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Abstrakt v českém jazyce 

 

Bakalářskou prací je novostavba rodinného domu s kavárnou v Ostravě. Část, kterou tvoří 

dvoupodlažní rodinný dům, je podsklepena, vedlejší jednopodlažní kavárna nikoli. Obě části 

objektu mají sedlovou střechu, z nichž v jedné se nachází dva vikýře. V podzemním podlaží 

se nachází garáž, sklad a tělocvična. V prvním nadzemním podlaží rodinného domu je 

chodba, WC, spíž, kuchyň a obývací pokoj s přístupem na terasu. Ve druhém podlaží se 

nachází koupelna s WC, šatna a tři ložnice. Z chodby v prvním nadzemním podlaží je možný 

průchod do kavárny, ve které je hlavní prostor dělen na část pro obsluhu, ve které je přístup 

do skladu, a pro hosty. V zadní části kavárny se nachází hygienické zázemí. Ke kavárně je 

připojena venkovní terasa. Kavárna je řešena jako bezbariérová. Projekt byl zpracován 

pomocí počítačového programu ArchiCAD 18. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

The subject of this bachelor’s thesis is newly bulit family house with café in Ostrava. The 

building consists of two parts. Both parts are roofed by seddle roof, one of them with two 

dormer windows. First part of building is two story family house with terrace and basement 

where is situated the garage. At the first floor, there are toilet, larder, kitchen and living room. 

At the second floor, there are three bedrooms, one bathroom with toilet and a cloakroom. The 

café is accesible from family house by the door situated in the hallway in the first floor. Café 

consists of section for customers and section for service with acces to the stock. Toilets are 

situated in the rear section of café. Café has a terrace and is completely wheelchair accesible. 

This project was elaborated in ArchiCAD 18. 

 

Klíčová slova v českém jazyce 

 

Rodinný dům, sedlová střecha, terasa, vikýř, kavárna, částečně podsklepený, dvoupodlažní 

 

Klíčová slova v anglickém jazyce 

 

Family house, seddle roof, terrace, dormer window, café, partial basement, two store 
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Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro 

provedení novostavby částečně podsklepeného dvoupodlažního rodinného domu s kavárnou. 

Objekt bude postaven na parcele č. 856/5 v katastrálním území Stará Plesná, okres Ostrava, 

kraj Moravskoslezský. 

Objekt je opticky i provozně rozdělen na dvě části a má sedlovou střechu. Hlavní 

vstup do objektu je orientován na sever až severovýchod, obytné místnosti jsou tedy 

situovány do zadní části domu, s výhledem do zahrady a s okny na jih a jihovýchod. Projekt 

počítá s čtyřčlennou rodinou, má tedy tři ložnice. Součástí domu je v podsklepené části garáž 

pro jedno osobní vozidlo, případné další vozidlo může být odstaveno na zpevněné ploše před 

sjezdem do garáže. Kavárna je navržena pro přibližně dvacet hostů, má letní terasu 

s výhledem na západ a vlastní parkoviště pro zákazníky. 

 Projekt byl zpracován s ohledem na statické a tepelně technické požadavky. 
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A. Průvodní zpráva 

 

A. 1 Identifikační údaje 
 

A. 1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: RODINNÝ DŮM S KAVÁRNOU 

b) Místo stavby: Adresa:  

Parc. č. 856/5, k.ú. Stará Plesná 

c) Předmět 

projektové 

dokumentace 

Předmětem stavby je novostavba zděného rodinného domu s 

provozovnou, částečně podsklepeného, se dvěma nadzemními 

podlažími a sedlovou střechou. Příjezdová komunikace a parkoviště 

jsou situovány na severní straně. Objekt je určen pro čtyřčlennou 

rodinu.  

 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno (název), 

IČ, sídlo (adresa) 

Mach Vladimír MUDr., Karla Svobody 147/36, Plesná, 72527 

Ostrava  

 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno (název), 

IČ, sídlo (adresa) 

ATRIS s.r.o. 

