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Abstrakt  
Cílem bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace pro rodinný 

dům s provozovnou. Jako provoz jsem zvolil kvůli lokalitě pohřební službu. Rodinný dům 

se nachází v obci Letovice, okres Blansko. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní dům. 

Obytná část má dvě nadzemní podlaží, část s provozovnou je jednopatrová. Dispozičně je 

navržen tak, aby provozovna mohla fungovat nezávisle na obytné části. To znamená, že jak 

provoz, tak obytná část mají oddělené samostatné vstupy a zázemí. Objekt má začleněnou 

garáž, která se napojuje na předsíň. Celý dům včetně stropních konstrukcí je navržen ze 

systému Porotherm, střechu nad obytnou částí má plochou nepochůznou a nad provozovnou 

je kombinace ploché střechy a terasy.  

 

Klíčová slova  
Rodinný dům s provozovnou, rodinný dům, provozovna, plochá střecha, terasa, 

zelená střecha, pohřební služba, zimní zahrada, Porotherm. 

 

Abstract  
This bachelor thesis presents a project documentation of a family house with a 

business section. The house is situated in Letovice (Blansko district). Due to its location, a 

funeral service was selected for the business section. The house is two-storey, basementless. 

The apartment section is two-storey, the business section is single-storey. Both sections are 

designed to function independently therefore have separated entrances and facilities. The 

building has an integrated garage connected to an entrance hall. The whole construction, 

including ceilings, uses Porotherm system. A roof above the apartment is flat and non-

trafficable. Above the business section is a combination of a flat roof and a terrace 

 

Keywords 
Family house with business section, family house, business, flat roof, terrace, green 

roof, funeral service, winter garden, Porotherm. 
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Úvod 

 
Tématem této bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace pro 

novostavbu rodinného domu s provozovnou. Rodinný dům jsem situoval do města, ve 

kterém bydlím a velmi dobře ho znám. Stavební parcela zvolená pro rodinný dům se 

rozkládá v klidné části města kousek od hřbitova s kostelem, a proto jsem jako provoz 

zvolil pohřební službu. Moje představa je taková, že si zde budete moci zakoupit různé 

zboží ohledně pohřebnictví od svíček nebo věnců, po domluvení pohřbu v kanceláři. 

Myslím, že tato lokalita je pro takto specifický provoz jako stvořená. Na vedlejší 

parcele je již zhruba rok postaven rodinný dům a do budoucna se počítá i s využitím 

zvolené parcely. Inženýrské sítě jsou již k parcele zbudovány.  

Můj návrh rodinného domu je vytvořen pro čtyř až šesti člennou rodinu. Objekt je 

navržen jako dvoupodlažní a samostatně stojící bez podsklepení. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází předsíň, která je napojena na garáž a technickou místnost. Dále 

z předsíně se dostaneme do chodby, odkud lze jít do kuchyně s obývacím pokojem, 

koupelny, wc, do skladu provozovny, do pracovny nebo po schodech do druhého 

nadzemního podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží se z chodby můžeme dát do zimní 

zahrady, ložnice, koupelny s wc, komory a dvou dětských pokojů. Z jednoho dětského 

pokoje lze projít na terasu.
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

 Rodinný dům s provozovnou 

b) Místo stavby 

 Kraj:    Jihomoravský 

 Obec:    Letovice 

 Ulice:    Ve Žlíbku 

 Parcelní číslo:   2047/48 

 Katastrální území:  Letovice (680711) 

 Poštovní směrovací číslo: 67961 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Jméno a příjmení:  Ing. Martin Kopecký 

 Kraj:    Jihomoravský 

 Obec:    Letovice 

 Ulice a č.p.:   J.Haška 14 

 Poštovní směrovací číslo: 67961 

 Telefon:   739 989 256 

 Email:    kopcuk123@seznam.cz 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jméno a příjmení:  Tomáš Kopecký 

 Adresa:   J.Haška 14, 67961 Letovice 

 IČO:    852456123 

 Číslo autorizace:  0001328 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 Velikostně a rozsahem podléhá stavba stavebnímu povolení. 

 Stavební úřad Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice. 

b) Katastrální mapa 

c) Územní plán obce 

d) Požadavky investora 

e) Geologický a hydrogeologický průzkum 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

mailto:kopcuk123@seznam.cz
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 Jedná se o parcelu číslo 2047/48 s určením pro zástavbu rodinnými a bytovými 

domy. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

 Parcela 2047/48 se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, 

chráněném území, záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Hladina podzemní vody nebyla při průzkumech zjištěna. Srážkovou vodu je 

v plánu zadržovat v nádrži a dále ji využívat. Při naplnění nádrže je navržen 

trativod. 

