
 
 

 
 

 



 

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

 

Student  Christiána Berényiová 

Název  Novostavba rodinného domu se zubní ordinací  

Vedoucí práce  Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2016  

Datum odevzdání  26. 5. 2017  

V Brně dne 30. 11. 2016  

 

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., 

MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  

(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná 

literatura; (3) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, 

EN; (8) Vlastní dispoziční a architekt. návrh. 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby (dále 

jen PD) podsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy. Rozsah řešeného 

objektu, počet podlaží a situování stavby na vhodné stavební parcele, bude podrobně 

stanoveno na základě uznané semestrální práce z předmětu BH009 Projekt – Pozemní 

stavitelství. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a 

nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně 

vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace 

bude v souladu s Přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 

Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3 (Požárně 

bezpečnostní řešení). Dále bude zahrnovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a 

jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a 

rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová 

část bude zahrnovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, 

popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu, seminární práce z 

předmětu BH053, popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s 

klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně 

každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část 

bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 

průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". 

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních 

prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a 

Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských 

kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy 

nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

 Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 
 

  



Abstrakt v českém jazyce 

 

Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 

rodinný dům se zubní ordinací v Prievidzi. Stavba pozůstává ze tří samostatně stojících 

objektů. Všechny objekty jsou vyzděné z vápenopískových tvárnic, nepodsklepené a 

zastřešené jednoduchou plochou střechou. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, 

pro trvalé bydlení čtyř až pětičlenné rodiny. Ordinace zubního lékaře a samostatně 

stojící garáž jsou objekty o jednom nadzemním podlaží. Stavba se nachází na okraji 

města a je umístěná v mírně svažitém terénu.  

 

 

Klíčová slova 

 

rodinný dům s provozovnou, zubní ordinace, zděná stavba, vápenopískové tvárnice, 

ztracené bednění, plochá střecha, provětrávaná fasáda, kontaktní zateplení, samostatná 

garáž 

 

Abstract 

 

The object of this bachelor thesis is a design and a development of project 

documentation for a family house with dental surgery in Prievidza. The construction 

consists of three detached buildings. All building are constructed from sand-lime 

blocks, there are no basements and they have simple flat roofs. The family house is 

designed as a two-storey, for permanent housing of four to five-member families. The 

dental surgery and a detached garage are ground level buildings. The areal of the 

buildings is located at the periphery of the town and is situated in a slightly sloping 

terrain. 

Key words 

 

detached house with a workshop, dental surgery, brick building, sand-lime blocks, 

permanent formwork, flat roof, ventilated facade, contact thermal insulation, detached 

garage 
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ÚVOD 
 Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu se zubní 

ordinací v katastrálním území města Prievidza. Práce je zaměřena na návrh 

architektonické studie a na následné zpracování dokumentace pro provedení stavby. 

Stavba se skládá ze tří samostatných objektů. Rodinný dům je navržen jako 

dvoupodlažní, který svou velikosti a dispozici splňuje požadavky pro trvalé bydlení čtyř 

až pětičlenné rodiny. K rodinnému domu patří i samostatně stojící garáž pro jedno 

vozidlo. Samostatně stojící objekt tvoří i ordinace zubního lékaře, která bude sloužit pro 

vykonávání zubní praxe jednoho z vlastníků a v případě změny poměrů je možné ji 

poskytnout k pronájmu. Všechny objekty jsou vyzděné z vápenopískových tvárnic 

Silka, nepodsklepené a zastřešené plochou střechou. 

Snahou bylo navrhnout moderní stavbu, která nebude svým vzhledem narušovat 

současnou zástavbu, ale zároveň bude něčím výjimečná. Toho bylo docíleno hlavně 

členitým průčelím, vzhledem fasády, na které je použitý obklad s imitací dřeva               

a v neposlední řadě umístěním velkých prosklených ploch na objektu rodinného domu.  

Hlavním cílem bylo vyřešení dispozice, návrh vhodného konstrukčního řešení, 

vypracování projektové dokumentace včetně textové části, vypočítání požárně 

bezpečnostního řešení a stavební fyziky. 

Projekt obsahuje hlavní textovou část a dále jednotlivé dílčí: přípravnou studii, 

situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, požárně 

bezpečnostní posouzení, stavební fyziku a seminární práci. Pro vypracování byl použit 

grafický program ArchiCad. Jednotlivé části jsou členěny v souladu s vyhláškou                      

č. 62/2013 Sb. a obsahují výkresy, výpočty a zprávy dané touto vyhláškou. Při 

zpracování jsou respektovány všechny normy, zákony a vyhlášky platné v době 

vypracování. 
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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby  
 Novostavba rodinného domu se zubní ordinací 

b) Místo stavby 
 Prievidza, ul. Na karasiny, katastrální území Prievidza, parcelní číslo 7056/117    

a 7056/130 

c) Předmět dokumentace 

 Dokumentace se věnuje novostavbě rodinného domu se zubní ordinací 

v Prievidzi na ul. Na karasiny, parcelní číslo 7056/117 a 7056/130. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Stavebník:  Anna Berényiová 

  Partizánska 35/4 

  972 51 Handlová 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:  Christiána Berényiová 

   Partizánska 35 

   972 51 Handlová 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Katastrální mapa města Prievidza 

 Projektová dokumentace RD 

 Územní plán města Prievidza 

 Výpisy z katastru nemovitosti 

 Výškové zaměřeni stavby dodané investorem 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 Celková plocha pozemku je 1 307,68 m
2
. Pozemek je tvořen parcelou                

č. 7056/117 o ploše 677  m
2
 a parcelou č. 7056/130 o ploše 659 m

2
. Zastavěná plocha je 

339,25 m
2
. Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu pomocí místní komunikace 

na SZ straně. Na tuto komunikaci bude vybudován nový sjezd. Veřejné sítě vedou 
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v zeleném pásmu před pozemkem. V současné době je parcela bez využití, je porostlá 

travou a nenacházejí se na ní žádné stavební objekty. 

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

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

 Dotčený pozemek není památkově ani jinak chráněn, nenachází se ani 

v záplavovém území.  

c) údaje o odtokových poměrech 

 Stavební pozemek je mírně svažitý směrem od severu k jihu. Dešťová voda bude 

svedena do retenční nádrže na dešťovou vodu s přepadem do jednotné kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 Tato parcela je dle územního plánu města Prievidza, stejně jako sousední 

parcely, stabilizovanou plochou pro bydlení. Navrhovaná stavba je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení.  

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné související a podmiňující investice.  

i) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

 č. 7056/117  - Kollár Marián, 972 15, Kľačno, č. 414, SR (orná půda) 

 č. 7056/130 - Krajčík Juraj, SNP 1154/17, Bojnice, PSČ 972 01, SR (orná půda) 

 č. 7056/71 - Město Prievidza, SR (zastavěné plochy a nádvoří) 

 č. 5298/3 - Město Prievidza, SR (zastavěné plochy a nádvoří) 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného dvoupodlažního domu, se samostatně stojící 

garáží a samostatně stojící zubní ordinací. 

b) účel užívání stavby 

 Stavba slouží pro bydlení a k provozování soukromé zubní ordinace. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu.  

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

apod.) 

Stavba není památkově ani jinak chráněna.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Rodinný dům není určen k užívání osobami s omezenou schopností pohybu        

a orientace a není navržen jako bezbariérový.   

 Bezbariérové řešení je splněno v objektu zubní ordinace, kde se předpokládá 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Toto řešení vychází z vyhlášky č. 398/2009 

sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby.  

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

právních předpisů 

 Všechny požadavky dotčených orgánu jsou splněny.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení.  

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků 

apod.)  

 Celková plocha stavebního pozemku je 1307,67 m
2
. Zastavěná plocha rodinné 

domu se samostatně stojící zubní ordinací a samostatné stojící garáží činí 340,22 m
2
. 

Obestavěný prostor všech objektu je 1565 m
3
.   

 V rodinném domě je plánována jedna funkční jednotka. Stavba bude sloužit       

k trvalému bydlení rodiny. Předpokládá se, že dům bude obývat 4 až 5 osob. Kromě 

toho se na pozemku nachází i objekt občanské vybavenosti, který bude sloužit 

k poskytování zubní starostlivosti.   

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření                

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

energetické náročnosti budov apod.)  

 Nepředpokládá se nárůst dešťové vody. Dešťové vody a jejich odvod je navržen 

do samostatné retenční nádrže, ze které se dále voda použije jako voda užitková.  

 Základní bilance stavby: Rodinný dům i ordinace spadají do kategorie B 

energetické náročnosti. 

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

etapy)  

 Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců od zahájení stavby (červen 2017). 

Stavba bude provedena oprávněnou stavební firmou.  

