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Úvod 

P�edm�tem bakalá�ské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. D�m je situován na 

jižním okraji obce Sv�tlá v nové zástavb� rodinných dom�. Objekt se nachází na mírn� 

svažitém pozemku. 

D�m je navržen jako samostatn� stojící, dvoupodlažní s �áste�ným podsklepením. 

Suterénní místnosti jsou p�evážn� navrženy jako sklad, první nadzemní podlaží má �ást 

obytnou, �ást provozovny a garáž. Druhé nadzemní podlaží je podkroví. 

Suteréní zdivo navrženo ze ztraceného bedn�ní opat�ené extrudovaným polystyrenem. 

Nadzemní podlaží je zd�né z keramických tvárnic Porotherm, zateplené kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Zast�ešení obytné �ásti a provozovny je �ešeno sedlovou 

st�echou s keramickými taškami, zast�ešení garáže navrženo jako plochá st�echa s funkcí 

terasy ve druhém nadzemním podlaží. 

Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 

�
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A. Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb� 

 název stavby: a)

Rodinný d�m s provozovnou Sv�tlá 

 místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�): b)

obec  Sv�tlá, parc. �. 119/9, k. ú. Sv�tlá u Šebetova 

 p�edm�t projektové dokumentace: c)

PD v rozsahu pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení, místo trvalého pobytu 

Pavel Vondál, Sv�tlá 101, 67963 Velké Opatovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno a p�íjmení hlavního projektanta 

Pavel Vondál, Sv�tlá 101, 67963 Velké Opatovice 

A.2 Seznam vstupních podklad� 
-požadavky stavebníka 

-vizuální prohlídka na pozemku 

-technické podklady stavebního ú�adu Boskovice 

-technická dokumentace vybudovaných inženýrských sítí obce Sv�tlá  

A.3 Údaje o území 
a) rozsah �ešeného území 

�ešené území se nachází v obci Sv�tlá v lokalit� „U rybníka“ v jižní �ásti obce. 
Jedná se o lokalitu ur�enou podle územního plánu pro stavbu rodinných dom�. 
V sou�asné dob� je posledním nezastav�ným pozemkem v této lokalit�. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�, památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod. 

Parcela, kde se má navrhovaná stavba rodinného domu realizovat se nenachází v 
zón�, kde by bylo vymezeno žádné ochranné pásmo, nenachází se zde žádná 
památková rezervace, památková zóna ani jiné zvláš� chrán�né území. Parcely se 
nenachází v místech, které by byly opakovan� postiženy záplavami.  
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c) údaje o odtokových pom�rech 

Srážkové vody dopadající na nezpevn�né plochy jsou vsakovány do zem�. 
Zpevn�né plochy jsou vyspádovány sm�rem od objektu a voda je vsakována do zem�. 
Deš�ová voda ze st�echy je odvád�na do reten�ní nádrže umíst�né na pozemku a �ást 
do jednotné kanalizace. Vzhledem k málo propustné zemin� je kolem objektu 
vybudována liniová drenáž kolem základ�, která je také odvád�na do kanalizace. 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pom�ry. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní, souhlas 
apod. 

Stavba je v souladu s územn� plánovací dokumentací obce Sv�tlá. Pozemek je 
ur�en jako plocha pro bydlení. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� 
stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územn� plánovací dokumentací 

Dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Požadavky byly dodrženy. Stavba rodinného domu je v souladu s územním plánem 
obce Sv�tlá a se strategickým plánem rozvoje obce Sv�tlá. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

P�i návrhu projektové dokumentace byly zapracovány všechny požadavky a 
p�ipomínky dot�ených orgán�. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

P�i projektování stavby nebyly užity žádné výjimky z obecných p�edpis� a norem 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Stavba nevyvolává žádné související �i podmi�ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle KN). 