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

rozhodnutí či územní souhlas 

 Stavba je v naprostém souladu s územním rozhodnutím. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

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

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

dokumentací 

 Podmínky územního plánu a stavebního povolení jsou dodrženy. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

 K tomuto objektu se nevztahují žádné výjimky tak že se o ně nežádalo. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Podmiňující činnost, která předchází výstavbě je možnost napojení stavby na 

inženýrské sítě a to vodovod, splaškovou kanalizaci, silové vedení NN a 

plynovod. Jelikož se ulice slepá, tak není třeba řešit zábor komunikace. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Stavba p.č. 2047/74, Pokorný Bronislav a Pokorná Monika, Ve Žlíbku 1141/4, 

67961 Letovice 
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 Pozemek p.č. 1936/3, Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 67961 

Letovice 

 Pozemek p.č. 2048/1, Lidmila Libor a Lidmilová Zdeňka, J. Haška 1115/8, 

67961 Letovice 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba je určena pro bydlení a pro prodej respektive podnikání 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba je trvalého charakteru 

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

 Objekt je novostavba, nespadá do žádných ochranných předpisů, pásem nebo 

záplavových území. Objekt není ani kulturní památkou, tak že se na něj 

nevztahují žádné další právní předpisy. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Bezbariérové užívání stavby není v požadavcích investora 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů byly dodrženy a splněny 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 V rámci tohoto projektu nebylo potřeba žádat o žádná úlevová řešení. 

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

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

 Plocha stavební parcely  8412,5 m2 

 Zastavěná plocha   306,13 m2 

 Obestavěný prostor   2260 m3 

 Počet bytových jednotek  1 bytová jednotka 

 Obytná plocha bytu   293,21 m2 

 Plocha provozovny   86,30 m2 
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 Počet podlaží    2 nadzemní podlaží 

 Počet uživatelů bytu   4-6 osoby 

 Počet pracujících v provozovně 2 osoby 

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

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

 Dešťová voda bude odváděna z větší části střešních konstrukcí do nádrže za 

objektem, pokud se nádrž naplní, bude voda odvedena do trativodu. Ze zbylé 

části střechy bude voda rovnou odvedena do trativodu 

 Potřeba vody je 125 litrů na osobu, za jeden den tzn. potřeba vody pro tento 

objekt je 4 krát více, což je 500 litrů za den 

 Objekt bude napojen na lokální splaškovou kanalizaci 

 Pro komunální odpad bude složit nádoba o objemu 120 litrů 

 Třída energetické náročnosti budovy je B-úsporná 

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

 Předpokládané zahájení výstavby červenec 2016 

 Předpokládané ukončení výstavby červenec 2017 

 Časový průběh kontrol a harmonogram výstavby bude vypracován ve spolupráci 

s realizační firmou. Členění na etapy bude následující: 

 Hrubá stavba 

 Přípojky inženýrských sítí 

 Dokončení hrubé stavby, začátek vnitřních 

prací 

 Úpravy terénu 

 Dokončovací práce všeho druhu 

k) Orientační náklady stavby 

 Hrubý odhad dle obestavěného prostoru je 10 188 080,- Kč 

A5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO.01 Rodinný dům s provozovnou 

 SO.02 Přípojka elektrického proudu 
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 SO.03 Přípojka kanalizace 

 SO.04 Přípojka vodovodu 

 SO.05 Přípojka plynovodu 

 SO.06 Dešťová kanalizace s trativody a osazením nádrže na dešťovou vodu 

 SO.07 Zpevněné plochy 

 SO.08 Oplocení 

Technická ani technologická zařízení nejsou zapotřebí.
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území obce Letovice, konkrétně číslo 

parcely je  2047/48. Pozemek má mírně svažitý charakter a leží ve velmi klidné lokalitě 

na severovýchodě města. Dříve bylo toto území využíváno jako zemědělská půda ale po 

odkoupení od majitelů, byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu a rozparcelována. 

Zhruba okolo roku 2014 se na sousední parcele již zbudoval jeden rodinný dům a 

v plánu je ještě jeden vedle. Sítě jsou již připraveny k připojení a přístup na pozemek je 

z jihozápadní strany. Více detailů je v situačních výkresech.  