 Před zahájením výstavby se provede vytyčení a zaměření stavby. V další etapě 

se provedou výkopové práce a následní betonáž základových konstrukcí. Následuje 

vrchní hrubá stavba s dodržením technologických postupů a přestávek. Další krok bude 

zastřešení stavby a následné osazení výplní otvorů. Pak se provedou vnitřní a 

dokončovací práce. Jako poslední krok se uskuteční terénní úpravy a vybudují se vnější 

komunikace. 

k) orientační náklady stavby 

 Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m
3
 

obestavěného prostoru, dle THU : 9 224 310 Kč.  
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  

 

Stavba je členěna na:  

SO01 - Novostavba RD  

SO02 - Objekt ordinace 

SO03 – Garáž 

SO04 – Nekryté stání  

SO05 – Parkoviště ordinace 

SO06 – Chodník 

SO07 – Okapový chodník 

SO08 – Zpevněná plocha k ordinaci 

SO09 – Přístřešek pro komunální odpad 

SO10 – Oplocení – kamenné 

SO11 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO12 – Vodovodní přípojka 

SO13 – Přípojka NTL plynu 

SO14 – Přípojka elektro NN 
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na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)      11 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  12 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu      13 

B.4 Dopravní řešení         13 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    13 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu   14 

B.7 Ochrana obyvatelstva        14 

B.8 Zásady organizace výstavby       14 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku   
 Pozemky se nachází v zastavěné části města Prievidza v ulici Na karasiny,        

na mírně svažitém terénu. Jedná se o pozemek parcelní č. 7056/117 a pozemek parcelní 

č. 7056/130. Příjezd na staveniště je přímo z místní komunikace. 

 Okolí stavby je třeba chránit před prostředky hluku a to zejména v době nočního 

klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti.  

b) výčet a závěry provedených průzkumu a rozboru (geologický průzkum, 

hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Na pozemku byl proveden geologický průzkum, na základě kterého bylo 

zjištěné, že základové půdy tvoří jemnozrnné zeminy (jíly s velmi vysokou plasticitou), 

třídy F8. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce, nemusí se tedy 

podnikat žádna opatření proti podzemní vodě. Hodnota radonového rizika indexu 

pozemku byla vyhodnocená jako nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Zjištěná ochranní ani bezpečnostní pásma nezasahují do pozemku určeného     

pro stavbu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Toto území není v žádném nebezpečném pásmu. 

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

poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Pro provádění stavby 

nebude využito veřejné prostranství. Dešťově vody budou ze střech svedeny přes žlab    

a svody do retenční nádrže, která bude umístěná na pozemku stavebníka. V případě 

maximálního využití objemu retenční nádrže, bude přebytečná voda odvedena              

do jednotné kanalizace. Splaškové vody budou rovněž svedeny do jednotné kanalizace. 

Komunální odpad bude likvidován svozem na základě smlouvy s Obecním úřadem. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 Na řešeném pozemku se nenachází žádné stavby ani dřeviny, které by bylo nutné 

odstranit. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
 Pozemková parcela byla využívaná jako orná půda, z tohoto důvodu bude               

na celém pozemku odstraněna ornice v mocnosti cca 200 mm. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní      

a technickou infrastrukturu) 
 Z pozemku se lze napojit na místní komunikaci parcelní č. 5298/3  a inženýrské 

sítě (voda, elektro, plyn, jednotná kanalizace), nacházející se v zeleném pásu parcelní   
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č. 7056/71. Doprava v klidu byla řešená parkovacím místem na pozemku stavebníka.                    

Pro objekt ordinace jsou k dispozici tři nekrytá parkovací místa a pro RD má majitel 

k dispozici garáž pro jedno vozidlo a jedno nekryté parkovací místo.  

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

 Není vzhledem k rozsahu uvažované stavby a k předpokládanému průběhu 

výstavby dále řešeno (nejsou předmětem bakalářské práce). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Předmětem projektu je novostavba rodinného domu se samostatně stojící garáží, 

samostatně stojící zubní ordinací a zpevněnými plochami.  

 

Zastavěná plocha RD          200,94 m² 

Zastavěná plocha garáž         40,78 m² 

Zastavěná plocha ordinace                    98,50 m² 

Zpevněné plochy         255,40 m² 

Obestavěný prostor RD     1117,83 m³ 

Obestavěný prostor garáž        133,79 m³ 

Obestavěný prostor ordinace          313,38 m³ 

Plocha obytných místností        136,18 m² 

Plocha příslušenství         107,02 m² 

Počet nadzemních podlaží RD    2 

Počet nadzemních podlaží ordinace a garáž  1 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Stavba se nachází v okrajové části městě Prievidza, v katastrálním území 

Prievidza. Jedná se o jednoduchou stavbu, splňující územní rozhodnutí předepsané 

regulativy pro danou zástavbu. RD a garáž jsou obdélníkového půdorysu, ordinace je 

čtvercového tvaru. Jejích tvar umožňuje orientaci ke všem světovým stranám. Dispozice 

je navržena vzhledem k orientaci objektu ke světovým stranám. Dům splňuje prostorové 

nároky pro čtyř až pětičlennou rodinu stavebníka. Ordinace splňuje prostorové nároky 

na provozování zubní ordinace. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
 Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, je určen k bydlení pro čtyř až 

pětičlennou člennou rodinu. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu    
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se samostatně stojící garáži se skladem. Dům má dvě nadzemní podlaží a je 

nepodsklepený. Oba objekty jsou ukončené plochou střechou se sklonem 3%. 

 Zubní ordinace je rovněž řešená jako samostatně stojící objekt a je určená pro 

vykonávání zubní praxe jednoho z rodičů. Stavba má čtvercový půdorys, jedno 

nadzemní podlaží a je rovněž nepodsklepená. Střecha je opět plochá se sklonem 3%.  

 Nosné zdivo všech objektu je navrženo z vápenopískových tvárnic Silka           

S12-1800 tl. 300 mm. RD i ordinace jsou zateplené kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS  tl. 160 mm. Garáž je bez zateplení. Rodinný dům je doplněn v 2NP 

provětrávanou fasádou s wpc obkladem. Wpc obklad je použit i na atikách ordinace a 

garáže. Na všech objektech je použitá fasádní omítka Baumit NanoporTop škrábaná, 

bíle barvy. Základy a sokl jsou opatřené tepelně izolačními deskami z extrudovaného 

polystyrénu tl. 160 mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděné z tvárnic Silka S12-1800 tl. 300 

a  Silka S20-2000 240 mm. Příčky jsou z tvárnic  Silka S20-2000 tl. 150 mm. Stropy 

v rodinném domě jsou železobetonové tl. 200 mm. Stropní konstrukce garáže a ordinace 

je ze systému YTONG klasik 200+50 tl. 240 mm. Po obvodu všech staveb je proveden 

okapový chodník z kameniva frakce 16-32 mm. Zpevněné plochy tvoří kamenný 

koberec do exteriéru na betonovém podkladu.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt SO01 – Rodinný dům 

  Zádveří je v úrovni 0,000 a umožňuje přechod do technické místnosti a haly. 

V hale se nachází schodnicové schodiště do 2NP. Kromě toho se odsud dostaneme do 

koupelny, WC, pracovny a obývacího pokoje, který je propojen s kuchyní a jídelnou. 

Na kuchyň navazuje spíž. V druhém podlaží na schodiště navazuje chodba, odkud 

vedou dveře do pokojů, koupelny a ložnice. Ložnice má samostatní koupelnu.  

 

Objekt SO02 – Ordinace 

  Hlavní vstup je řešen jako bezbariérový s použitím rampy. Zádveří se nachází 

v úrovni 0,000. Odtud se dostaneme do čekárny, z které vedou dveře do ordinace, 

technické místnosti a WC pro pacienty. Z ordinace se dále dostaneme do kuchyňky, 

skladu, WC pro zaměstnance a do zádveří pro vedlejší vchod. 

 

Objekt SO03 – Garáž 

 Hlavní vstup do garáže je skrz garážová vrata. Z prostoru garáže se dál 

dostaneme do skladu, do kterého vede i vedlejší vchod z pozemku.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Rodinný dům není určen k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a není navržena jako bezbariérový.  
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 Zubní ordinace bude řešená jako bezbariérová a teda podléhá požadavkům 

vyhlášky č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena a bude provedená tak, aby při jejím užívaní nebo provozu 

nedošlo k nehodám nebo poškození (pádem, popálením, nárazem, uklouznutím, apod.) a 

to např. vhodnou volbou materiálů, vhodným řešením zábradlí, apod.. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

Objekt SO01 – Rodinný dům 

 

a) stavební řešení 

 Jedná se o obdélníkovou stavbu s dvěma nadzemními podlažími s plochou 

střechou. Objekt není podsklepen a je určen pro bydlení pro čtyř až pětičlennou rodinu. 

Součásti RD je i samostatně stojící garáž obdélníkového tvaru. Dispoziční řešení je 

navrženo v souladu s požadavky stavebníka.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Základy  

 Rodinný dům je založen na betonových pásech z prostého betonu, které              

se budou provádět podle výkresu základů. Pásy jsou z třídy betonu C16/20. Vzhledem 

k druhu zeminy, která se nachází na pozemku (jíly s vysokou plasticitou F8) musí být 

základová spára minimálně v hloubce 1,8 m od úrovně upraveného terénu. Pásy jsou 

doplněné zdí ze ztraceného bednění, které je vyztužené a vyplněné betonem třídy 

C16/20. Na tuto konstrukci se následně vybetonuje podkladní deska třídy betonu 

C16/20, která bude vyztužená kari síti 5/100x100 mm tl. 150 mm.  

 

Svislé konstrukce 

 Objekt je zděný z vápenopískových tvárnic Silka. Obvodové stěny jsou                  

tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu Silka, zateplené deskami Baumit EPS-F v tl. 160 mm 

v úrovni 1NP a v úrovni 2NP je zateplen tepelnou izolací ISOVER AKUPLAT          

v tl. 160 mm a to z důvodu provětrávané fasády nacházející se v tomhle místě. Vnitřní 

nosně zdi jsou tl. 300 a 240 mm. Příčky jsou zhotovený z příčkovek tl. 150 mm.  

