – Návrhem technického zařízení budov je zapotřebí pověřit autorizovanou osobu  

  pro zhotovení projektové dokumentace. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení  

 

 – vnitřní kanalizace, vytápění, vnitřní plynovod, vodovod, elektroinstalace, 

  plynový kotel 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení  

 

 – Požárně bezpečnostní řešení stavby rodinného domu s provozovnou viz příloha  

  č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení v souladu s platnými technickými  

  normami a vyhláškami. 
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B.2.9.Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

 – Konstrukce rodinného domu  navrženy na doporučené hodnoty dle normy   

  ČSN 730540-2:2011 + Z1:2012 

 

b) Energetická náročnost stavby  

 – Dle výsledku energetického štítku obálky budovy byla určena klasifikační třída  

 B- úsporná  

 – Energetický štítek budovy součástí přílohy č.6 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  

 – Alternativní zdroje energie nejsou řešeny  

 

 

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

komunální prostředí  

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,  

odpadů,..) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost,..)  

 

 – Objekt je větrán přirozeným větráním – okny 

 – Vytápění řešeno deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla je plynový kotel  

  Junkers. Přesný návrh bude vypracován autorizovanou. 

 – Stavba bude napojena na místní vodovod vodovodní přípojkou. Vodoměr osazen  

  ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku. Vnitřní vodovod veden v předstěnách  

  a nebo v instalačních drážkách. 

 – Užíváním stavby nebude okolí stavby obtěžováno hlukem, prachem nebo   

  vibracemi 
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B.2.11. ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 – Stavba se nachází v místě s nízkým radonový indexem. Opatřením proti radonu si 

  vystačíme s izolací proti zemní vlhkosti fatrafol H. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy  

 – Nebyly na stavbě zjištěny  

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 – V okolní zástavbě se nenachází technická seizmicita  

 

d) Ochrana před hlukem  

 – Umístění budovy je v klidové části města s výstavbou rodinných domů.   

  Nenachází se zde průmysl ani jiný zdroj hluku.  

 

e) Protipovodňová opatření  

 – Není nutné je navrhovat  

 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

 – Napojovací místa na technickou infrastrukturu jsou na hranici pozemku  

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

 – Připojovací rozměry a výkonové kapacity viz projekt technického zařízení  

  budovy 

 – Délky přípojek ve výkresu situace viz grafická část. 
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B.4. Dopravní řešení  

 

a) Popis dopravního řešení 

  – K objektu vede místní komunikace s nízkým provozem.   

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  – Území RD je propojeno s ulicí Nad benzinkou příjezdovou cestou. Jedná se o  

  místní komunikaci s nízkou hustotou provozu. 

 

c) Doprava v klidu 

  – V návaznosti na příjezdovou cestu jsou navržena tři parkovací stání. Součástí RD  

  je garáž pro jeden osobní automobil. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

 – V okolí řešeného území pěší ani cyklistické stezky nejsou. 

 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

a) Terénní úpravy  

 – Bude provedeno svahování terénu na jižní a jihozápadní straně pozemku z důvodu  

  mírně svažitého terénu. Terén svahovat od vzdálenosti 5 metrů od fasády. Okolí  

  domu bude upraveno do roviny.  

 

b) Použité vegetační prvky  

 – Nezpevněné plochy budou zatravněny. Na pozemku budou vysázeny ovocné  

  stromy.  

 

c) Biotechnická opatření  

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

 

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

  – Stavba nebude zatěžovat životní prostředí. Užíváním stavby nebudou vznikat  

  negativní vlivy na ovzduší a hluk. Dešťová voda bude likvidována na pozemku  

  vsakováním. Odpadní vody odváděny splaškovou kanalizací. Půda nebude   

  provozem stavby znečištěna.  

 

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

ochrana rostlin a živočichů,..) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

  – Stavba je navržena v rozvojovém území. Okolní zástavba tvořená rodinnými  

  domy. Rodinný dům nebude mít zásadní vliv na krajinu a přírodu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

 – Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

 – Nenavrženy  

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů  

 – Nenavržena  

 

B.7. Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

 

 – Stavba tyto základní požadavky splňuje.  
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B.8. Zásady organizace výstavby  

 

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

 – spotřeba hlavních hmot – spotřeba cihelných bloků – 140 m
3
  

  – objem betonu pro základové konstrukce – 50 m
3
  

 – Podrobnější informace z rozpočtu stavby. Provádí dodavatelská firma. 