Se sídlem: Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice 

Provozovna: Prokopa Velikého 5, Ostrava - Vítkovice 

IČ: 28608909 

b) Jméno a příjmení 

hlavního 

projektanta 

číslo autorizace 

Dominika Drkošová , obor Pozemní stavby 

ČKAIT 1102657 

c) Jména a příjmení 

projektantů 

jednotlivých částí 

projektové 

dokumentace 

včetně čísla 

autorizace a oboru 

Stavební část 

Dominika Drkošová , obor Pozemní stavby 

ČKAIT 1102657 

 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
1) Požadavky stavebníka 

 

A.3. Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází na nezastavěném území v obci Stará Plesná. Parcela č. 856/5 má 

plochu 1293,0 m2 a je mírně svažitá k severu. Součástí je i příjezdová cesta a parkoviště pro 

zákazníky kavárny. 
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b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Objekt bude napojen na kanalizaci vedoucí v ulici Hrabek pro odvod splaškových vod. 

Srážková voda bude jímána ve vsakovací jímce na pozemku stavby. 

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

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

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací a bude požádáno o 

územní rozhodnutí. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Bude podána žádost o územní rozhodnutí 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem a odsouhlasenou 

projektovou dokumentací pro stavební řízení. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů jsou splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytují se 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Pro objekt budou vytvořeny přípojky plynu, elektřiny, vody a kanalizace. 

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

katastrální území Stará Plesná 

Parc.číslo Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

856/5 
Rodinný dům se 

zahradou 
Ostatní plocha 

Mach Vladimír MUDr., Karla Svobody 147/36, 

Plesná, 72527 Ostrava 

 

A.4 Údaje o stavbě  
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. Objekt je určen čtyřčlenné 

rodině. K domu budou vybudovány nové přípojky plynu, elektřiny, vody a kanalizace. 

Příjezdová cesta i parkoviště budou vybudovány na pozemku stavitele od ul. Hrabek. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o rodinný dům s kavárnou, stavba bude sloužit k bydlení čtyřčlenné rodině a 

pro soukromou podnikatelskou činnost. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – stavba není kulturní památkou. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Požadavky na bezbariérové užívání 

jsou u kavárny splněny, u rodinného domu nejsou vyžadovány. 

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

právních předpisů 

Podmínky dotčených orgánů jsou splněny. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nevyskytují se. 

h) Navrhované kapacity stavby) zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha stavby: 215,43 m2 

Obestavěný prostor stavby: 1775,14 m3 

Užitná plocha stavby: 376,58 m2 

Počet uživatelů RD: 4 osoby 

Počet hostů v kavárně: 20 osob 

Počet bytů: 1 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budovy apod.) 

 Celkové množství odváděných splaškových vod: 2,0 l/s 

 Celkové množství odvádění dešťových vod: 8,0 l/s 

 Specifické potřeba vody: 96 l/osobu a den 

 Průměrná denní potřeba vody: 0,384 m3/den 

 Max. hod. potřeba vody: 0,014 l/s 

Třída energetické náročnosti budovy: kat. B 

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

Předpokládaná doba realizace jsou dva roky. 

Předpokládané zahájení stavby: 07/2016 

Předpokládané ukončení stavby: 06/2018 
k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady: 8,23 mil. Kč 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  
 

SO01 – Rodinný dům s kavárnou 

SO02 – Parkoviště zákazníků kavárny 

SO03 – Přístupová plocha ke kavárně a rodinnému domu 

SO04 – Terasa rodinného domu 

SO05 – Zahrádka kavárny 

SO06 – Příjezdová plocha do garáže 

SO07 – Prostor na popelnice 

SO08 – Přípojka vody 

SO09 – Přípojka elektřiny 

SO10 – Kanalizace 

SO11 – Přípojka NTL plynu 

SO12 – Oplocení pozemku 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavba novostavby rodinného domu bude probíhat v obci Stará Plesná v okrese 

Ostrava. Lokalita je zastavěna převážně rodinnými domy, na vedlejším pozemku se nachází 
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malé hřiště pro potřeby místních obyvatel. Na severním konci pozemku se nachází místní 

komunikace, ul. Hrabek. Pozemek dále sousedí se dvěma nezastavěnými parcelami, z nichž 

jedna je ve vlastnictví obce a druhá je vlastněna soukromým majitelem.  