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce RD jsou železobetonové, třída betonu C20/25 a s výztuží 

B500, tl. 200 mm. Deska je vetknutá a vyztužená v jednom směru. V místě balkónu a 

schodiště je deska vykonzolovaná.  
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Střešní konstrukce 

 Střecha je plochá zateplená tepelnou izolací STYRO EPS 100 S tl. 230 mm                    

a spádovými klíny STYRO EPS 150 S minimální tl. 20 mm. Sklon střechy je 3%. 

Střecha nad 1NP je odvodněná pomocí střešního vtoku. Střecha nad 2NP je odvodněná 

do žlabu na zadní stráně.  

 

Komín 

 Komíny budou řešeny v systému Schiedel. V obývacím pokoji bude 

jednoprůduchový komín Schiedel Absolut, který bude sloužit na odvod spalin z krbu. 

Vnitřní průměr vložky je 180 mm a vnější rozměr tvarovky je 360x360 mm. Druhý 

komín, který se nachází v technické místnosti, bude připojen k plynovému 

kondenzačnímu kotli. Jedná se o nerezový komín Schiedel ICS25. Vnitřní průměr je 

200 mm a vnější průměr je 250 mm. 

 

Schodiště 

 Schodiště je dvouramenné, schodnicové se dvěma ocelovými schodnicemi                        

a dřevěnými stupnicemi. V horní části je vetknuté do železobetonové stropní desky 

pomocí závitových tyčí. V spodní části je zakotveno k podkladní železobetonové desce 

pomocí chemických kotev. Schodiště je široké 1000 mm a bude opatřeno ocelovým 

zábradlím se skleněnou výplní. Sloupky budou na volně straně schodiště přivařené                     

ke schodnici 

   

Výplně otvorů 

 Okna budou hliníková a dřevěná s hliníkovým krytem. Všechna okna budou 

zasklené izolačním trojsklem. Hliníková okna jsou otvíravě-sklopné. Dřevené okna 

velkého formátu, použité v hale, jsou neotvíravá. Kromě těchto oken jsou v obytných 

místnostech zdvižně-posuvné hliníkové dveře. Venkovní dveře jsou hliníkové, 

jednokřídlové, částečně prosklené, opatřené bočním i horním neotvíravým světlíkem. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi.   

 

Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky budou zhotovené z pozinkovaného plechu (žlaby 

apod.). Viz výpis klempířských výrobků.  

 

Povrchové úpravy a podlahy 

 Viz výpis skladeb.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navržená stavba je stabilní a je zhotovená ze standardních odzkoušených 

materiálů. Prostorovou tuhost budovy zajišťují obvodové a vnitřní nosné stěny, ztužující 

věnce a stropní konstrukce. Je nutné, aby byly dodrženy postupy dané výrobcem, aby 
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nedošlo k znehodnocení. Veškeré materiálové změny je nutno nejdřív konzultovat 

s projektantek.  

 

 

Objekt SO02 – Ordinace 

 

a) stavební řešení 

 Jedná se o čtvercovou stavbu s jedním nadzemním podlažím s plochou střechou. 

Objekt není podsklepen a je určen pro vykonávání zubní praxe jednoho z rodičů. 

Dispoziční řešení je navrženo v souladu s požadavky stavebníka a požadavků pro zubní 

ordinace.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Základy  

 Ordinace je založená stejně jako rodinný dům na betonových pásech z prostého 

betonu, které se budou provádět podle výkresu základů. Pásy jsou z třídy betonu 

C16/20. Vzhledem k druhu zeminy, která se nachází na pozemku (jíly s vysokou 

plasticitou F8) musí být základová spára minimálně v hloubce 1,8 m od úrovně 

upraveného terénu. Pásy jsou doplněné zdí ze ztraceného bednění, které je vyztužené                  

a vyplněné betonem třídy C16/20. Na tuto konstrukci se následně vybetonuje podkladní 

deska třídy betonu C16/20, která bude vyztužená kari síti 5/100x100 mm tl. 150 mm.  

 

Svislé konstrukce 

 Objekt je zděný z vápenopískových tvárnic Silka. Obvodové stěny jsou                         

tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu Silka, zateplené deskami Baumit EPS-F  tl. 160 mm. 

Vnitřní nosně zdi jsou tl. 300 mm. Příčky jsou zhotovený z tvárnic tl. 150 mm. V úrovni 

atiky je fasáda řešená jako provětrávaná s wpc obkladem. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou tl. 250 mm a jsou zhotovené ze stropních dílců YTONG 

klasik 200+50. Skládají se z nosníku YTONG Y175C a pórobetonových vložek 

YTONG klasik doplněných nadbetonávkou tl. 50 mm z betonu třídy C20/25. 

 

Střešní konstrukce   

 Střecha je plochá zateplená tepelnou izolací STYRO EPS 100 S tl. 200 mm                         

a spádovými klíny STYRO EPS 150 S minimální tl. 20 mm. Sklon střechy je 3%. 

Odvod vody ze střechy je do žlabu umístěném na zadní stráně střechy.  
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Komín 

 Komín bude řešen v systému Schiedel. Nachází se v technické místnosti a bude 

připojen na plynový kondenzační kotel. Jedná se o jednoprůduchový komín Schiedel 

Absolut. Vnitřní průměr vložky je 180 mm a vnější rozměr tvarovky je 360x360 mm.  

 

Výplně otvorů  

 Okna budou hliníková, otvíravě-sklápěcí s izolačním trojsklem. Hlavní venkovní 

dveře jsou hliníkové, dvoukřídlové, částečně prosklené, s neotvíravým horním 

světlíkem. Vedlejší venkovní dveře jsou hliníkové, jednokřídlové s horním otvíravým 

světlíkem.  Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. 

 

Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky budou zhotovené z pozinkovaného plechu (žlaby 

apod.). Viz výpis klempířských výrobků.  

 

Povrchové úpravy a podlahy 

 Viz výpis skladeb.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navržena stavba je stabilní a je zhotovená ze standardních odzkoušených 

materiálů. Prostorovou tuhost budovy zajišťují obvodové a vnitřní nosné stěny, ztužující 

věnce, stropní konstrukce. Je nutné, aby byly dodrženy postupy dané výrobcem, aby 

nedošlo k znehodnocení. Veškeré materiálové změny je nutno nejdřív konzultovat 

s projektantek.  

 

Objekt SO03 – Garáž 

 

a) stavební řešení 

 Jedná se o obdélníkovou stavbu s jedním nadzemním podlažím s plochou 

střechou. Objekt není podsklepen a je určen pro parkování jednoho vozidla 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Základy  

 Garáž je založená na betonových pásech z prostého betonu, které se budou 

provádět podle výkresu základů. Pásy jsou z třídy betonu C16/20. Vzhledem k druhu 

zeminy, která se nachází na pozemku (jíly s vysokou plasticitou F8) musí být základová 

spára minimálně v hloubce 1,8 m od úrovně upraveného terénu. Pásy jsou doplněné zdí 

ze ztraceného bednění, které je vyztužené a vyplněné betonem třídy C16/20. Na tuto 

konstrukci se následně vybetonuje podkladní deska třídy betonu C16/20, která bude 

vyztužená kari síti 5/100x100 mm tl. 150 mm.  
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Svislé konstrukce 

 Objekt je zděný z vápenopískových tvárnic Silka. Obvodové stěny jsou                             

tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu Silka. Příčky jsou zhotovený z tvárnic tl. 150 mm. 

V úrovni atiky je fasáda řešená jako provětrávaná s wpc obkladem. Objekt není 

zateplen.  

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce j tl. 250 mm a je zhotovené ze stropních dílců YTONG 

klasik 200+50. Skládají se z nosníku YTONG Y175C a pórobetonových vložek 

YTONG klasik doplněných nadbetonávkou tl. 50 mm z betonu třídy C20/25. 

 

Střešní konstrukce   

 Střecha je plochá zateplená spádovými klíny STYRO EPS 150 S minimální                 

tl. 20 mm. Sklon střechy je 3%. Odvod vody ze střechy je do žlabu umístěném na zadní 

stráně střechy.  

 

Komín 

 Nenachází se v objektu. 

  

Výplně otvorů  

 Okna budou hliníková, otvíravě-sklápěcí s izolačním trojsklem. Vstup pro 

vozidlo je přes sekční vrata.Vedlejší venkovní dveře jsou hliníkové, jednokřídlové 

s horním otvíravým světlíkem.  Vnitřní dveře jsou dřevené s obložkovými zárubněmi. 

 

Klempířské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky budou zhotovené z pozinkovaného plechu (žlaby 

apod.). Viz výpis klempířských výrobků.  

 

Povrchové úpravy a podlahy 

 Viz výpis skladeb.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Navržena stavba je stabilní a je zhotovená ze standardních odzkoušených 

materiálů. Prostorovou tuhost budovy zajišťují obvodové a vnitřní nosné stěny, ztužující 

věnce, stropní konstrukce. Je nutné, aby byly dodrženy postupy dané výrobcem, aby 

nedošlo k znehodnocení. Veškeré materiálové změny je nutno nejdřív konzultovat 

s projektantek.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 
 Rodinný dům bude pro ohřev vody používat solární panely, které budou 

doplněné kondenzačním kotlem. Součásti systému bude bojler.  



11 

 

 Budova ordinace se bude vytápět pomocí kondenzačního kotle s průtokovým 

ohřevem TV.  