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

Průzkum byl zpracován soukromou firmou Kompletstav s.r.o.. Tento průzkum 

stanovil únosnost základové půdy na 325 kPa a blíže ji specifikoval, jedná se o 

písek špatně zrněný. 

 Hydrogeologický průzkum 

Taktéž zpracován firmou Kompletstav s.r.o. s výsledky, hladina podzemní vody 

nebyla dosažena, tak že není potřeba na ni brát ohled. 

 Radonový průzkum 

Opět zpracován firmou Kompletstav s.r.o., která stanovila radonové riziko za velmi 

nízké. 

 Stavebně-historický průzkum 

Na pozemku ani v jeho bližším okolí není jakákoliv historicky cenná stavba. Jediná 

historicky cenná stavba je kostel sv. Prokopa, ale ten je vzdálen natolik, že se ho 

proces výstavby ani užívání stavby nijak nedotkne a proto na něj není třeba brát 

zřetel. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na stavební parcele se nenachází žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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 Pozemek je situován na místě, kde nehrozí žádné riziko záplav, propadů nebo 

sesuvů zeminy či jiných nebezpečných přírodních jevů. Není třeba jakkoliv 

omezovat výstavbu 

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

poměry v území 

 Stavba nebude mít jakýkoli vliv na okolní stavby a okolní pozemky. Odtokové 

poměry v území zůstanou zachovány v nezměněné podobě. 

f) Požadavky na asance, demolice, kácení dřevin 

 Na stavební parcele se nenachází žádné objekty nebo vzrostlé stromy, tak že 

nebude třeba nic odstraňovat. Před zahájením stavebních prací je třeba 

z pozemku odstranit náletové dřeviny. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Netýká se tohoto objektu 

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

technickou infrastrukturu) 

 K parcele a na parcelu se dostaneme po asfaltové komunikaci, napojení na tuto 

komunikaci nebude problém. 

 Inženýrské sítě jsou již rozvedeny a jejich dimenze jsou navrženy tak aby 

pokryly spotřebu nejenom řešeného objektu ale i mnoha dalších. Po zažádání o 

připojení příslušné orgány nebude připojení k sítím problém. 

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

 Dokud nebude zřízena přípojka elektrického vedení, přípojka vodovodu a 

dokud nebude z příslušných institucí oficiální vyjádření, že se objekt může 

připojit na místní inženýrské sítě, nebude započata hrubá stavba. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účel stavby   Stavba převážně pro bydlení, zčásti pro podnikání 

 Počet uživatelů  2 osoby v provozovně, 4 až 6 osob bydlení 

 Počet bytových jednotek 1 bytová jednotka 

 Počet nadzemních podlaží 2 nadzemní podlaží 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh prostorového řešení a vzezření stavby vychází z mnoha inspirativních projektů, 

které se snažil autor zakomponovat i do tohoto objektu. Objekt by měl působit mohutně 

a honosně avšak nikoli tak, že by hýzdil či negativně ovlivňoval původní ráz krajiny. 

Z objektu by měla působit klidná a pozitivní energie. Navržené řešení vyhovuje všem 

požadavkům územní regulace. 

b) Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení materiálové a barevné řešení 

Objekt je navržen tak aby využil co možná nejlépe zastavěnou plochu. Primární řešení 

architektonické kompozice vychází z funkčnosti a požadavků majitele. Půdorysný tvar 

objektu je členitý a to jako dva do sebe vklíněné obdélníky, z nichž jeden, kde se bude 

bydlet, má dvě nadzemní podlaží a ten druhý pouze jedno. Ovšem jeho střešní 

konstrukce se bude využívat jako terasa. Střešní konstrukce nad bytovou jednotkou jsou 

navrženy jako ploché s rovnou atikou na severovýchodní a na jihozápadní straně. 

Barevné řešení objektu vychází z účelu provozu a z okolních podmínek. Bytová 

jednotka je čistě bílá a provozovna pouze šedá. Klempířské prvky korespondují 

s provozovnou a jsou stejné barvy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je primárně určen pro bydlení a sekundárně pro podnikání v oblasti pohřebnictví. 