Parcela má číslo 856/5. Budou vytvořeny nové přípojky ke stávajícím inženýrským 

sítím. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Při zpracování se 

vycházelo z obvyklých poměrů v dané lokalitě a z prohlídky místa za účasti investora. Profil 

podloží je 0,3 – 0,4 m ornice, 3 m štěrkovité hlíny a dále břidlice. 

Polohopisné zaměření staveniště zatím nebylo provedeno. 

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku zatím nebylo provedeno. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná pásma ani bezpečnostní pásma nejsou dotčena. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

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 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní 

zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby 

nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Jedná se o výstavbu na pozemku v zastavěném území. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace). 

Doprava bude řešena parkovacím místem na pozemku stavebníka a napojením na 

silniční síť v ul. Hrabek. 

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

Nejsou řešeny. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Budova je řešena jako víceúčelová stavba – rodinný dům s provozovnou. Rodinný 

dům bude sloužit k bydlení čtyřčlenné rodině a provozovna – kavárna – k soukromým 

podnikatelským účelům.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena tak, aby zapadala do okolní zástavby převážně rodinnými domy 

a respektuje stávající urbanistické rozmístění. Splňuje prostorové nároky pro bydlení 

čtyřčlenné rodiny. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené 

řešení 

Stavba bude zděná, s dřevěným krovem a střešní krytinou z pálených tašek červené 

barvy. 
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Stavba je tvarově rozdělena na dvě části – rodinný dům a kavárnu. Obě části mají 

sedlovou střechu, každá v jiné výškové úrovni a s jiným sklonem. Druhé nadzemní 

podlaží rodinného domu je řešeno jako obytné podkroví. Nachází se zde dva vikýře, 

jeden do ulice, druhý do zahrady. Orientace štítů střechy je na severozápad a 

jihovýchod. Garáž se nachází v podsklepené části rodinného domu a vede k ní sjezd. 

Druhé nadzemní podlaží rodinného domu je řešeno jako obytné podkroví. Na 

jihozápadní straně se nachází terasa pro členy domácnosti, na severozápadě zahrádka 

kavárny. 

Dispoziční řešení budovy, rozměry místností a chodeb odpovídají požadavkům a 

standardům pro bydlení.  

  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Stavba bude užívána jako standardní rodinný dům. Vstup do objektu je možný 

vchodem směrem z ulice, z terasy nebo průchodem přes garáž. Ze zádveří se vejde do chodby, 

která spojuje všechny místnosti v prvním nadzemním podlaží, ve které se nachází schodiště 

pro přístup do suterénu a do druhého podlaží, a ze které se dá projít dveřmi do vedlejší 

kavárny. V prvním podlaží se nachází toaleta, spíž, kuchyň a obývací pokoj. Ve druhém 

podlaží jsou tři ložnice, koupelna s WC a šatna. Do suterénu je umístěna garáž, sklad a 

tělocvična. 

 Vstup do kavárny je umožněn vchodem směrem z ulice, ze zahrádky kavárny a přes 

dveře z chodby rodinného domu. V kavárně se nachází prostor vyhrazený pro obsluhu a sklad, 

prostor pro posezení hostů kavárny a v zadní části hygienické zázemí. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
U rodinného domu nejsou požadavky na bezbariérovost požadovány. 

 Kavárna splňuje podmínky pro bezbariérové užívání stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
Dodavatel stavby předá jednotlivé certifikáty k použitým výrobkům. 