 Garáž je bez vytápění. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

 SO01 – kondenzační plynový kotel Junkers doplněn solárním bojlerem                    

DZD – OKC 250 NTRR/SOL. 

 SO02 – kondenzační plynový kotel Junkers ZWBR 30-3 E CERAPUR 

COMFORT s průtokovým ohřevem TV. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení požární bezpečnosti objektů je řešeno v samostatné zprávě, která je 

součástí projektu (viz Složka č.5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení).  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stavba je navržena tak, aby vyhověli požadavkům dle ČSN 73 0540. 

b) energetická náročnost stavby 
 Oba objekty, RD i ordinace, spadají do energetické náročnosti kategorie B (viz 

Složka č.6 – Stavební fyziky). 

c) posouzení alternativních zdrojů energií 

 Rodinný dům bude na ohřev TV využívat solární panely umístěné na střeše (dále 

není řešeno – není předmětem bakalářské práce). 

 

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

komunální prostředí  

 

a) Zásady řešení parametru stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadu apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 

Větrání 

 Odvětráni všech místností je přirozené, okny.  Garáž je doplněna větracími 

otvory ve vratech a boční stěně. 

 

Zásobování vodou 

 Pozemek je napojen na veřejný vodovod.  

 

Vytápění 

 Rodinný dům bude vytápěn pomocí solárních panelů a plynového 

kondenzačního kotle. V obytných místnostech se budou nacházet podlahové 
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konvektory, v koupelnách a na toaletách bude podlahové vytápění a radiátory. Radiátor 

bude umístěn i v zádveří a v hale.  

 Zubní ordinace bude vytápěná pomocí plynového kondenzačního kotle, na který 

budou ve všech místnostech napojeny radiátory.  

 

Ohřev TUV 

 Teplá užitková voda bude v rodinném domě ohřívaná pomocí solárních panelů, 

na které bude napojen bojler s objemem 250 l.  

 V ordinaci bude voda ohřívána pomocí plynového kondenzačního kotle s 

průtokovým ohřevem TV.  

 

Hluk 

 Z posouzení vlivu hluku na okolí stavby je zřejmé, že při plném využití objektu 

nedojde k negativnímu ovlivnění stávající akustické situace u nejbližších okolních 

objektů. 

 

Odpad 

 V rodinném domě bude vznikat jenom běžný odpad, který bude vkládán do 

samostatných kontejnerů umístěných na hranici pozemku pod přístřeškem.  

 V zubní ordinaci bude použitý infikovaný odpad skladován v k tomu určených 

nádobách, které budou následné zlikvidované kvalifikovanou firmou. Stejně bude 

nakládáno s odpadním amalgámem a jinými látkami, které budou zachycovány 

v odlučovači umístěném v zubním křesle.  

 

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 

 Mimo prostor s možností výskytu bludných proudů  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Mimo prostor s možností výskytu seizmicity. 

d) ochrana před hlukem   

 Při návrhu byly respektovány požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi   

v budovách, na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken              

a dveří jsou stanoveny dle ČSN 730203. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci 

místnosti a hlučnost sousedního prostoru – objekt je navržen v souladu s požadavky 

těchto nařízení. 

e) protipovodňové opatření  

 Stavba je umístěná mimo povodňové pásmo. 

f) ostatní účinky  

 Nebyly zjištěny žádné ostatní účinky. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádné výjimky ani úlevové řešení.  

  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Stavba je napojená na technickou infrastrukturu veřejné sítě vody, elektřiny, 

plynu a jednotnou kanalizaci. Oba objekty (RD i ordinace) budou mít vlastní přípojky 

všech síti. Všechny přípojky budou umístěny na hranici pozemku. Umístění síti                          

i přípojek je znázorněno ve výkresu situace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem bakalářské 

práce. Řeší samostatný projekt TZB. 

 

B.4 Dopravní řešení   

 

a) popis dopravního řešení 
 V této lokalitě je klidná doprava, převážně osobních aut po místní komunikaci 

parc. číslo 5298/3. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci ze severozápadní strany.                 

Na pozemku stavebníka je mezi garáži a místní komunikaci navržená zpevněná plocha 

z kamenného koberce do exteriéru uloženém na betonovém základu. Mezi parkovacími 

stáními ordinace a místní komunikaci je rovněž navržena zpevněná plocha z kamenného 

koberce.  

c) doprava v klidu 
 RD má k dispozici garáž pro jedno vozidlo, jedno nekryté stáni pro rodinný. 

 Pro ordinaci jsou určené tři nekryté stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby ZTP 

a ZTPP.  

d) pěší a cyklistické stezky 
 K  ordinaci vede chodník a příjezdová cesta z  délky  4,5m. K rodinnému domu 

vede chodník a přístupová cesta délky 4,8m.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

 

a) terénní úpravy 

 Vzhledem k umístění stavby do terénu budou provedeny drobné terénní úpravy 

v bezprostřední blízkosti stavby. Nepředpokládá se s přebytkem vytěžené zeminy. 

Pozemek kolem stavby bude po výstavbě uveden do původního stavu. 
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b) použité vegetační prvky 
 Po ukončení zemních práci bude terén oset vhodnou travní směsí. 

c) biotechnická opatření 
 Není předmětem řešení.  

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

 

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

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpad bude odvážen v rámci 

svozu Technických služeb města Prievidza. Splašková a dešťová voda bude odváděná 

kanalizační přípojkou do kanalizačního řádu jednotné kanalizace. Odpad z provozu 

zubní ordinace bude likvidována kvalifikovanou firmou. 

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

ochrana rostlina živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Bez nutnosti ochrany dřevin, památkových stromů, apod. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 200 
 Nenachází se v daném území.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 
 Nejsou zjištěny.  

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou navrhována.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Při realizaci stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolí při dodržení 

příslušných bezpečnostních, technologických a prováděcích předpisů.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby   

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 Na hranici pozemku již jsou přivedeny všechny sítě ukončeny v elektrickém                       

a plynovém stojanu a vodovodní šachtě. Odtud se bude brát voda a elektřina pro potřeby 

staveniště. Bude zhotovena přípojka elektro a vody a kanalizace ke stavebním buňkám. 

Spotřeba a potřeby médií a hmot jsou uvedeny v technologickém předpisu a zajistí je 

firma provádějící stavbu. 

b) odvodnění staveniště 
 Na staveništi bude zhotovena provizorní vsakovací rýha podél komunikace.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Vjezd na pozemek je ze severozápadní místní komunikace III. třídy.                                

Ze staveniště bude zhotoven sjezd z recyklátu přes vsakovací rýhu. Dostupnost je bez 

problémů, nejmenší šířka komunikace je 6m a nejsou zde ani žádné prudké zatáčky.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při realizaci stavby nedojde k negativnímu vlivu na okolí při dodržení 

příslušných bezpečnostních, technologických a prováděcích předpisů. Staveniště bude 

celé oploceno. 

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

dřevin 

 Na pozemku se nevyskytují stavby ani dřeviny, které by bylo nutné odstranit, 

proto není nutné zabezpečovat staveniště v jeho okolí. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Není potřeba, pro staveniště postačí pozemek stavebníka. 

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

likvidace 

 Odpady budou při výstavbě ukládány do přistavených kontejnerů a 

následně odvezeny k likvidaci na blízkou skládku. Ornice bude uskladněná na pozemku, 

zbytek zeminy bude odvážen na skládku. Stavební odpad bude sládkován 

v kontejnerech. Nebezpečný odpad a oleje budou třízeny a sládkovány dle vyhlášky 

ministerstva životního prostředí š. 381/2001 sb. O odpadech. 

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

 Ornice zůstane na staveništi a po dokončení stavby bude zpětně použitá                        

na terénní úpravy. Zemina z výkopu bude použitá při terénních úpravách a zbytek bude 

odvezen na skládku. Deponie po sejmutí ornice a výkopových prácích bude zhotovená 

ve spodní části pozemku. Nejsou žádné další požadavky na přísun zeminy.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 V průběhu výstavby bude snaha o minimální vliv na životní prostředí, především 

pak prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Během výstavby budou používány 

úkapové vany pro mechanizace. Odpady, které vzniknou v průběhů výstavby budou 

ukládány do příslušných kontejnerů a následně odvezeny k likvidaci.  

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů) 

 Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb.,                     

NV č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o BOZ. Nutno respektovat ustanovení zákona            

č. 22/1997 Sb. a na něj navazující nařízení vlády. Z hlediska rozsahu jde o malou 

stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora bezpečnosti nevyhnutelná. Závisí 

však na budoucím dodavateli a jeho případných subdodavatelích. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nejsou dotčeny žádné stavby, u kterých je vyžadováno jejich 

bezbariérové užívání. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude potřeba umístit dočasné jednoduché 

dopravní značení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby                      

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není dále řešeno.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny   

 Zahájení stavby:     červen 2017 

Předpokládaný konec výstavby:   červen 2019 
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D Dokumentace objektů, a technických                                

a technologických zatížení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

Objekty: SO01 - Rodinný dům 

   SO02 - Ordinace 

   SO03 - Garáž 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva  

 

Účel objektů: 

  

Na pozemku se nacházejí celkem tři objekty:  

- Rodinný dům (SO01) -  určeny pro trvalé bydlení 

- Ordinace (SO02) -  určená k vykonávání zubní praxe jednoho z majitelů domu 

-Garáž (SO03) - garáž pro jedno vozidlo se skladem 

  

Funkční a kapacitní údaje objektů: 

 

SO01 

Typ stavby:   Rodinný dům 

Účel stavby:   Stavba pro bydlení 

Zastavěná plocha:  200,94 m
2 

Obestavěný prostor:  1117,83m
2 

Počet funkčních jednotek: 1 

Počet uživatelů:  4-5  

Počet parkovacích míst 2 

Z toho v garáži:  1 

 

SO02 

Typ stavby:   Ordinace zubního lékaře 

Účel stavby:   Stavba občanské vybavenosti  

Zastavěná plocha:  98,78 m
2 

Obestavěný prostor:  313,38 m
2
 

 

Počet parkovacích míst: 3 
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SO03 

Typ stavby:   Garáž 

Účel stavby:   Parkování vozidla  

Zastavěná plocha:  98,78 m
2 

Obestavěný prostor:  133,79 m
2 

 

Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení 

 Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, je určen k bydlení pro čtyř až 

pětičlennou rodinu. K domu patři také samostatné stojící garáž a samostatné stojící 

objekt ordinace.  Objekty se nacházejí v okrajové části města v blízkosti sídliště. 