V provozovně se nebude nic vyrábět tzn. není třeba řešit technologii výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se této stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při následném užívání nebyl nikdo 

jakkoliv ohrožen a to zejména z důvodu zanedbání nebo nesplnění požadavků a 

podmínek daných stavebním zákonem. Již při výstavbě musí být bezpodmínečně 

dodrženy legislativní požadavky. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený s jednou bytovou jednotkou a 

provozovnou. Všechny střešní konstrukce jsou ploché. V prvním nadzemním podlaží se 
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nachází garáž, zádveří, technická místnost, chodba, obývací pokoj s kuchyní, pracovna, 

samostatné wc, koupelna a schodiště do druhého nadzemního podlaží. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nachází chodba, zimní zahrada, ložnice, dva dětské pokoje, wc 

s koupelnou, šatna a komora. Plochá střecha nad provozovnou se bude využívat jako 

terasa. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Podkladové vrstvy 

Jako podklad pod betonovou desku bude použit štěrkový podsyp frakce 16/32 který se 

bude hutnit postupně po vrstvách tlustých cca 50 mm. 

 Základové konstrukce 

Veškeré základové konstrukce jsou vzhledem k zatížení, charakteru stavby a základové 

půdy řešeny jako pásy z prostého betonu třídy C20/25. Šířka základových pásů je až na 

výjimky zhruba okolo 600 mm. Obvodové základové pásy jsou zatepleny pěnovým 

polystyrenem isover eps sokl 140 mm z důvodu možnosti vzniku tepelných mostů. 

Základové pásy samozřejmě leží v nezámrzné hloubce. V některých pásech je 

z projektu specifikováno, kde a jak velké budou třeba prostupy pro různé sítě či potrubí, 

je třeba tyto parametry dodržet. 

 Obvodové konstrukce 

Obvodové konstrukce budou tvořeny keramickými broušenými bloky tloušťky 300 mm 

značky Porotherm a kontaktním zateplovacím systémem ETICS, viz skladby 09 a 10. 

Jako spojovací prostředek bude použitá tenkovrstvá zdící malta od firmy Porotherm.  

 Vnitřní nosné stěny 

Vnitřní nosné stěny budou vystavěny z keramických broušených bloků tloušťky 300 

mm. Jako spojovací prostředek bude použitá tenkovrstvá zdící malta od firmy 

Porotherm. V objektu se dále nachází nosná stěna z cihel plných pálených a to o 

tloušťce 300 mm. Tato stěna nebude z estetických důvodů omítnutá a bude do ní zčásti 

vetknuté železobetonové schodiště 

 Příčky 

V objektu se nenachází mnoho příček a ty které tam jsou, budou realizovány 

z keramických bloků firmy Porotherm o tloušťce 115 mm nebo 145 mm. 

 Vodorovné konstrukce 
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Veškeré vodorovné konstrukce budou tvořené z Pot nosníků a Miako vložek tzn. od  

firmy Porotherm a následným zalitím betonem třídy C25/30. Bližší specifikací 

jednotlivých dílců a rozmístění je ve výkresové části. Provádění stropní konstrukce 

musí být provedeno dle technologických předpisů firmy Porotherm. U stropní 

konstrukce nad 1.NP zdůrazňuji, že na jihozápadní a severovýchodní straně objektu, 

konkrétně nad provozovnou nebude věncovka. To znamená, že bude třeba při 

betonování stropní konstrukce použít bednění. Tyto části konstrukce jsou ve výkrese 

označeny písmenem V. Po délce těchto konstrukcí bude rozmístěn L profil 150x75x10 o 

délce 100 mm po 1000mm. Tyto profily budou přivařeny k výztuži věnce a v průběhu 

dalších prací se k nim přivaří zábradlí. Tímto řešením bude zajištěna dostatečná 

únosnost a tuhost konstrukce.  

 Překlady  

Překlady jsou od firmy Porotherm. Využijeme kompaktnost a jednoduchost překladu 7 

a jeho kombinací s tepelnou izolací docílíme minimalizování tepelných mostu prakticky 

úplně. Jednotlivé skladby překladů jsou specifikovány v půdorysech 1.NP a 2.NP. 

Provádění prací je nutné dodržet dle technologických listů od výše jmenované firmy. 

Nad garážovými sekčními vraty bude dvojce ocelových UE nosníků vyplněných plnými 

cihlami. Předposlední zástupce překladů v objektu je Porotherm 11,5, což je překlad do 

příček. Poslední překlad využitý v objektu je Porotherm 14,5. Bližší specifikace o 

rozměrech nebo místě použití je ve výkresové dokumentaci. 

 Schodiště 

Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné s 10 stupni 

v každém rameni. Beton doporučuji třídy C25/30 ale záleží na rychlosti výstavby a 

nutnosti odbednění, nejnižší třídu betonu bych doporučil C20/25. Schodiště bude zčásti 

vetknuté zhruba 150 mm do zdi z cihel plných pálených. Mezipodesta bude taktéž 

vetknutá, ovšem do obvodové nosné zdi kde bude i tepelně izolována abychom 

minimalizovali možnost vzniku tepelného mostu. 