Bezpečnost při užívání bude zajištěna majitelem stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika 
a) Stavební řešení 

Jde o rodinný dům s kavárnou. Součástí objektu je i garáž. Vlastní dispoziční řešení je 

v souladu s návrhem stavebníka s ohledem na jeho preference a potřeby. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Základová konstrukce je řešena pasy z prostého betonu a bude provedena dle výkresu 

základů. 

 Obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic Heluz Family 50 2n1 broušená tl. 

500 mm na pěnu Heluz. Vnitřní nosné stěny budou z keramických tvárnic Heluz Plus 25 

broušená tl. 250 mm na pěnu Heluz. Příčky budou zděné z cihel Heluz 14 broušená tl. 150 

mm na pěnu Heluz. Na vnitřních površích bude provedena jednovrstvá omítka Cemix 083, na 

vnějších jádrová omítka Cemix 083 a štuková omítka Cemix minerální omítka bílá. 

 Stropní konstrukce budou řešeny systémem Heluz Miako – nosníky plus keramické 

vložky se zálivkou betonem v celkové tloušťce konstrukce stropu 250 mm. 

 Komín bude proveden v systému Schiedel. 

 Nosná konstrukce střešního pláště bude dřevěný krov. Dimenze jednotlivých prvků 

krovu budou určeny na základě statického výpočtu dodavatele. Krytinu střechy tvoří pálené 

tašky Tondach červené barvy na dřevěné laťování. Bližší skladba viz výpis skladeb. 

 Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 
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 Pod celým objektem bude provedena hydroizolace z modifikovaných asfaltových 

pásů. 

Okna budou plastová otevíravá, sklápěcí. Vnitřní dveře budou s dekorem dřeva. 

Zárubně v podzemním podlaží budou ocelové, ve zbytku objektu obložkové. Vstupní dveře 

do rodinného domu budou s nadsvětlíkem a bočními světlíky. Dveře na terasu rodinného 

domu budou dvoukřídlé s nadsvětlíkem. Hlavní vstup do kavárny budou dveře dvoukřídlé, 

asymetrické, druhé venkovní dveře vedoucí do kavárny budou jednokřídlé, s bočními světlíky 

a klenbovým nadsvětlíkem. 

 

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

Objekt bude vytápěn pomocí kondenzačního kotle se zásobníkem TV. Bude se 

nacházet v suterénu v tělocvičně. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Kondenzační kotel (např. Ariston Cares Premium 24).  

  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešeno v samostatné části. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technologického hodnocení 

Objekt je navržen dle požadavků ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

b) Energetická náročnost stavby 

Stavba se řadí do kategorie B. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nebyly navrženy. 

 

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

komunální prostředí 
 Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a souvisejícími normami. Denní 

osvětlení je zajištěno okny. Objekt bude vytápěn kondenzačním kotlem. Zásobování pitnou 

vodou bude provedeno vodovodem z obce Stará Plesná. 

 

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

Protiradonová ochrana odpovídá nízkému radonovému riziku. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není třeba provádět. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není třeba provádět. 

d) Ochrana před hlukem 

Není třeba provádět. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Dopravní napojení je řešeno ze stávající komunikace Hrabek. Objekt bude napojen na 

tuto komunikaci zpevněnou plochou z betonové dlažby. 

Stavba bude přípojkami připojena na stávající inženýrské sítě v ul. Hrabek (voda, 

plyn, el. energie, kanalizace). 
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Vytápění bude řešeno kondenzačním kotlem. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Připojení elektroinstalace – v objektu bude nainstalováno napětí 230 V a 400 V. 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

 Budou upraveny pochozí plochy v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na silniční síť bude vjezdem na stávající komunikaci ul. Hrabek na severní 

straně pozemku. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu bude řešena parkovacími místy na pozemku stavebníka a garáží pro 

jedno vozidlo. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nevyskytují se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Nejsou řešeny žádné významnější terénní úpravy. 

b) Použité vegetační prvky 

Neřeší se. 

c) Biotechnická opatření 

Neřeší se. 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.) 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází žádné významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít na soustavu chráněných území Natura 2000 vliv. 

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

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA. 