Momentálně není lokalita zcela zastavěná, ale v budoucnosti se předpokládá kompletní 

zástava rodinnými domy.  Stavba je osazena do mírně svažitého terénu, který klesá                  

od severu k jihu. 

 

SO01 

 Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu se samostatně stojící 

garáži se skladem. Dům má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený.  Obytné 

místnosti jsou orientovány na jihovýchod. Průčelí je členité a to hlavně na 

severozápadní a jihovýchodní straně. Dominantou objektu jsou velkorozměrné okna na 

schodišti a velké zdvižně-posuvné dveře obytných místnosti na jihovýchodní straně, 

skrz které se dostaneme v 1NP na terasu propojenou se zahradou a v 2NP na balkón 

(loggie). Balkón je opatřen zábradlím, které se skládá z dřevěných sloupku a latí. 

Fasáda je horizontálně barevně i materiálově členěná. V úrovni 1NP je fasáda omítnutá, 

bíle barvy. Druhé nadzemní podlaží je opatřeno provětrávanou fasádou s wpc obkladem 

s imitací dřeva. Objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 3%. 

 Rodinný dům je dispozičně řešen jako dvoupodlažní dům. Úroveň podlahy 

prvního nadzemního podlaží je na úrovní upraveného terénu 0,15 m. Vstup do objektu 

je situován na severovýchodní stranu a navazuje na prostor zádveří. Zádveří je v úrovni 

0,000 a umožňuje přechod do technické místnosti a haly. V hale je umístěno 

schodnicové schodiště do 2NP. Kromě toho se odsud dostaneme do koupelny, WC, 

pracovny a obývacího pokoje, který je prostorově propojen s kuchyní a jídelnou. Na 

kuchyň navazuje spíž. V druhém podlaží na schodiště navazuje chodba, odkud vedou 

dveře do pokojů, koupelny a ložnice rodičů. Ložnice disponuje samostatní koupelnou.  

 Úniková cesta z objektu vede přes hlavní vstup v 1NP. Další možnosti úniku 

jsou přes zdvižně-posuvné dveře v obývacím pokoji nebo v pracovně. 

 

SO02 

 Zubní ordinace je rovněž řešená jako samostatně stojící objekt a je určená pro 

vykonávání zubní praxe jednoho z rodičů. Stavba má čtvercový půdorys, jedno 

nadzemní podlaží a je též nepodsklepená.  Fasádní úprava je stejná jako u objektu 

SO01, přičemž provětrávaná je jenom část fasády v místě atiky. Vzhled dotváří členitá 

fasáda na severozápadní straně a to prostřednícím konzolovitě vysazené ploché střechy        
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i s atikou. Vyšetřovna je orientována na jihovýchodní stranu a spolu s čekárnou je 

opatřená velkými okenními otvory. Objekt je řešen jako bezbariérový, s čím souvisí           

i rampa, která vede k hlavnímu vstupu a je opatřená nerezovým zábradlím s vodícím 

obrubníkem. Objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 3%. 

 Ordinace je dispozičně řešená tak, aby splňovala požadavky pro bezbariérové 

užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Úroveň podlahy prvního 

nadzemního podlaží je na úrovní upraveného terénu 0,15 m. Hlavní vstup na 

severozápadní straně je řešen jako bezbariérový s použitím rampy. Zádveří se nachází 

v úrovni 0,000. Odtud se dostaneme do čekárny, z které vedou dveře do ordinace, 

technické místnosti a WC pro pacienty. WC je řešeno jako bezbariérové. Z ordinace se 

dále dostaneme do kuchyňky, skladu, WC pro zaměstnance. Ordinace disponuje i 

vedlejším vchodem pro majitele, který se nachází na jihovýchodní straně. Skrz vedlejší 

vchod se dostaneme do druhého zádveří a odsud rovno do ordinace. Tohle zádveří 

slouží rovněž i jako šatna. 

 Úniková cesta z objektu vede přes hlavní vstup. Další možnost úniku je přes 

vedlejší vstup pro majitele.  

 

  SO03 

 Garáž rodinného domu je samostatně stojící objekt, který slouží pro jedno 

vozidlo a uskladňováni z důvodů absence suterénu. Objekt je obdélníkového tvaru                     

a vzhledově navazuje na předešlé dva objekty. Fasáda je opět horizontálně členěná 

stejně jako u objektu SO02 s provětráním jenom v místě atiky. Garáž je zastrašená 

plochou střechou.  

 Vstup do garáže je skrz sekční garážová vrata na severozápadní straně. Úroveň 

podlahy 0,000 je 0,15 m nad přilehlým terénem. Z prostoru pro parkování vedou dveře 

do skladu. Je zde i vedlejší vchod, který vede přímo do skladu.  

 

 Jsou splněny veškeré požadavky pro územní regulaci a zachování urbanisticky 

závazných principů. Způsob osazení splňuje všeobecné požadavky vyplývající 

z požadavku obecných technických podmínek výstavby. Výstavba navrhované stavby 

na předmětném souboru parcel je v souladu s územním plánem a záměry územního 

plánování.  

 

Materiálové řešení 

  

 Všechny objekty jsou zděné z vápenopískových tvárnic Silka. Nosné zdi jsou 

navržené z vápenopískových tvárnic Silka S12-1800 tl. 300 mm. RD i ordinace jsou 

zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS z polystyrenových desek Baumit 

EPS-F tl. 160 mm. Rodinný dům je doplněn v 2NP provětrávanou fasádou. V místě 

provětrávané fasády je použita izolace AKUPLAT tl. 160mm. Garáž je bez zateplení. 

První řada obvodového zdiva garáže bude vyzděna z tvarovek Silka S20-200 tl. 240 mm 

doplněných polystyrénem Baumit Austrotherm EXP tl. 50 mm. Základy a sokl jsou 
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opatřené tepelně izolačními deskami Baumit Austrotherm EXP tl. 160 mm. Vnitřní 

nosné zdivo je vyzděné z tvárnic Silka S12-1800 tl. 300 a  Silka S 20-2000 240 mm. 

Příčky jsou z tvárnic  Silka S 20-2000 tl. 150 mm. Stropy v rodinném domě jsou 

železobetonové tl. 200 mm. Stropní konstrukce garáže a ordinace je ze systému 

YTONG klasik 200 + 50 tl. 250 mm. Objekty jsou zastřešené plochou jednoplášťovou 

střechou. Po obvodu všech staveb je proveden okapový chodník z kameniva frakce    

16-32 mm. Zpevněné plochy tvoří kamenný koberec do exteriéru na betonovém 

podkladu s podsypem. Výplně otvorů oken a dveří jsou hliníkové od firmy ALUPROF, 

konkrétně ALUPROF MB 70HI. Výjimkou jsou dřevěné okna v hale s hliníkovým 

krytem od firmy Smartwin, model Fix, a sekční garážová vrata od firmy LOMAX, 

model Delta. Všechna okna jsou s izolačním trojsklem. Vnitřní jednovrstvé omítky 

CEMIX 073 budou zpracovány ručně, přičemž musí být použitá podkladní vrstva 

v podobě polymercementového spojovacího můstku CEMIX 221 z důvodu nasákavosti 

vápenopískových tvárnic Silka. Nášlapné vrstvy podlah jsou dle účelu místnosti tvořeny 

laminátovými podlahami, keramickou dlažbou, vinylovou podlahou a v garáži 

samonivelační stěrkou na bázi epoxidované pryskyřice. Nášlapní vrstvu terasy tvoří wpc 

terasové desky Timbermax Exotic, odstín Graphite a nášlapní vrstvu balkónu kamenný 

koberec PIEDRA. Balkón je opatřen zábradlím z dřevěných sloupků a latí. Rodinný 

dům je v úrovni 2NP obložen fasádními wpc deskami Timbermax Exotic, odstín 

Graphite. Wpc obklad je použit i na atikách ordinace a garáže. Na všech objektech je 

v úrovni 1NP použitá fasádní omítka Baumit NanoporTop škrábaná, bíle barvy. V místě 

soklu je opatřená ochranou proti vodě Baumit FlexProtect. 

 

Celkové provozní řešení 
 Dělení objektů je podle využití jednotlivých místností.  

 

Základní provozní rozdělení objektu: 

SO01 - komunikační prostor (zádveří, chodba, hala, schodiště), společenská část 

(obývací pokoj, kuchyň s jídelnou), klidová část (jednotlivé pokoje a ložnice). 