 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad obytnou částí je plochá střecha s atikou uprostřed. Spád obou 

částí je stejný a to 5,24%. Jako hlavní hydroizolační vrstva je použitá folie z pvc-p 

tloušťky 1,8 mm, která je mechanicky kotvená do stropní konstrukce nebo do 

polystyrenbetonu. Spádová vrstva je řešena dvěma způsoby. První z nich jsou spádové 
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klíny eps 100 s a druhá je polystyrenbeton. Více informací viz výkresy. Střešní 

konstrukce nad provozovnou je zčásti zelená střecha s extenzivní vrstvou substrátu, kde 

bude růst pouze tráva. Z druhé a to té větší části je využívána jako terasa viz studie číslo 

09. 

 Komín  

Komín byl navržen univerzální Schiedel absolut. 

 Podlahové konstrukce 

Bližší specifikace podlahových konstrukcí viz studie číslo 09. Tloušťka podlahy v 2.NP 

je 120 mm a v 1.NP 200 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré použité stavební dílce a materiály jsou typizované a mají patřičné 

deklarované vlastnosti, tak že při dodržení správných technologických postupů 

jsou všechny dostatečně mechanicky odolné a mají patřičnou únosnost. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

 Neřeší se 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Neřeší se 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz samostatná složka číslo 5. – Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického posouzení 

 Viz energetický audit 

b) Energetická náročnost stavby 

 Viz energetický audit 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V projektu se neuvažuje s využíváním alternativních zdrojů energií 

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

komunální prostředí 
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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) 

 Větrání objektu je zajištěno přirozenou cestou a to okny bez použití 

vzduchotechnických a klimatizačních jednotek. Odvětrání kuchyňského prostoru 

bude zajišťovat odsavač par ven z objektu. V koupelně a na záchodě bude 

ventilátor zajišťovat nucené podtlakové větrání. Vytápět objekt bude plynový 

kotel. Denní osvětlení je zajištěno okny a umělé osvětlení svítidly. Zásobování 

vodou je zajištěno z místního vodovodního řádu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko je na základě průzkumu zjištěno jako zanedbatelné a proto není třeba 

řešit zvláštní ochranu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Neřeší se 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Neřeší se 

d) Ochrana před hlukem 

 Neřeší se 

e) Protipovodňová opatření 

 Neřeší se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Viz situační výkresy, všechna napojovací místa jsou v místě komunikace nebo v jejím 

okolí 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není v bakalářské práci řešeno 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Místní komunikace vedoucí před objektem, na kterou se objekt bude napojovat je slepá 

ulice. Objekt bude prozatím posledním, a proto je napojení na tuto komunikace 
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jednoduché. Příjezd ke garáži, a nebo k některému parkovacímu stání, bude po zámkové 

dlažbě, která bude ve spádu 2% do odtokového žlábku. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Komunikace, na kterou se bude objekt napojovat je III. třídy. Tato komunikace se cirka 

po 400 metrech napojuje na silnici II. třídy odkud je možné se dopravit na západ do 

centra Letovic nebo východ Boskovice či Kladoruby. 

c) Doprava v klidu 

Parkování bude možné před objektem a to na vymezených a k tomuto účelu 

vyhrazených parkovacích plochách pro 4 automobily. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících úprav 

a) Terénní úpravy 

Před započnutím výkopových prací se sejme ornice o mocnosti 150 mm, dále se bude 

postupovat zcela standardně. Z hlediska dalších terénních úprav je třeba v průběhu, a 

nebo po dokončení hrubé stavby, ( záleží na realizační firmě ) vybudovat svahování dle 

studie číslo 07 a 08. 

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou blíže specifikovány, bude řešeno v průběhu výstavby dle přání investora. 

c) Biotechnická opatření 

Neřeší se 

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

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

Během výstavby nedojde k překročení limitů ať už hlučnosti nebo prašnosti. S druhy 

odpadů vznikající při stavbě se naloží v souladu s vyhláškou ministerstva životního 

prostředí č.381/2001 Sb. Ornice sejmutá před začátkem výstavby bude uložena na 

pozemku investora a posléze znovu využita na terénní úpravy. 