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

podle jiných právních předpisů 

Nejsou. 

  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Stavba nevyžaduje posouzení. 

 

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

Bude stanoveno v technologickém předpisu a zajistí je firma provádějící stavbu. 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude v případě potřeby zajištěno pomocí čerpadla. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd bude 

z ulice Hrabek. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel je 

povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb, 

především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a 

přílohy č.3, části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibracím. 

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

dřevin 

Kácení stromů ani asanace tato stavba nevyžaduje. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Trvalý zábor staveniště je vymezen hranicemi stavebního pozemku.  

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Druhy odpadu, jejich množství a způsob zpracování odpadů jsou uvedeny 

v technologickém předpisu. Veškeré odpady budou likvidovány v zařízeních, které k tomu 

mají oprávnění. Doklady o předání odpadu do těchto provozoven musí být uschovány pro 

případnou kontrolu. 

 Při stavebních pracích se bude používat běžný, zdravotně nezávadný stavební materiál. 

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

 Zemní práce budou provedeny v nutném rozsahu pro provedení základových 

konstrukcí a přípojek k inženýrským sítím. Nepředpokládá se nutnost přísunu zeminy. 

Deponie bude řešena v rámci stavebního pozemku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Použité stavební stroje a zařízení budou v náležitém technickém stavu. Veškeré 

odpady budou likvidovány v zařízeních majících k tomu oprávnění. Doklady o předání 

odpadu do těchto provozoven musí být uschovány pro případnou kontrolu. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které 

musí zadavatel a zhotovitelé plnit, jsou stanoveny v aktuálních právních předpisech. Zejména 

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 

 Nevyskytují se. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Nejsou požadovány. 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládané zahájení stavby: 07/2016 

Předpokládané ukončení stavby: 06/2018 

Dílčí termíny nebyly stanoveny.



19 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

 

D.1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

D.1.1.a.1 – Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 
Stavba bude zděná, s dřevěným krovem a střešní krytinou z pálených tašek červené 

barvy. Svým celkovým řešením odpovídá okolní zástavbě. 

Stavba je tvarově a provozně rozdělena na dvě části – rodinný dům a kavárnu. Obě 

části mají sedlovou střechu, každá v jiné výškové úrovni a s jiným sklonem. Druhé nadzemní 

podlaží rodinného domu je řešeno jako obytné podkroví. Nachází se zde dva vikýře, jeden do 

ulice, druhý do zahrady. Orientace štítů střechy je na severozápad a jihovýchod. Garáž se 

nachází v podsklepené části rodinného domu a vede k ní sjezd. Druhé nadzemní podlaží 

rodinného domu je řešeno jako obytné podkroví. Na jihozápadní straně se nachází terasa pro 

členy domácnosti, na severozápadě zahrádka kavárny. 

Dispoziční řešení budovy, rozměry místností a chodeb odpovídají požadavkům a 

standardům pro bydlení.  

 

D.1.1.a.2 – Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení 

 
Stavba bude užívána jako standardní rodinný dům. Vstup do objektu je možný 

vchodem směrem z ulice, z terasy nebo průchodem přes garáž. Ze zádveří se vejde do chodby, 

která spojuje všechny místnosti v prvním nadzemním podlaží, ve které se nachází schodiště 

pro přístup do suterénu a do druhého podlaží, a ze které se dá projít dveřmi do vedlejší 

kavárny. V prvním podlaží se nachází toaleta, spíž, kuchyň a obývací pokoj. Ve druhém 

podlaží jsou tři ložnice, koupelna s WC a šatna. Do suterénu je umístěna garáž, sklad a 

tělocvična. 

 Vstup do kavárny je umožněn vchodem směrem z ulice, ze zahrádky kavárny a přes 

dveře z chodby rodinného domu. V kavárně se nachází prostor vyhrazený pro obsluhu a sklad, 

prostor pro posezení hostů kavárny a v zadní části hygienické zázemí. 
 