SO02 - komunikační prostor (zádveří, čekárna), vyšetřovna, prostory pro skladování 

(sklad léku). 

SO03 - garáž, prostory pro skladování. 

 

Technologie výroby 

 Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy. Je nutné 

dodržovat návaznost a postupy prací na sebe navazující. 

 

Bezbariérové řešení 

 Rodinný dům není určen k užívání osobami s omezenou schopností pohybu                    

a orientace a není navržena jako bezbariérový.  
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 Zubní ordinace bude řešená jako bezbariérová a teda podléhá požadavkům 

vyhlášky č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Nosný systém objektů tvoří vápenopískové tvárnice Silka. Stropní konstrukce 

RD jsou ze železobetonu třídy C20/25 tl. 200mm jednostranně vyztužené a vetknuté. 

Stropní konstrukce ordinace a garáže zhotovená ze stropních dílců YTONG klasik 

200+50 tl. 250 mm. Základové konstrukce jsou řešeny jako pásy z prostého betonu třídy  

C16/20 a betonových tvarovek ztraceného bednění CS BETON TB 25. Podkladní beton 

je rovněž z prostého betonu C16/20 vyztužený KARI síti ø5 mm s oky 100x100 mm. 

Všechny objekty, kromě garáže, jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS tl. 160 mm. Objekty jsou ukončeny plochou jednoplášťovou střechou se 

sklonem 3%. Hlavní izolaci tvoří PVC-P fólie Fatrafol 810. Střecha je spádována 

pomocí klínu z tepelné izolace a spádování je vedeno do podokapních žlabů na zadní 

straně všech objektů. Střecha RD nad 1NP je odvodněna do střešního vtoku.  

 

Bezpečnost při užívání stavby 

  

SO01 (SO03)  

 Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu určeném pro 

bydlení nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození - pádem, nárazem, popálením, 

zásahem elektrickým proudem. Jednotlivá zábradlí dosahují minimální předepsané 

rozměry. 

 

SO02 

 V zubní ordinaci se bude postupovat dle všech stanovených legislativních 

předpisů pro práci ve zdravotnictví, aby nebylo nijakým způsobem ohroženo zdraví 

zaměstnanců ani pacientů/návštěvníků zubní ordinace. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Musí být dodrženy veškeré požadavky a postupy při použití strojů a nářadí dle 

platného zákona a vyhlášek. 

 

Stavební fyzika 

 

Tepelní technika: 

  Jednotlivé konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby vyhověly 

doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. Všechny 

posuzované objekty vyhovují normovým požadavkům. Tepelně technické posouzení 

objektů je podrobněji popsáno ve zprávě tepelně technického posouzení. Objekt (SO01, 

SO02) spadá do energetické náročnosti kategorie B (viz Složka č. 6 - Stavební fyzika).  
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Osvětlení: 

 Všechny místnosti všech objektů jsou osvětlené bočním přirozeným denním 

osvětlením. Kromě toho jsou tyto místnosti opatřené umělým osvětlením zabudovaným 

ve stropních konstrukcích nebo na stěně. Bližší posouzení viz samostatná složka                  

č. 6 - Stavební fyzika - Seminární práce.  

 

Oslunění: 

 Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají dostatečné oslunění 

dle platných normových požadavků. Proti prohřívání místností v letních měsících jsou 

zde k dispozici vnitřní žaluzie nebo u RD částečně stíní i předsazená loggie v 2NP. 

Bližší posouzení viz samostatná složka č. 8 - Seminární práce. 

 

Akustika/hluk: 

 Stavba se nachází v klidné oblasti na okraji města. V blízkosti se nachází pouze 

místní komunikace, která nevytváří větší vibrace a splňuje hygienické limity hluku pro 

den i noc.  

 

b) Výkresová část 

 Výkresová část architektonicko-stavebního řešení je připojená v samostatně 

v složce č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení.  

 

c) Dokumenty podrobností 

 Skladby konstrukcí, seznam částí výrobků a rozhodující detaily jsou 

v samostatné příloze. 

 

 D.1.2 Stavebné konstrukční řešení  

 

a) Technická zpráva 

 

Vytyčení stavby 

 Stavba bude umístěná dle situačního výkresu a zaměřených bodů (viz 

samostatná složka č. 2 - C Situační výkresy). Podlaha objektu SO01 se nachází ve 

výškové úrovni 343,300 m n.m. B.p.v., podlaha objektu SO02 a SO03 se nachází ve 

výškové úrovni 343,550 m n.m. B.p.v.. Zhotovitel zajistí specializovanou geodetickou 

firmu, která zaměří a vytyčí stavbu. Souřadnice bodů jsou v systému JTSK. 

 

Výkopové práce 

 Stavba se nachází v mírně svažitém terénu, který se svažuje od severu k jihu. 

Tím pádem se budou muset provádět násypy. Stavba je proto umístěná tak, aby vznikli 

co nejmenší násypy a současně aby byla co nejmenší spotřeba výkopových prací. 

Vykopaná zemina bude ukládaná na deponii ve spodní části pozemku a následně bude 

použita k případným zásypům. Na pozemku byl proveden geologický průzkum, na 
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základě kterého bylo zjištěné, že základové pudy tvoří jemnozrnné zeminy (jíly s velmi 

vysokou plasticitou), třídy F8. Proto musí být základová spára v případě nepřetržitých 

dešťů nebo vysokých teplot zakrytá. Výkopové práce budou provedené těžkou 

technikou. 

 Po zaměření stavby geodetickou firmou se jako první provede skrývka ornice               

o mocnosti 200 mm. Ornice bude uskladněná na pozemku (deponie) a následně bude 

použitá při dokončovacích pracích. Následné budou provedeny jednotlivé výkopy pro 

základové pásy. Stavební jáma bude v některých místech odstupňována pomocí schodů 

dle výkresu základů. Veškerá vytěžená zemina bude použitá při konečných úpravách 

pozemku.   

 

Základy 

 Objekty jsou založené na betonových pásech z prostého betonu, které se budou 

provádět podle výkresu základů. Pásy jsou z třídy betonu C16/20, konzistence S2, 

kamenivo frakce 4/16. Vzhledem k druhu zeminy, která se nachází na pozemku (jíly 

s vysokou plasticitou F8) musí být základová spára minimálně v hloubce 1,8 m od 

úrovně upraveného terénu. Pásy jsou doplněné zdí ze ztraceného bednění CS BETON 

BT 25, které je vyztužené vodorovně i příčně betonářskou výztuží ø8 mm, ocel B500                 

a vyplněné betonem třídy C16/20. Na tuto konstrukci se následně vybetonuje podkladní 

deska třídy betonu C16/20, která bude vyztužená kari síti ø5 mm s oky 100x100 mm               

tl. 150 mm. Základová spára pod obvodovými stěnami RD (SO01) je v hloubce                    

2200 mm. Základový pás je vysoký 800mm  a široký 1250 mm. Základ pod vnitřními 

nosnými stěnami je vysoký 600 mm a široký 1050 mm, základová spára je v tomto 

místě v hloubce 1000 mm. Pod schodištěm je zvětšená tloušťka podkladní desky o 150 

mm a rozšířená pod uhlem 45°. Objekty SO02 a SO03 mají základové pásy pod 

obvodovými stěnami vysoké 500 mm a široké 630 mm, základová spára je v hloubce 

2400 mm. Základový pás pod vnitřní nosnou stěnou je vysoký 500 mm a široký                  

630 mm, hloubka základové spáry je 900 mm. Odskakování základů vnitřní nosné stěny 

k základu obvodové zdi bude prováděno po výšce i šířce o 400 mm a 500 mm. Před 

vybetonování základů je nutné vynechat otvory pro připojení kanalizace. Pod základy 

bude vložen zemní pásek hromosvodu.  

 

Svislé konstrukce 

 Objekty jsou zděný z vápenopískových tvárnic Silka na tenkovrstvou zdící 

maltu Silka. Obvodové stěny jsou Silka S12-1800 tl. 300 mm. První řada tvarovek 

v objektu garáže (SO03) bude vyzděná z tvárnic Silka S20-2000 tl. 240 mm, která bude 

doplněná tepelnou izolací Baumit Austrotherm XPS tl. 50 mm. Vnitřní nosně zdi jsou  

tl. 300 mm a 240 mm.  

 Objekty SO01 a SO02 budou zateplené kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS tl. 160 mm. 
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Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce RD (SO01) jsou železobetonové, třída betonu C20/25                              

a s výztuží B500, tl. 200 mm. Deska je vetknutá a vyztužená v jednom směru. V místě 

balkónu, schodiště a nad vchodem je deska konzolovitě vyložena. V těchto místech je 

po celé délce vložen IZO nosník NIL EX25 tl. 80 mm. Součástí desky je 

železobetonový ztužující pozední věnec v místech nosných stěn.  

 Stropní konstrukce ordinace (SO02) a garáže (SO03) jsou tl. 250 mm. Jsou 

zhotovené ze stropních dílců YTONG klasik 200+50. Skládají se z nosníku YTONG 

Y175C a pórobetonových vložek YTONG klasik doplněných nadbetonávkou tl. 50 mm 

z betonu třídy C20/25. V objektu SO02 je nad hlavním vchodem stropní deska 

vykonzolovaná, přičemž táto část je tvořená železobetonem třídy C20/25 s výztuží 

B500 o tl. 250 mm. Stejně jak u objektu SO01 je v tomhle místě použitý IZO nosník 

NIL EX25 tl. 80 mm.  