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

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

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní přírodu. Na pozemku se nenachází žádné 

chráněné dřeviny, stromy, rostliny apod. Původní ekologická funkce krajiny zůstane 

zachována. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Netýká se této stavby 

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

Netýká se této stavby 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Netýká se této stavby 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Novostavba žádným způsobem neohrožuje obyvatelstvo v blízkém okolí. Veškeré 

činnosti spojené s výstavbovým procesem se řídí podle zákona 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Na pozemek bude potřeba elektrické vedení a voda to jsou dva klíčové technologické 

faktory. V prvopočátku výstavby se zřídí vodovodní přípojka a přípojka elektrického 

vedení. Další potřebné stavební dílce a materiály budou dováženy nákladními 

automobily a uskladněny na pozemku investora. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není třeba řešit, protože hladina podzemní vody je velmi hluboko 

a nebude ovlivňovat výstavbu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno primárně pro technologické a stavební procesy na vodovod a 

elektrické vedení. V průběhu výstavby se dále zrealizuje připojení na kanalizaci a 

plynovod. Veškeré tyto sítě se nachází před objektem v komunikaci. 

Napojení na asfaltovou komunikaci bude provedeno sjezdem ze zámkové dlažby. 

V průběhu výstavby není třeba nijak napojení ošetřovat či zlepšovat. Půda je dostatečně 

únosná tak že pro stavební techniku by neměl být problém. V případě vyšších 

dešťových srážek je třeba řešit operativně v průběhu výstavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby by nemělo mít zásadní vliv na okolní stavby či pozemky. 

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

dřevin 
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Na stavebním pozemku se nenalézá žádný vzrostlý strom, dřevina nebo objekt. Nebude 

proto zapotřebí asanace, demolice ani kácení. Pouze před započetím stavebních prací 

bude třeba odstranit náletové dřeviny. 

f) Maximální zábory pro staveniště (trvalé/dočasné) 

Zábor se týká pouze stavebního pozemku, který je dostatečně velký a není ničím kromě 

rozlohy omezen. 

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

likvidace 

Odpady vznikající v průběhu výstavby se budou třídit a uskladňovat v přistaveném 

kontejneru nebo v pytlích, a následně likvidovat buď, odvezením na skládku nebo do 

sběrných surovin. 

Mohou vzniknout tyto odpady 

 17 01 01 beton 

 17 01 02 cihla 

 17 02 01 dřevo 

 17 02 02 sklo 

 17 02 03 plasty 

 17 04 05 železo/ocel 

 17 05 01 zemina/kameny 

 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad 

h) Bilance zemních prací 

Zemní práce budou prováděny dle výkresové dokumentace a to pouze v potřebném 

rozsahu. Nepředpokládá se nedostatek zeminy.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba objektu s sebou přináší spoustu rizikových faktorů vzhledem k vlivu na 

životní prostředí. Nejvýznamnější je vznik odpadových materiálů. Viz předcházející 

bod g). Další vlivy na životní prostředí jsou například automobilová doprava materiálu 

či motorizovaná stavební technika. Je třeba dbát zvýšené pozornosti na provozní 

kapaliny a u strojů zanechávaných na staveništi je pro jistotu podkládat odkapávacími 

vanami. Další neméně důležitá část je prašnost prostředí, nutné řešení je zkrápění 

vodou. 
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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 

Bude splněno dodržením nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 

číslo 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky a nařízení vlády číslo 378/2001 

Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a 

nářadí. 

Zakázka této velikosti nebude potřebovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se této stavby 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vjezd na staveniště bude označen dopravním značením. Rychlost na této komunikaci se 

nemusí snižovat, protože již je stanovena na 30 km/h. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba nepotřebuje žádné speciální podmínky. 

n) Postup výstavby 

 Předpokládané zahájení výstavby červenec 2016 

 Předpokládané ukončení výstavby červenec 2017 

Bližší termíny jednotlivých činností, kontrolních dnů apod. se stanoví, na základě 

domluvy s realizační firmou.
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s provozovnou. Jako provoz byla zvolena 

pohřební služba. Bytová jednotka byla navržena pro 4-6 osob. V pohřební službě se 

předpokládají 1-2 pracovníci. 

D.1.1.a.2  Architektonické, výtvarné, materiálové, 

dispoziční  a provozní řešení 

Rodinný dům je navržen na mírně svažitém terénu, jeho osazení do terénu viz studie. 