D.1.1.a.3 – Bezbariérové užívání stavby 

 
U rodinného domu nejsou požadavky na bezbariérovost požadovány. 

Kavárna splňuje podmínky pro bezbariérové užívání stavby. 

 

D.1.1.a.4 – Konstrukční a stavebně technické řešení 
 

Zemní práce 

Před výkopem stavební jámy pro vytvoření základových konstrukcí bude sejmuta ornice do 

hloubky 0,4 m.  

 

Základy 

Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C20/25. Na základy bude 

provedena základová deska, taktéž z prostého betonu C20/25 a budou proloženy kari sítí. 
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Základové desky budou provedeny ve dvou výškových úrovních, tloušťka obou desek bude 

150 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Veškeré obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic Heluz Family 50 2in1 

broušená tl. 500 mm, zděné na pěnu Heluz. Vnitřní nosné stěny budou zděny z keramických 

tvárnic Heluz 25 Plus Uni Broušená tl. 250 mm na pěnu Heluz. Příčky budou vytvořeny 

z keramických tvárnic Heluz 14 broušená tl. 140 mm, zděné na pěnu Heluz.  

V místě uskočení střešní roviny nad rodinným domem je stěna kontaktně zateplena 

systémem ETICS, izolantem je fasádní polystyrén tl. 100 mm. Průvlaky nad prostorem závětří 

jsou zatepleny taktéž kontaktním systémem ETICS, v tl. 100 a 200 mm. 

Konstrukce krovu bude z dřevěných profilů, v prostoru mezi nimi bude vložena 

tepelná izolace Rockmin Plus, přesnější skladba viz výkres D.1.2.b.06 DETAIL D – vikýř. 

Povrchová úprava vnitřních povrchů stěn v 1.PP a 2.NP bude jednovrstvá omítka 

Cemix 083. Ve 2.NP budou SDK desky pouze natřeny malbou, barva dle výběru investora. 

Na veškerých toaletách a v koupelně bude proveden obklad z keramických dlaždic. 

Detailnější popisy skladeb se nachází v příloze ve složce č. 4. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP tvoří systém nosníků a vložek Heluz Miako, bude 

provedena zálivka betonem ve výšce 60 mm, celková tloušťka stropu bude 250 mm. 

Strop nad 2. NP a strop v kavárně bude proveden z podhledu tvořeného SDK deskami, 

nad nímž bude tepelná izolace umístěna mezi kleštiny a SDK desky a mezi samotné kleštiny. 

Přesná skladba viz výpis skladeb ve složce č. 4. 

 

Schodiště a rampy 

Schodiště bude provedeno z železobetonové konstrukce, na kterou bude nalepena dlažba. 

 

Střechy 

Střecha je navržena sedlová, se střešní krytinou z pálených tašek Tondach Samba 11. Sklon 

střechy RD je 35°, sklon střechy nad kavárnou 25°. Krov je dřevěný, jedna vaznice bude 

z důvodu rozpětí nahrazena ocelovým U profilem velikosti 180. Krov bude zateplen minerální 

vatou Rockmin Plus mezi a pod krokve. V podkrovním prostoru bude podhled ze 

sádrokartonových desek Fermacell, taktéž zateplen minerální vatou Rockmin Plus. 

 

Úpravy povrchů vnitřních 

V 1.PP a 1.NP rodinného domu a v kavárně bude provedena jednovrstvá omítka Cemix 083 

v tloušťce 15 mm. Ve 2.NP rodinného domu budou povrch tvořit SDK desky s finální malbou 

dle výběru investora. 

 

Úpravy povrchů vnějších 

Zdivo bude omítnuto Cemix minerální omítkou bílou, tl. 3 mm.  

 

Podhledy 

V podkrovním prostoru RD i kavárny se bude nacházet zateplený podhled z SDK desek 

Fermacell. 

 

Podlahy 

Podlahy budou z keramických dlaždic, s výjimkou místností 2.02, 2.03, 2.04 (ložnice), kde se 

budou nacházet podlahy z dřevěných vlysů. 