Katastrální území Sv�tlá u Šebetova 

�íslo 
parcely 

Druh pozemku Vlastník 

119/9 orná p�da Stavebník 

119/10 orná p�da Obec Sv�tlá, �. p. 55, 67963 Sv�tlá 

119/8 orná p�da 
SJM Ambroz Radek a Ambrozová 
Martina, �. p. 113, 67963 Sv�tlá 

119/29 orná p�da Obec Sv�tlá, �. p. 55, 67963 Sv�tlá 

119/30 orná p�da Obec Sv�tlá, �. p. 55, 67963 Sv�tlá 



12 
 

A.4 Údaje o stavb� 
a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b) ú�el užívání stavby 

Hlavním ú�elem objektu je stavba pro bydlení. Dalším ú�elem objektu je provoz 
služeb kade�nictví v majetku majitele. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 

Stavba není kulturní památkou ani jinak chrán�nou stavbou dle jiných právních 
p�edpis�. 

e)  údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je v souladu s požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a to základní požadavky na stavby které jsou“ 

- mechanická odolnost a stabilita 
- požární bezpe�nost 
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost�edí 
- ochrana proti hluku 
- bezpe�nost p�i užívání 
- úspora energie a tepelná ochrana 

 Novostavba je vícepodlažní a nespl�uje požadavky na bezbariérové užívání 
osobami dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis� 

Navržená stavba spl�uje požadavky dot�ených orgán� a požadavky vyplývající 
z jiných právních p�edpis� nejsou známy. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Stavba není podmín�na vydáním výjimek ani úlevových �ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� 
apod.) 

Zastav�ná plocha:   169,5 m2 
Obestav�ný prostor: 1069,5 m3 
Užitná plocha:  340,1 m2 
Zpevn�ná plocha:  110 m2 
Po�et funk�ních jednotek:    2 obytná �ást 4 osoby (2 dosp�lí, 2 d�ti) 

provozovna 2 osoby (1 zam�stnanci, 1 
zákazník) 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 

Pot�eba vody 

Orienta�ní výpo�et 
Zadání: 4 obyvatelé, kade�nictví(1 pracovník) 
Sm�rné �íslo ro�ní spot�eby 
- byty s tekoucí teplou vodou  35 m3/rok 
- o�ista kolem RD   1 m3/rok 
- kade�nictví    50 m3/rok 
Specifická spot�eba vody 
q = (35+1)/365 = 0,099 m3/obyvatel*den 
qkad = 50/365 = 0,137 m3 
Pr�m�rná denní pot�eba vody 
Qp = �n*q = 4*99 + 137 = 533 l/den = 0,533 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody 
Qm = Qp*kd = 533*1,4 = 746 l/den = 0,746 m3/den 
Maximální hodinová pot�eba vody 
Qh = 1/24*Qp*kd*kh = 1/24*533*1,4*1,8 = 56 l/den 
Ro�ní spot�eba vody 
Qr = Qp*po�et provoz. dn� = 0,533*365 = 195 m3/rok 

Deš�ová voda 

	ást deš�ové vody (cca polovina plochy šikmé st�echy a plocha ploché st�echy) 
je zachytávána do reten�ní nádrže. Zadržená voda slouží k zalévání zahrady. 

Teplá voda 

Teplá voda bude oh�ívána pomocí zásobníku o celkovém objemu 200 l. Teplá 
užitková voda pro provozovnu kade�nictví je zajišt�na pr�tokovými oh�íva�i. 

T�ída energetické náro�nosti 

Energetický štítek obálky budovy – t�ída B – Úsporná 
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Odpadní materiály 

B�žný domovní odpad je možné ukládat do popelnice, která je vyvážena 1x za 14 dní. Další 
možností je ukládání odpadu na místní skládku odpadu v obci. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o stavb�, �len�ní na etapy) 

P�edpokládané datum zahájení stavby:  srpen 2017 

P�edpokládané dokon�ení stavby:  �íjen 2018 

k) orienta�ní náklady stavby 

Název objektu Množství m.j. THU Náklady(tis.) 