Půdorysný tvar objektu jsou dva obdélníky vklíněné do sebe. Obytná část má dvě 

nadzemní podlaží a plochou střechu. Předpokládá se využívání střešní konstrukce nad 

provozovnou, která má pouze jedno podlaží. Na větší části této střešní konstrukce je 

navržena terasa a na zbylé části vegetační střecha s extenzivní vrstvou substrátu. Stavba 

respektuje územní plán a požadavky místního stavebního úřadu. Vzhledově by stavba 

neměla nijak narušit okolní krajinu. V prvním nadzemním podlaží se nachází i garáž pro 

jeden osobní automobil. Vstupy do provozovny a do bytové části jsou od strany 

komunikace, což je jihozápadní strana.  

 

D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešená jako bezbariérová. 

D.1.1.a.4  Konstrukční  a stavební technické řešení  a  

technické vlastnosti stavby 

D.1.1.a.4.1 Zemní práce 

Zemina dle průzkumu je písek špatně zrněný s únosností Rdt=325 kPa. Před zahájením 

prací je třeba sejmout ornici, kterou budeme uskladňovat na pozemku a po skončení 

prací ji znovu použijeme.  

D.1.1.a.4.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy vzhledem k únosnosti půdy a zatížení působícím 

na základovou spáru jako pásy z prostého betonu třídy C20/25. Základové konstrukce 

budou zatepleny viz studie skladba 11.   
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D.1.1.a.4.3 Svislé nosné konstrukce 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou z keramických broušených bloků firmy Porotherm 

tloušťky 300mm na maltu Porotherm tm m5. Obvodové jsou doplněny o kontaktní 

zateplovací systém etics viz studie 09 navrhovaných skladeb. V objektu se nachází zeď 

tloušťky 300mm která zčásti vynáší železobetonové schodiště. Tato zeď je tvořena 

z cihel plných pálených na maltu cementovou m5 a nebude omítnutá. 

D.1.1.a.4.4 Svislé nenosné konstrukce 

V prvním nadzemním podlaží jsou příčky různých tlouštěk. Veškeré příčky jsou od 

firmy Porotherm na maltu Porotherm tm m5. 

D.1.1.a.4.5 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jak nad prvním tak i druhým nadzemním podlažím jsou tvořeny ze 

systému od firmy Porotherm. Tento systém se skládá z pot nosníků a keramických 

miako vložek. Po rozmístění pot nosníků a jejich podepření a vzepětí se vyskládají 

miako vložky, vyzdí se věncovka. Tam kde je navrhovaná tepelná izolace věnce tak se 

vloží tepelná izolace viz výkresy stropních konstrukcí. Takto připravený strop se 

zabetonuje. Tloušťka stropní konstrukce v objektu je 250mm. Překlady jsou opět od 

firmy Porotherm. Jejich specifikace je vždy ve výkrese prvního nebo druhého 

nadzemního podlaží.  

D.1.1.a.4.6 Zastřešení 

Zastřešení je navrhováno jako ploché střechy. Plochá střecha nad obytnou části je 

nepochůzná. Plochá střecha nad provozovnou je zčásti využívána jako terasa a zčásti 

jako vegetační střecha. 

D.1.1.a.4.7 Izolace proti vodě 

Jako hydroizolace proti vodě je navržen asfaltový modifikovaný pás glastek 40 special 

mineral, který bude nataven na podklad a vytažen na obvodových stěnách do výšky 

300mm nad upravený terén. Aby se minimalizovalo riziko proniknutí vody do spodních 

částí stavby tak se na takto připravený a vytažený hydroizolační pás nataví ještě jedna 

vrstva, která se zatáhne až do základové spáry. Vznikne tak bezpečný a naprosto 

voděodolný spoj.  



35 

 

D.1.1.a.4.8 Tepelné izolace 

D.1.1.a.4.8.1 Tepelná izolace zdiva 

Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem etics viz skladba 09, 10. Jako 

tepelná izolace je zde použit expandovaná fasádní polystyrén tloušťky 150mm. 

D.1.1.a.4.8.2 Tepelná izolace podlah 

Bližší specifikace jsou ve studii skladeb číslo 09. 

D.1.1.a.4.8.3 Tepelná izolace střechy 

Bližší specifikace jsou ve studii skladeb číslo 09. 

D.1.1.a.4.9 Povrchové úpravy vnitřní 

Vnitřní omítka bude použita od firmy Porotherm. Její název je Porotherm universal. 

Následné natření je již na budoucím majiteli. 

D.1.1.a.4.10 Povrchové úpravy vnější 

Vnější povrchová úprava fasády bude tenkovrstvá pastovitá omítka weber silikonové 

báze. Do výšky 300mm nad upravený terén bude použitá na etics dekorační soklová 

omítka weber marmolit na bázi akrylátových pryskyřic. 