 

Schodiště  

 Schodiště v RD (SO01) je dvouramenné, schodnicové se dvěma ocelovými 

schodnicemi a dřevěnými stupnicemi. V horní části je vetknuté do železobetonové 

stropní desky pomocí závitových tyčí. V spodní části je zakotveno k podkladní 

železobetonové desce pomocí chemických kotev. Schodiště je široké 1000 mm a bude 

opatřeno ocelovým zábradlím vysokým 1000 mm se skleněnou výplní. Sloupky budou 

na volné straně schodiště přivařené ke schodnici. Schodiště má 17 stupňů, z toho 14 na 

nástupním a 3 na výstupním rameni. Schodiště je osvětleno přirozeným světlem díky 

dvěma velkým oknům v hale.  

 

Střecha 

 Střechy všech objektů jsou navrženy jako jednoplášťové ploché střechy. Nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová stropní deska nad 2NP (SO01) nebo stropní deska ze 

systému YTONG klasik 200+50 (SO02, SO03).  Hlavní izolační vrstvu tvoří PVC-P 

folie Fatrafol 810. Vrstvu hydroizolace od tepelně izolační vrstvy odděluje separační 

geotextílie netkaná textilie TIPPTEX  300 g/m
2
.  Tepelná izolace je provedená z dvou 

typů expandovaného polystyrénu. Horní vrstvu tvoří klíny STYRO EPS 150 S min.             

tl. 20 mm. Dolní tepelně izolační vrstvu tvoří desky STYRO EPS 100 S tl. 230 mm 

(SO01) a tl. 200 mm (SO02). Objekt SO03 je opatřeny pouze spádovými klíny STYRO 

EPS 150 S min. tl. 20 mm. Sklon střech je 3% a je zajištěn spádovými klíny. Pod 

tepelnou izolací je parotěsná vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 

mineral special tl. 4 mm. Asfaltové pásy jsou lepeny na stropní konstrukci. Atika je 

tvořená tvárnicemi Silka S12-1800 tl. 300 mm ukončená betonovým věncem C16/20. 

Střechy jsou spádované k zadní časti objektů, do podokapních žlabů. Odtud je voda 

odváděná svodným potrubím do přípojky dešťové kanalizace a odsud do retenční 

nádrže. Střecha nad 1NP (SO01) je spádována do vtoku Topwet TWE 110 PVC S, DIN 

100 s ochranným košem proti zanášení nečistotami. Svodné potrubí vede skrz 

technickou místnost a je napojené rovněž na dešťovou přípojku, která odvede vodu do 
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retenční nádrže. Střešním pláštěm prochází odvětrávací potrubí splaškové kanalizace, 

komínek od digestoře a komín.  

 

Příčky 

 Vnitřní nenosné stěny jsou vyzděné z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 

tl. 150 mm zděné na tenkovrstvou maltu Silka.   

 

Podlahy 

 Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plavoucí podlahy s roznášecí 

vrstvou z betonové mazaniny. Od svislých konstrukcí jsou oddělené dilatačním páskem 

a kročejovou izolací. Bližší informace viz příloha Skladby konstrukcí. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolaci spodní stavby tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 

40 special mineral, který bude celoplošné nataven. Na podkladní betonovou desku je 

ještě přeď natavením hydroizolace nanesena asfaltová penetrace DEKPRIMER v celé 

ploše, pro lepší přilnavost.  

 Hydroizolace ploché střechy je provedena z fólie Fatrafol 810. Pojistnou 

hydroizolaci tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 special mineral 

celoplošně lepen na stropní konstrukci. V koupelnách a technické místností je nutno 

provést před nalepením keramické dlažby jednosložkovou izolační stěrku Weber.terizol. 

Při provádění je nutno dodržovat veškeré technologické postupy od výrobců. Velmi 

důležitě je správné provedení detailů.  

 

Tepelná izolace 

 Objekty SO01 a SO02 jsou izolovány kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS. Zdivo bude zatepleno v úrovni 1NP tepelnou izolací Baumit EPS-F  tl. 160 mm. 

Izolace bude lepená pomocí terčů z lepidla a bodově kotvená do zdiva talířovými 

hmoždinkami s ocelovým trnem.  

 V místě kontaktu s terénem budou všechny objekty zateplené tepelnou izolací 

Baumit Austrotherm XPS tl. 160 mm. XPS desky budou pouze lepeny.  

 Hmoždinky na fasádě budou zapuštěny o 25 mm a uzavřeny zátkou pro 

zatušenou montáž. Na desky bude nanesená stěrka, vyztužená síťovinou a na štěrku se 

pak provede fasádní vápenocementová omítka.  

  Izolace v úrovni 2NP a atiky (pod provětrávanou fasádou bude provedená 

z minerálních izolačních desek zo sklených vláken ISOVER AKUPLAT tl. 160 mm. 

Izolace bude lepená pomocí terčů z lepidla a bodově kotvená do zdiva talířovými 

hmoždinkami s ocelovým trnem.  

 Izolace v podlaze bude provedená z tepelně izolačních desek DEKPERIMETER 

200 a v místech s podlahovým vytápěním je doplněna tepelně-izolační podkladní 

deskou DEKPERIMETER PV-NR75 tl. 50 mm.  
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 Izolace ploché střechy bude zajištěná tepelně izolačními deskami STYRO EPS 

100 S a spádovými klíny STYRO EPS 150 S. Nejmenší tloušťka tepelné izolace na 

střeše se nachází u vtoku a okapů.  

 Bližší informace viz výpis Skladby konstrukcí.  

 

 Povrchové úpravy 

 Vnitřní povrchové úpravy stén budou provedeny vápenocementovou omítkou 

Cemix 073. Před nanesením vnitřní omítky musí byt na zeď nanesen polymercementový 

spojovací můstek Cemix 221 z důvodů velké nasákavosti vápenopískových tvárnic 

Silka. V koupelnách a toaletách budou stěny upraveny keramickým obkladem RAKO 

do úrovně stropů. Před nalepením keramického obkladu, budou stěny opatřeny 

jednosložkovou hydroizolační stěrkou.  

 Vnější povrchovou úpravu stěn tvoří fasádní škrábaná omítka Baumit 

NanoporTop se samočisticí schopností, bíle barvy. V úrovni soklu je na omítku 

nanesena ochrana proti vodě Baumit FlexProtect. 

 V úrovni 2NP (SO01) a v úrovni atik (SO02, SO03) tvoří povrchovou úpravu 

fasádní wpc desky Timbermax Exotic odstín Graphite.  

  

Výplně otvorů 

 Okna budou hliníková od firmy ALUPROF a dřevěná s hliníkovým krytem od 

firmy Smartwin. Hliníková okna jsou otvíravě-sklopné. Dřevené okna velkého formátu, 

použité v hale, jsou neotvíravé. V obytných místnostech RD (SO01) jsou použité 

zdvižně-posuvné hliníkové dveře ALUPROF. Všechna okna jsou zasklena izolačním 

trojsklem. Venkovní dveře jsou hliníkové rovněž od firmy ALUPROF. Vnitřní dveře 

jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi.  Podrobnější specifikace viz Výpis oken a 

dveří. 

 

Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky, které jsou na objektu navržené, jsou obsaženy ve 

výpisu klempířských výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Všechny truhlářské výrobky, které jsou na objektu navržené, jsou obsaženy ve 

výpisu truhlářských výrobků. 

 

Opatření proti pronikání radonu 

 Nepředpokládá se vyšší riziko radonu, proto pro toto opatření postačuje 

provedení izolace asfaltovým pásem do skladeb podlah na terénu. 
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Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody ze střech jsou svedeny vtoky a svody od okapových žlabů do 

retenční nádrže umístěné na pozemku. Přepad retenční nádrže je veden do přípojky 

kanalizace, která je napojená na jednotnou kanalizaci.  

 

Terénní úpravy 

 Stavba se nachází na mírně svažitém pozemku. Kolem domu budou provedeny 

drobné terénní úpravy (násyp nebo svahování), které vznikli v důsledku osazení objektu 

do svahu. Kolem všech objektů bude proveden okapový chodník z kameniva frakce 16-

32 mm pod kterým se bude nacházet trativod. Veškeré zpevněné plochy na pozemku, 

jako i příjezdová cesta ke garáži a parkovací stání při ordinaci budou provedené 

z betonové desky tl. 100 mm, na kterou se nanese kamenný koberec PIEDRA. Pod 

deskou bude proveden štěrkový podsyp tl. 350 mm. 

 

b) Podrobný statický výpočet  

 Podrobný statický výpočet nebyl součástí zadání.  

 

c) Výkresová část 

 Výkresová část stavebně konstrukčního řešení je připojená v samostatné 

v složce č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Požárně bezpečností řešení je připojeno v samostatné složce č. 5 - D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

a) Technická zpráva 

 

Vytápění: 

  

SO01 

 Objekt je vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle Junkers 

CerapurComfort ZSBR 28-3 E o výkonu 27,7 kW, který bude umístěn v technické 

místnosti. Kotel bude součásti solární soustavy na ohřev teplé vody, kterou tvoří dva 

solární panely DZD P 200 umístěné na střeše 2NP a solární bojler DZD OKC 250 

NTRR/SOL, o objemu 242 l. Kotel je napojen na třívrstvý jednoprůduchový komínový 

systém Schiedel ICS 25, vnější rozměr vložky ø 250 mm, s integrovanou tepelnou 

izolací. V obytných místnostech se budou nacházet podlahové konvektory KORADO - 

KORAFLEX FK šířky 280 mm a hloubky 150 mm. V koupelnách a na toaletách bude 

podlahové vytápění Comfort Mat a radiátory KORATHERM (VERTIKAL nebo 
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HORIZONTAL). Radiátor bude umístěn i v zádveří a v hale. V obývacím pokoji se 

nachází krb napojen na komínový systém Schiedel Absolut 360x360 mm. 