SO1- Rodinný 
d�m s provozovnou 

1138 m3 5069 5768 

SO2-P�ípojka 
vody 

8,5 m 2601 22,1 

SO3-P�ípojka 
splaškové kanalizace 

10,5 m 3768 39,6 

SO4-P�ípojka 
deš�ové kanalizace 

22 m 3768 82,9 

SO5-P�ípojka 
zemního plynu 

14,4 m 1850 26,7 

SO6- Zpevn�né 
plochy 

110 m2 1626 178,2 

SO7-
Oplocení(pletivo) 

28 m 818 22,9 

SO8-
Oplocení(d�ev. plot) 

56 m 5000 280 

 

P�edb�žné náklady na výstavbu rodinného domu s provozovnou jsou orienta�n� 
stanoveny na �ástku cca. 6,42 mil K� bez DPH. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení 

SO1 …. Rodinný d�m s provozovnou 
SO2 …. P�ípojka vody 
SO3 …. P�ípojka splaškové kanalizace 
SO4 …. P�ípojka deš�ové kanalizace 
SO5 …. P�ípojka zemního plynu 
SO6 …. Zpevn�né plochy (vjezd do garáže, pakovací stání) 
SO7…. Oplocení (pletivo) 
SO8…. Oplocení (d�ev�ný plot na betonové zídce) 
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Pr�vodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky �. 499/2006 Sb., v aktuálním 
zn�ní novely 62/2013 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, dle p�ílohy 6) v rozsahu pro 
dokumentaci pro provád�ní stavby. 

 

…………………………………………. 

��������	
������������ � � � � � �������������������������

 �
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Rodinný d�m je navržen na parcele 119/9 v k. ú. Sv�tlá u Šebetova. Staveništ� se 
nachází na okraji obce v blízkosti novostaveb rodinných dom�. Pozemek je poslední 
nezastav�nou parcelou v nov� vybudované lokalit� „U rybníka“. Tato lokalita je 
ur�ena územním plánem obce k zástavb� RD. Pozemek je mírn� svažitý a je 
v majetku stavebníka. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Tyto pr�zkumy nebylo nutné pro požadovaný ú�el vyhotovovat. Pro pot�eby 
projektu byla provedena prohlídka staveništ�. Informace o zemin� a hladin� podzemní 
vody zjišt�na z podklad� zap�j�ených z realizace sousedního objektu. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpe�nostních pásem. 

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

Pozemek není v zátopovém ani poddolovaném území a nehrozí zde sesuvy p�dy. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území 

Stavba rodinného domu s provozovnou je navržena tak, aby neovlivnila negativn� 
okolní stavby a pozemky. �ást deš�ových vod ze st�ech je zachytávána do reten�ní 
nádrže a �ást je svedena do jednotné kanalizace. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

B�hem výstavby nedojde k asanacím, demolicím ani kácením d�evin 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� 
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Pozemek �. 119/9 je ve vlastnictví stavebníka. Dle územního plánu je pozemek 
ur�en k bydlení. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná p�da a je chrán�n 
zem�d�lským p�dním fondem. Skrývka ornice bude provedena v celkové ploše cca 
450 m2 v hloubce 30 cm. Ornice bude uložena v zadní �ásti pozemku a po dokon�ení 
stavby použita k finálním terénním úpravám. 

h) územn� technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Pozemek parcelní �. 119/9, na n�mž je umíst�n RD, bude napojen na stávající 
dopravní komunikaci vedenou podél severní hranice pozemk�. Na pozemku jsou již 
vybudovány p�ípojky ve�ejné sít� NN, ve�ejný NTL plynovod, vodovod, jednotnou 
kanalizaci. 
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i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Realizací stavby rodinného domu s provozovnou nevznikají v�cné a �asové vazby, 
nebo podmi�ující, vyvolané a související investice. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Stavba bude sloužit k bydlení �ty��lenné rodiny v obytné �ásti objektu (suterén + 
�ást 1. NP + obytné podkrovní) a sou�asn� provozu kade�nictví ve vlastnictví majitele 
umíst�ného v 1.NP. Provozovna je zevnit� komunika�n� spojena s obytnou �ástí a 
po�ítá se s jejím využitím majitelem domu.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

V dané lokalit� „U rybníka“ se nachází zástavba nových samostatn� stojících 
rodinných dom�. Stavba je umíst�na na posledním nezastav�ném pozemku. Objekt je 
osazen cca 8 m od jižní hranice pozemku, p�ed objektem je zpevn�ná plocha, nájezd 
do garáže a 2 parkovací místa. Umíst�ní domu spl�uje požadavky z hlediska odstup� 
od ostatních objekt�.  

 architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné d)
�ešení. 