 

b) Odvodnění staveniště  

 – Dno stavební jámy odvodněno soustavou provizorních kanálků. Spádovány do  

  nejnižšího místa s následným odčerpáním.  

  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 – Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu z  

  přilehlé místní komunikace. Z ulice Nad benzinkou.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 – Staveniště v průběhu výstavby bude oploceno. Stavební práce budou probíhat  

  v denních hodinách. Nenastane rušení nočního klidu. Odpady budou ukládány do  

  stavebních kontejnerů. Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky  

  vliv. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin  

 – Ochrana okolí není zapotřebí. Jedná se o novostavbu RD na volné parcele. Dřeviny 

  a nežádoucí stavby se zde nenachází.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 – Staveniště se rozkládá pouze na pozemku stavebníka. Nejsou potřeba zábory  

  území.  
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

 likvidace  

 – Odpady budou ukládány do stavebních kontejnerů na hranici pozemku. Odvezeny  

  budou na skládku. 

 Odpady 

 Č.  název kategorie likvidace 

 170604  izolační materiály O skládka/spalovna 

 170405 zbytky kovů O sběrné suroviny 

 170504 výkopová zemina O dočasná skládka 

 170107 zbytky cihel a malt O skládka 

 170201 zbytkové dřevo O prodej 

 170411  odpad kabelů O sběrné suroviny 

 150101 obalový papír O sběrné suroviny 

 150102 plastové obaly O skládka/spalovna 

 150110 znečištěné obaly N skládka/spalovna 

  

 

 

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

 – Před započetím stavebních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm.  

  Objem této ornice činí 225 m
3
. Objem stavební jámy činí 520 m

3
. Část objemu  

  ornice bude uložen na pozemku. Později bude použita k obsypu a násypu. Zemina  

  ze stavební jámy bude odvezena na skládku.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

 – Životní prostředí bude chráněno vhodnou manipulací se stavebními odpady. Řádné 

  shromažďování odpadu ve stavebních kontejnerech.  

 – Postup realizace v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí   

  a zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

 koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

 – Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob dočasným   

  oplocením výšky min. 1,8 m. Oplocení opatřeno uzamykatelnou bránou. 

 – Pracovníci budou dodržovat zákon 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  

  a 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. 

  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  – Stavby dotčené výstavbou nejsou určené pro bezbariérové užívání. Z tohoto  

  důvodu nejsou zapotřebí další úpravy. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

  –Před výjezdem ze staveniště bude osazena značka upozorňující na výjezd vozidel ze 

  staveniště. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

 opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě,..)  

 – Není zapotřebí speciálních podmínek.  

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 – Zahájení stavby – 08/2015  

 – Dokončení stavby – 10/2016  
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a) Technická zpráva 

 

D.1.1.a.1  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 

 provozní  řešení, bezbariérové užívání stavby 

  

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

  – Rodinný dům je částečně podsklepený dvoupodlažní objekt zastřešen z části  

   plochou střechou. Nad zbylou částí půdorysu je sklonitá vazníková střecha.  

   Konstrukční systém zhotoven z cihelných bloků Porotherm. Stavba zateplena  

   kontaktním zateplovacím systémem. Fasáda členěna různým barevným   

   provedením. Barevné řešení je kombinací šedé a červené barvy. Rámové   

   konstrukce okenních a dveřních výplní v barvě tmavě hnědého dubu. Vrata se  

   stejným odstínem jako okenní a dveřní rámy. 

 

Dispoziční a provozní řešení 

 – Hlavní vstup do objektu je situován na severovýchodní straně budovy. Za vstupem  

  se nachází zádveří, které navazuje na chodbu se schodištěm a místností s WC.  