D.1.1.a.4.11 Výplně otvorů 

Navrhované výplně otvorů viz výpisy prvků. 

D.1.1.a.4.12 Parapety 

Vnější i vnitřní parapety jsou blíže specifikované ve výpisu prvků. 

D.1.1.a.4.13 Nášlapné vrstvy podlah 

Viz. studie číslo 09. 

D.1.1.a.4.14 Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické zčásti vetknuté do schodišťové stěny a 

zčásti mezipodestou do obvodového zdiva. Výpočet je samostatnou přílohou. Další 

rozměry jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci. 

D.1.1.a.4.15 Komín 

Komín je navrhovaný univerzální Schiedel absolut s vlastní základovou konstrukcí 

D.1.1.a.4.16 Klempířské výrobky 

Viz. studie výpisy prvků.  
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D.1.1.a.4.17 Nátěry a malby 

Budou blíže specifikovány po domluvě s investorem. 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika 

Viz samostatná složka této bakalářské práce. 

 

ZÁVĚR 
 

V této bakalářské práci jsem se zabýval tvorbou kompletní výkresové 

dokumentace pro provedení stavby. Práce je členěná na výkresovou a textovou část. Ve 

výkresové části jsou výkresy rozděleny dle výstavbových fází do studijních, situačních, 

architektonicko-stavebních a stavebně konstrukčních částí. K práci dále patří požárně 

bezpečnostní řešení a výpočty z hlediska stavební fyziky. V textové části se nachází 

průvodní a technická zpráva. Celý objekt se v začátcích hodně měnil jak dispozičně, 

účelně tak i materiálově. Po vyjasnění si požadavků na zpracování a hloubku bakalářské 

práce začala postupně vznikat tato dokumentace. Doufám, že některé navrhované 

detaily nebo konstrukční řešení poslouží i ostatním studentům a pomohou jim 

prohloubit znalosti nebo nastíní možné řešení. V průběhu prací jsem se seznámil docela 

do hloubky s problematikou zimních zahrad a jednu navrhnul i do tohoto projektu. Tato 

práce byla pro mě velkým přínosem ve všech ohledech.   
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http://www.fce.vutbr.cz/
https://www.dekpartner.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Č.p. číslo popisné 

P.č. parcelní číslo 

Eps pěnový polystyren 

Etics kontaktní zateplovací systém 

1.np první nadzemní podlaží 

2.np  druhé nadzemní podlaží 

Pvc-p měkčený polyvinylchlorid  

 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
složka č.1 Přípravné a studijní práce 

01-Půdorys 1.NP 

02-Půdorys 2.NP 
03-Jihozápadní a jihovýchodní pohled 

04-Severovýchodní a severozápadní pohled 

05-Řez A-A‘, B-B‘ 
06-Řez C-C‘ 

07-Osazení do terénu – půdorys 

08-Osazení do terénu – řezy 
09-Skladby v objektu 

Seminární práce      

 

složka č.2 C Situační výkresy 

C.2.01-Koordinační situace 

C.2.02-Situace širších vztahů 
C.2.03-Celkový situační výkres 

 

složka č.3 D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.01-Půdorys 1.NP 

D.1.1.02-Půdorys 2.NP 

D.1.1.03-Jihozápadní pohled a jihovýchodní pohled 
D.1.1.04-Severovýchodní pohled a severozápadní pohled 

D.1.1.05-Střešní konstrukce 

Výpisy prvků 
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složka č.4 D1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.01-Řez A-A‘ 

D.1.2.02-Řez B-B‘ 
D.1.2.03-Řez C-C‘ 

D.1.2.04-Stropní konstrukce nad 1.NP 

D.1.2.05-Stropní konstrukce nad 2.NP 
D.1.2.06-Základové konstrukce 

D.1.2.07-Detail 01 Okna v koupelně 

D.1.2.08-Detail 02 Napojení zábradlí 

D.1.2.09-Detail 03 Práh u garáže 
D.1.2.10-Detail 04 Schody na terasu 

D.1.2.11-Detail 05 Atika mezi terasou a zelenou střechou 

Návrh schodiště 
Návrh základů 

 

složka č.5 D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.01-Situace 

Technická zpráva požární ochrany 

 

složka č.6 Stavební fyzika 

Technická zpráva stavební fyziky 

P1-Nejnižší vnitřní povrchová teplota 
P2-Součinitel prostupu tepla konstrukcemi 

P3-Energetický štítek budovy 

 

Obsahy složek jsou nalepené na vnitřních stranách. 