Architektonicky je objekt �ešen jako samostatn� stojící rodinný d�m s jedním 
nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Nad obytnou �ástí je sedlová st�echa, 
nad garáží je poch�zí plochá st�echa. Orientace h�ebene st�echy je rovnob�žn� 
s p�íjezdovou komunikací. 

Celý objekt je zateplen systémem ETICS, omítka z exteriéru silikátová ve sv�tle 
žlutém odstínu. St�ešní krytina je z pálených tašek �ervené barvy. Výpln� otvor� jsou 
slad�ny do hn�dé sv�tlé barvy. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Podzemní podlaží – 1.S 

Podzemní podlaží je komunika�n� spojeno ŽB schodišt�m z 1.NP.  Podzemní 
podlaží je tvo�eno �ty�mi sklady, dílnou a prádelnou. 

Nadzemní podlaží – 1.NP 

Podlaží tvo�í 3 �ásti s odd�leným vstupem. Obytná �ást, provozovna, garáž. 
V obytné �ásti tohoto podlaží jsou místnosti zádve�í, kuchyn�, obývací pokoj, 
koupelna s WC a chodba. Do �ásti provozovny se lze dostat z exteriéru vchodovými 
dve�mi, tak dve�mi z chodby obytné �ásti. Nejv�tší místností této �ásti je provozovna, 
dále je tu WC a kancelá�. Celek garáže je tvo�en samotnou garáží a menším skladem 
ná�adí. 
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Podkroví – 2.NP 

Z chodby 1.NP je p�ístup schodišt�m do podkroví. To je tvo�eno obytnými 
místnostmi. V podkroví jsou 2 d�tské pokoje, koupelna, WC, ložnice a pracovna. 
Z tohoto podlaží je p�ístup na poch�zí plochou st�echu, která plní funkci terasy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt rodinného domu s provozovnou není navržen jako bezbariérový, 
bezbariérové �ešení není vyžadováno. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba rodinného domu s provozovnou je v souladu s vyhláškou �. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby. V oblasti ochrany zdraví je v souladu se zákonem 
�. 258/2000 Sb. O ochran� ve�ejného zdraví. Stavba je navržena bezpe�n� pro 
následné užívání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt� 

a) stavební �ešení 

Objekt je navržen s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a �áste�ným 
podsklepením. Objekt je �ešen jak zd�ná stavba z keramických tvarovek Porotherm 
s kontaktním zateplením systémem ETICS. Obvodové st�ny v podzemním podlaží 
jsou tvo�eny tvarovkami ztraceného bedn�ní BEST 30, které jsou vylity betonem. Nad 
obytnou �ástí a provozovnou je sedlová st�echa, nad garáží je st�echa plochá, která 
plní i funkci terasy. Výpln� otvor� jsou plastové. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C 20/25, podkladní beton 
150 mm z prostého betonu vyztuženého kari sítí. Obvodové st�ny suterénu jsou 
z tvarovek BEST – ztracené bedn�ní 30, p�í�ky z keramických tvarovek Porotherm 
11,5 Profi. Obvodové st�ny 1.NP a 2.NP jsou z tvarovek Porotherm 30 Profi zd�né na 
tenkovrstvou maltu zateplené systémem ETICS s tlouš�kou fasádního polystyrenu 160 
mm. Stropní konstrukce jsou vytvo�eny v systému Porotherm strop z keramických 
vložek Miako a stropních nosník� POT. St�ešní konstrukce nad obytnou �ástí je šikmá 
a je vytvo�ena jako krokvová soustava. St�ešní konstrukce nad garáží je tvo�ena 
plochou st�echou, jejíž horní �ást je ur�ena jako terasa ve 2.NP. St�ešní krytina je 
keramická. V celém objektu jsou obložkové zárubn�, d�ev�né vnit�ní voštinové dve�e. 
Výpln� vn�jších otvor� jsou plastové s izola�ním trojsklem. Povrchová úprava fasády 
je tvo�ena jako fasádní silikonová škrábaná omítka v odstínu sv�tle hn�dé barvy. 
V soklové �ásti objektu je fasádní lepený obklad v imitaci cihly. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navrhované materiály zaru�ují mechanickou odolnost a stabilitu. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení 