  Schodiště je komunikační spojnicí suterénu a druhého nadzemního podlaží s  

  přízemím. Na konci chodby se nachází vstup do prostoru jídelny, kuchyně   

  a obývacího pokoje. Tento prostor je propojen s venkovním prostředím vstupem na  

  terasu. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází dílna s garáží pro jedno  

  vozidlo propojena se zádveřím. Samostatná část půdorysu připadá na projekční  

  kancelář. Vstup se nachází na severovýchodní straně. Následuje zádveří s   

  návazností na místnost s WC a sprchou a projekční kancelář. Kancelář má sklad  

  přístupný z prostoru kanceláře i z vnějšího prostředí.  

 

 – Druhé nadzemní podlaží je určeno jako klidová část rodinného domu. Komunikační 

  prostor schodiště navazuje na chodbu, ze které je přístup do dvou pokojů dětí,  

  vlastní koupelny a dále do ložnice rodičů. Na přání investora byla navržena   

  koupelna rodičů v blízkosti ložnice.  
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 – Podzemní podlaží disponuje technickou místností a posilovnou. Tyto místnosti  

  jsou dostupné z prostoru chodby. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 – Bezbariérové řešení nebylo předmětem návrhu   

 

D.1.1.a.2  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

 vlastnosti stavby 

 

 Výkopy – Odstraní se ornice v mocnosti 300 mm. Bude uložena na deponii na  

  jihozápadní části pozemku. Ornice bude použita při terénních úpravách. 

  Stavební jáma a rýhy se provedou pomocí strojní techniky. Dále bude  

  provedeno začištění základové spáry ručními nástroji. 

 

 Základy – Objekt je založen na betonových pasech z prostého betonu C20/25. 

  Betonáž provedena rovnou do výkopů. Základové pasy jsou   

  nadbetonovány podkladním betonem tl. 150 mm s vloženou ocelovou kari  

  sítí. Mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí budovy je nutno provést  

  odstupňování základového pasu. 

 

Svislé KCE – Suterénní obvodové stěny ze ztraceného bednění vyztuženého   

  betonářskou výztuží. Ostatní konstrukce vytvořeny systémem Porotherm. 

  Obvodová konstrukce nadzemních podlaží z Porotherm 30 Profi, zděné na  

  tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo z Porotherm 24  

  Profi, příčky Porotherm 14 Profi, zděné na maltu Porotherm Profi. 

 

Vodorovné KCE – Stropní konstrukce Porotherm tl. 250 mm. Návrh skladby stropu viz  

   grafická část. Překlady v obvodových nosných stěnách Porothermm  

   7 patřičných délek. Překlady nad dveřními otvory ve vnitřních  

   nosných stěnách a příčkách řešeny jako nízké překlady11,5 a 14,5. 
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Střecha – Sklonitá vazníková střecha se sklonem 12,7 % navržena jako dvouplášťová. 

  Opatřena krytinou z asfaltových pásů. Ploché jednoplášťové střechy jsou  

  nepochozí, odvodněné vnitřními svody. 

 

Izolace proti vodě – Suterénní izolace řešena jako izolace proti zemní vlhkosti. Použita  

   PVC folie fatrafol 803/V. Pro izolace plochých střech navržena  

   PVC folie fatrafol 810.  

 

Tepelná izolace – Stavba zateplena kontaktním zateplovacím systémem s použitím  

   fasádního polystyrenu Baumit OpenReflect tl. 140 mm. Soklová  

   část zateplena extrudovaným polystyrenem Styro Perimetr 200, tl.  

   100 mm. Izolace v podhledu 2NP provedena z Rockwool Toprock  

   super, tl. 220 mm. Zateplení opláštění vazníků z Baumit   

   OpenReflect 30 mm. Plocha sklonité střechy zateplena Styro EPS  

   100 S, tl. 40 mm. 

 

Podlahy – Konstrukční řešení a vrstvy podlah viz výpis skladeb. 

 

Povrchové úpravy – Nášlapné vrstvy podlah viz výpis skladeb. Omítky vnitřní   

   Porotherm Universal, tl. 10 mm. Vnější tenkovrstvá omítka Baumit 

   NanoporTop, tl. 5 mm provedena na kontaktní zateplovací systém. 

 

Výplně otvorů – Okenní a dveřní výplně v obvodových konstrukcích kotveny do ostění  

   za pomocí turbošroubů. Více informací viz výpis skladeb truhlářských  

   výrobků. 