 

Výplně otvorů 
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Okna i vchodové dveře budou mít plastový rám a izolační dvojsklo. Interiérové dveře budou 

mít dřevěný dekor. 

 

Izolace proti vodě 

Celá spodní stavba bude odizolována asfaltovým pásem Elastobit 40GG. 

 

Izolace teplené a zvukové 

Místo uskočení střešní roviny nad RD bude tepelně izolováno izolací Isover EPS 70 F v tl. 

150 mm. Průvlak nad závětřím vchodu do RD, prostor okolo a zdivo nad průvlakem budou 

izolovány tep. izolací Isover 70 F v tl. 100 a 200 mm. Kročejová izolace 2.NP od 1.NP je 

řešena minerální plstí  Isover T-P, tl. 25 mm (Rw = 55 dB). 

 

Klempířské konstrukce 

V místě ukončení střešní krytiny u zdi je nutno provést oplechování z pozinkovaného plechu. 

Taktéž v okolí prostupu komína střechou. 

Objekt bude vybaven titanzinkovými okapy a okapovými žlaby. 

 

Zámečnické konstrukce 

Bude provedeno zábradlí okolo sjezdu do podzemní garáže a v prostoru schodiště z 1.NP do 

2.NP RD. Schodiště z 1.PP do 1.NP bude vybaveno pouze madly po jedné straně schodiště.  

Venkovní parapety budou provedeny z poplastovaného plechu.  

 

Truhlářské konstrukce 

Truhlářské práce nebudou prováděny. 

 

Malby a nátěry 

Veškeré vnitřní konstrukce budou opatřeny malbou. Barvy určí investor. 

 

D.1.1.a.5 – Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 
 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna majitelem stavby. Při výstavbě objektu budou 

dodrženy bezpečnostní předpisy BOZP dle NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

D.1.1.a.6 – Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, 

ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Výpočet tepelně technického posouzení ochlazovaných konstrukcí včetně štítku energetické 

náročnosti budovy jsou uvedeny v samostatné příloze – složka č. 6. 

 

Zajištění výměny vzduchu je dle požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny 

s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. minimálně 

každou hodinu provádět nárazové provětrání místností otevřením oken v letním období dále 

používat možnosti mikroventilace a ventilace oken.  
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D.1.1.a.7 – Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
Řešeno zvlášť, viz příloha složka č. 5. 

 

D.1.1.a.8 – Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

 
Nebylo řešeno. 

 

D.1.1.a.9 – Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 
 Nebylo řešeno. 

 

D.1.1.a.10 -  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 

 
Nebylo řešeno 

 

D.1.1.a.11 -  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

 
Nebylo řešeno. 

 

D.1.1.a.12 – Výpis použitých norem 

 
Viz strana 24.
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Závěr 
 

 Bakalářskou práci jsem vypracovala v souladu s požadavky norem, zákonů a vyhlášek 

týkajících se návrhu mého objektu. 

 Rodinný dům je optimálně řešen pro čtyřčlennou rodinu, splňuje statické, tepelně 

technické, estetické i funkční požadavky. Kavárna nebo jiné podobné zařízení se v dané 

lokalitě nikde v blízkosti nevyskytuje a podle mého názoru bude pro dané sousedství 

přínosem a obohacením společenského života. 

 Bylo nutné vyřešit některé atypické detaily, s nimiž mi pomohly především rady a 

připomínky vedoucího bakalářské práce. Práce na bakalářské práci mě obecně obohatila o 

mnoho informací, nové znalosti a o zkušenosti. Výstupem je kompletní projektová 

dokumentace pro provádění stavby. 



24 

 

Seznam použitých zdrojů 
 

 Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem 1 a přílohami 1, 2, 3 a 5 

 Studie dispozičního a architektonického řešení stavby 

 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. ve 

znění zákona č. 350/2012 Sb. 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentace staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

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

bezbariérové užívání staveb 

 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

 ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami.  

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

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Český 

normalizační institut, 2003. 

 ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

 ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Praha: 

Český normalizační institut, 2004. 

 ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

 

 

Internetové stránky: 

 

 www.heluz.cz – zdicí prvky 

 www.isover.cz – tepelná a kročejová izolace – Isover 120S, 70F a 150 

 www.cemix.cz – omítky, penetrační nátěry a pojiva 

 www.weber-terranova.cz – lepicí tmel 

 www.strechy.chodska.cz – střešní krytina 

 www.nahlizenidokn.cuzk.cz – katastr nemovitostí 

 www.vekra.cz – plastová okna a dveře 

 www.atbet.cz – prefabrikované ŽB překlady 

 www.aco.cz – sklepní světlíky 

 www.fermacell.cz – SDK desky a tmel 

 www.rockwool.cz – tepelná izolace – Rockmin plus 

 www.dek.cz – PE folie 

 www.vedag.cz – asfaltové pásy Elastobit 

 www.oknamacek.cz – interiérové dveře 

 www.velux.cz – střešní okna 

 www.nejzabradli.cz – venkovní hliníkové zábradlí 

 www.dvere.cz – interiérové posuvné dveře 

 www.masonitecz.com – interiérové dveře 

 

 

http://www.heluz.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.weber-terranova.cz/
http://www.strechy.chodska.cz/
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.atbet.cz/
http://www.aco.cz/
http://www.fermacell.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.vedag.cz/
http://www.oknamacek.cz/
http://www.velux.cz/
http://www.nejzabradli.cz/
http://www.dvere.cz/
http://www.masonitecz.com/


25 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

č. – číslo 

mm – milimetr 

m – metr 

m2 – metr čtvereční 

m3 – metr krychlový 

SO – stavební objekt 

Rdt – výpočtová únosnost zeminy 

kPa – kilopascal 

°C – stupeň Celsia 

MPa – megapascal 

m n. m. – metrů nad mořem 

R – tepelný odpod 

λ – součinitel tepelné vodivosti 

U – součinitel prostupu tepla 

Rsi – tepelný odpor přestupu tepla pro interiér 

Rse – tepelný odpor přestupu tepla pro interiér 

Rt – tepelný odpor konstrukce 

A – celková ochlazovaná plocha 

V – zastavěný prostor vytápěnou částí objektu 

b – činitel teplotní redukce 

HT – měrná ztráta prostupem tepla 

Q – množství spotřebovaného tepla 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

1.PP – první podzemní podlaží 

m n. m. – metrů nad mořem 

RD – rodinný dům 

OB1 – budova skupina 1 (rodinné domy a rodinné rekreační objekty) 

EPS – pěnový polystyren 

PE - polyetylen 

pv – výpočtové požární zatížení 

ps – stálé požární zatížení 

Po – procento požárně otevřených ploch 

d – délka odstupové vzdálenosti 

MJ – megajoul 

Sp – plocha požárně otevřených ploch 

Spo – plocha vymezená požárně otevřenými plochami 

h – požární výška objektu 

R – mezní stav únosnosti 

E – mezní stav celistvosti 

I – mezní stav šíření tepla 

DP1 – konstrukce z nehořlavých materiálů 

DP3 – konstrukce z hořlavých materiálů 

tl. – tloušťka 

C 20/25 – beton s char. válcovou pevností v tlaku 20 MPa a char. krychelnou pevností v tlaku 

25 MPa 

char. - charakteristickou 

PHP – přenosný hasicí přístroj 

34A – hasicí přístroj s hasicí schopností 34A pro hašení pevných látek 
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183B – hasicí přístroj s hasicí schopností 183B pro hašení kapalných látek 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN - eurokód 

NV – nařízení vlády 

Sb. – sbírky 

DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období 

θe – návrhová teplota v exteriéru pro zimní období 

ŽB – železobeton 

DPS – dokumentace pro provádění stavby 

PD – projektová dokumentace 

UT – upravený terén 

PT – původní terén 

SO01 – označení stavebního objektu 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

parc. – parcela 

k. ú. – katastrální území 
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