 

SO02 

 Objekt je vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle Junkers                                    

s průtokovým ohřevem TV - ZWBR 30-3 E CerapurComfort umístěný v technické 

místnosti,  který je napojen na komínový systém Schiedel Absolut 360x360 mm. Ve 

všech místnostech se budou nacházet radiátory KORATHERM HORIZONTAL. 

 

Vnitřní vodovod: 

 Rozvody jsou tvořeny potrubím z PE v podlaze a ve stěně. Hlavní uzávěr vody 

je umístěn před domem ve vodoměrné šachtě.  

 

Vnitřní kanalizace: 

 Rozvody jsou tvořeny z PVC KG potrubí. Připojovací potrubí je vedeno 

v podlaze, nebo ve stěně. Ležaté potrubí je vedeno pod podkladní betonovou deskou 

v zemině. Nad střešní rovinu je vyveden odvětrávací komínek Topwet TWOP 110 Bit 

DN100. Na toaletách je použit závěsný komplet Geberit instalovaný do sádrokartonové 

předstěny. Odpadní potrubí je napojeno na jednotnou kanalizaci.  

 

Vzduchotechnika: 

 Podrobnější řešení není součástí zadání.  

 

b) Výkresová část 

 Podrobné řešení vodovodu, vytápění a další rozvody nejsou součástí zadání.  

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 Není součástí zadání.  

 

D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
  

 Technická a technologická zařízení nejsou součástí zadání. 

 

E Dokladová část 

  
 Není součástí zadání. 
 

 



3. ZÁVĚR 
 Bakalářská práce byla zpracována ve formě dokumentace pro provedení stavby. 

Podkladem pro zpracování práce byla Architektonická studie, která přibliţuje hlavní 

záměr plánované stavby. Výsledná práce se od průvodní studie mírně odlišuje. Tyto 

odchylky jsou způsobené podrobnějším řešením problematiky a následným 

zpracováním pro splnění všech technických a technologických poţadavků. 

  Při vypracování této bakalářské práce jsem čerpala z informací a znalostí 

získaných při studiu, připomínek vedoucí práce, informací získaných od výrobců a 

vlastních zkušeností.  

 Řešený projekt rodinného domu se zubní ordinací je zpracován v odpovídajícím 

rozsahu zadání bakalářské práce a splňuje platné zákony, vyhlášky a normy. Výstupy 

práce jsou převáţně v podobě výkresů projektové dokumentace, případně doplněné 

výpočty a technickými zprávami. Součásti je i poţárně bezpečnostní řešení, posouzení 

stavby z hlediska stavební fyziky a seminární práce.   

 Během zpracování tohoto projektu jsem získala spoustu nových informací 

v oblasti projektové dokumentace a pracovních postupů při realizaci stavby.  
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5. SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Zkratky 

RD  rodinný dům  

PD  projektová dokumentace 

1NP  první nadzemní podlaţí 

2NP  druhé nadzemní podlaţí 

S  suterén 

K-CE  konstrukce 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

SZ  severozápad 

SV  severovýchod 

p. č.  parcelní číslo 

č.  číslo  

ŢB  ţelezobeton 

TI  tepelná izolace 

TL  tloušťka 

Č.  číslo 

NTL  nízkotlaký  

NN  nízké napětí 

TV  teplá voda 

TÚV  teplá uţitková voda 

ZTP  zvlášť těţké postiţení 

ZTPP  zvlášť těţké postiţení s průvodcem 

BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č.o.d.  činitel denní osvětlenosti 

PÚ  poţární úsek 

EPS  expandovaný polystyrén 

XPS  extrudovaný polystyrén 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

SDK  sádrokartonové desky 

RŠ  revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

HI  hydroizolace 

m.n.m.  metry nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 



Symboly 

Dmin [%]  minimální hodnota činitele denní osvětlenosti 

Dm  [%]  průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti  

Ac [m
2
]  celková plocha okna 

[-]   součinitel konstrukce okna 

θe [°C]   návrhová teplota vnějšího vzduchu v zimním období 

θgr [°C]   návrhová teplota zeminy přilehlé k stavebním konstrukcím 

φe [%]   návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu 

θi [°C]   návrhová vnitřní teplota v zimním období 

θi,g  [°C]  návrhová vnitřní  teplota v zimním období v garáţi 

θai  [°C]  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období 

θai,g  [°C]  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období v garáţi 

φi [%]   návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

 φi,g [%]  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v garáţi 

U [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla 

d [m]    tloušťka vrstvy 

λ [W/m.K]  součinitel tepelné vodivosti vrstvy 

R [m
2
.K/W]  tepelný odpor konstrukce 

Rsi [m
2
.K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

ΣR [m
2
.K/W]  součet tepelných odporů jednotlivých vrstev  

Rse [m
2
.K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  

RT [m
2
.K/W]  tepelný odpor celé konstrukce 

UN,20 [W/m
2
.K] poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

Urec,20 [W/m
2
.K] doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

𝐴𝑔 [m²]  celková plocha zasklení  

𝐴𝑓 [m²]  Celková plocha rámu  

𝑈𝑔 [W /m² . 𝐾] součinitel prostupu tepla zasklení  

𝑈𝑓 [W /m² . 𝐾] součinitel prostupu tepla rámu  

𝛹𝑔 [W /m . 𝐾]  lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinací tepelných 

vlivů 

           zasklení distančního rámečku a rámu   

𝐼𝑔 [m]    délka distančního rámečku  

θsi,min [°C]  nejniţší vnitřní povrchová teplota 

Rsik [m
2
.K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

fR,si [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N [-]  poţadovaná hodnota nejniţšího teplotního faktoru vnitřního  

   povrchu 

fRsi,cr [-]   kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu 

ξ [-]   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

Ue [W/m
2
.K]   přepočítaný součinitel přestupu tepla vnější konstrukce  

Ui [W/m
2
.K]  přepočítaný součinitel přestupu tepla vnitřní konstrukce  



𝐻𝑇 [W /K]   měrná ztráta přestupem tepla  

A [m²]   součet ploch obálkových konstrukcí  

b [-]   součinitel teplotní redukce  

𝑈𝑡𝑏𝑚 [W /m² .K]  průměrný vliv všech tepelných vazeb  

Uem [W.m
-2

.K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  

Uem,N,rq [W.m
-2

.K
-1

] poţadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

   obálkou budovy 

Uem,N,rc [W.m
-2

.K
-1

] doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

   obálkou budovy 

R’w [dB]  váţená stavební neprůzvučnost 

Rw [dB]  váţená laboratorní neprůzvučnost deklarovaná výrobcem 

ΔRw [dB]  zlepšení váţené neprůzvučnosti přídavnými vrstvami  

k1 [dB]  korekce materiálů 

LAeq,2m [dB]  ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době od 6:00 do  

   22:00 hod. ve vzdálenosti 2 m před fasádou (pro obvodovou  

   stěnu)  

L’n,w [dB]  Váţená normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

Ln, w [dB]  laboratorní hodnota hladiny akustického tlaku korečejového hluku  

ΔLn, w [dB]  zlepšením vlivem pouţité kročejové izolace 

sʹ [MPa.m
-1

]  dynamická tuhost 

S [m
2
]   plocha 

h [m]   poţární výška 

hs [m]   světlá výška prostoru 

pn [kg/m
2
]  nahodilé poţární zatíţení 

an [-]   součinitel a pro nahodilé poţární zatíţení 

ps [kg/m
2
]  stále poţární zatíţení 

as  [-]   součinitel a pro stále poţární zatíţení 

p [ kg/m
2
 ]   poţární zatíţení 

pv [ kg/m
2
 ]  výpočtové poţární zatíţení 

a [-]   součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru  

   hořlavých látek 

So [m
2
]   celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích  

   poţárního úseku 

ho [m]   výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích poţárního  

   úseku  

n [-]   pomocná hodnota (při výpočtu součinitele b) 

k [-]   součinitel vyjadřující geometrické uspořádání (při výpočtu  

   součinitele b) 

b [-]   součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních  

   geometrických podmínek 

c [-]   součinitel vyjadřující vliv poţárně bezpečnostních zařízení nebo  

   opatření 

l [m]   délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště poţárního 

úseku    (při určování odstupové vzdálenosti) 

hu  [m]   výška poţárního úseku (oři určovaní odstupové vzdálenosti) 



SP [m
2
]  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného 

poţárního   úseku (při určování odstupové vzdálenosti) 

SPO [m
2
]  poţárně otevřená plocha poţárního úseku (při určování odstupové 

   vzdálenosti) 

pO [%]   procento poţárně otevřených ploch (při určování odstupové  

   vzdálenosti) 

d1 [m]   odstupová vzdálenost 

Q [MJ*m-2]  uvolněné mnoţství tepla z m
2 
hořlavých hmot vnějšího povrchu  

   obvodové stěny 

Mi [kg]  hmotnost hořlavých látek 

Hi [MJ]  výhřevnost hořlavých látek 

ρ [kg/m
3
]   objemová hmotnost 

d [m]   tloušťka konstrukce   
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