 

D.1.1.a.3  Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

 akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 

Tepelná technika, akustika 

 – Posouzení stavby řešeno v příloze č. 6 (Složka č. 6) 
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Osvětlení, oslunění 

 – Obytné místnosti splňují hygienické požadavky na proslunění. Tyto místnosti jsou  

  orientovány převážně na jih a jihozápad. 

 

Vibrace 

 – Užíváním stavby nebudou vznikat nežádoucí vibrace, které by narušovaly okolí. 

 

Výpis norem, zákonů a nařízení vlády 

 

 Zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti   

  a ochrany zdraví při práci  

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

 č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 

 Normy ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (Z1) 

 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární   

  vodou 

 ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební  

  části 

 ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny (platnost od 02/2013) 

 ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

 ČSN 73 0540 – 1 – Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie 

 ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná technika budov – Část 2: Požadavky (Z1 

 ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná technika budov – Část 3: Návrhové hodnoty  

  veličin 

 ČSN 73 0540 – 4– Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

 ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

  akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky (Z1) 
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Vyhlášky a nařízení vlády 

 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

  budov 

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

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

 nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na  

  provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 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 

 vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  

  nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,  

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

  dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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3.  Závěr 

 

 Předmětem své bakalářské bylo provedení projektové dokumentace ve stupni pro 

provedení stavby na novostavbu rodinného domu s provozovnou, projekční kanceláří, v 

Odrách. Bakalářská práce obsahuje veškeré podklady potřebné pro obdržení stavebního 

povolení. Bylo provedeno tepelně technické a požárně bezpečnostní řešení.  

 Konečný výstup se mírně liší od prvního řešení. Byly provedeny změny v dispozici, 

členění fasády a způsobu zastřešení. Do návrhu byly vloženy pultové dřevěné vazníky, 

které podtrhly architektonický výraz budovy. dále proběhly změny skladeb 

podlahových konstrukcí v závislosti na tepelně technických požadavcích. V průběhu 

řešení dílčí problematiky byly doplněny střešní větrací hlavice.  

 Díky práci na své bakalářské práci jsem se naučil, že půl úspěchu je předem si 

pečlivě promyslet řešení konstrukčních detailů. Pozdější úpravy v dokumentaci stojí 

spoustu času a námahy. 

 Bakalářská práci mi přinesla užitečné zkušenosti do budoucí praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 24.5.2015 

 

 

 .………………………………………. 

 podpis autora 
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5.  Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

NP Nadzemní podlaží 

1NP První nadzemní podlaží 

2NP Druhé nadzemní podlaží 

1S  Suterén 

m n. m. Metrů nad mořem 

S-JTSK Geodetický systém 

PB Prostý beton 

ŽB Železobeton 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

RN Retenční nádrž 

RŠ Revizní šachta 

VŠ Vodoměrná šachta 

SO 01 Stavební objekt číslo 1 

k. ú. Katastrální území 

EPS Expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

ČSN Česká technická norma 

Tl.  Tloušťka 

p. č. Parcelní číslo 

max. Maximální 

min. Minimální 

m. č. Místnost číslo 

PVC Polyvinylchlorid 

PE  Polyetylén 

PT  Původní terén 

PŮ Požární úsek 

OZN Označení 

KCE Konstrukce 

RD Rodinný dům 
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UT Upravený terén 

IZ  Izolace 

HI  Izolace proti vodě 

VZT Vzduchotechnika 

Vyhl. Vyhláška 

SBS Modifikace asfaltových pásů 

DN Průměr 

KS Kusy 

Bpv Balt po vyrovnání 

Rsi  Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce, v m
2
·K/W 

Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce, v m
2
·K/W 

R  Tepelný odpor konstrukce, v m
2
·K/W 

θi  Návrhová vnitřní teplota, v °C 

θe  Návrhová teplota vnějšího vzduchu, ve °C 

    Vnitřní povrchová teplota, v °C 

      Průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 

U  Součinitel prostupu tepla, v W/ m
2
·K 

φi  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období, v %  

     Teplotní faktor vnitřního povrchu 

        Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

       Normová hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

Rw Vážená laboratorní neprůzvučnost, v dB 

Rw ' Vážená stavební neprůzvučnost, v dB 

k  Korekce 
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