Vnit�ní vodovod 

Zásobování vodou je pomocí vodovodní p�ípojky, která bude vybudována od již 
stávající vodom�rné šachty, která je již na pozemku. Z této šachty vede p�ípojka z 
HDPE 100 DN 32 do suterénní místnosti S01 Prádelna. Rozvod po objektu je z HDPE 
SDR11. 

Vnit�ní kanalizace: 

Vnit�ní kanalizace zabezpe�uje samostatný odvod splaškových vod z objektu. 
Splašky budou odvád�ny do jednotné kanalizace p�ed objektem. Na pozemku se již 
nachází hlavní revizní šachta, která je p�ipravena napojení kanaliza�ního potrubí. 
Rozvod po objektu je z PE, rozvod v zemi je z PVC DN 125. 

Vytáp�ní: 

V objektu je navrženo teplovodní vytáp�ní otopnými t�lesy. Plynový kondenza�ní 
kotel pro vytáp�ní je umíst�n v 1.S v místnosti S05. V 1.NP lze místnosti kuchyn� a 
obývací pokoj vytáp�t krbovými kamny. 

Rozvod plynu: 

P�ípojka plynu a HUP jsou na hranici pozemku. Následný rozvod od p�ípojky ke 
kotli v 1.S pomocí trubek z PE 100 SDR 11 32 x 2,9. Vnit�ní rozvody jsou z m�di. 

Elektrická energie 

Na pozemku je již zbudována sk�í� rozvad��e. Odsud bude elektrická enenergie 
p�ivedena do elektrické rozvodné sk�ín� umíst�né v zádve�í objektu. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

- zdravotn� technické instalace 

- rozvod NTL plynu 

- rozvod vytáp�ní 

- elektrorozvody 

V objektu se nenachází žádné technologické za�ízení 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Objekt posuzován dle �SN 73 0822 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní 
objekty a �SN 73 0833 Požární bezpe�nost – Budovy pro bydlení a ubytování. 
Požární bezpe�nost je �ešena v samostatné p�íloze projektové dokumentace. Viz 
složka �. 6 – Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

Hodnocení prostupu tepla obálkou budovy – t�ída B – Úsporná. Podrobn�jší �ešení 
v samostatné p�íloze projektové dokumentace. Viz složka �. 7 – Stavební fyzika 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí 

Stavba spl�uje požadavky na stavby dané stavebním zákonem a vyhláškou 
�.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

-Místnosti jsou v�trány p�irozen� okny nebo dve�mi. Prostor nad varnou plochou je 
odv�trán digesto�í p�es ze� do exterieru. 

-Vytáp�ní zajišt�no otopnou soustavou s plynovým kotlem o výkonu cca 20 kW 

-Osv�tlení zajišt�no okny a um�lým osv�tlením 

- Odpad likvidován pomocí svozové firmy, p�ípadn� možno využít obecní skládku 
odpadu 

- Objekt je napojen na pitnou vodu z ve�ejného vodovodu 

-Stavba nemá vliv negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti atd. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Na základ� pr�zkumu na výskyt radonu v podloží byl zjišt�n nízký radonový index, 
není nutné p�istupovat k protiradonovým opat�ením. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Bludné proudy nebyly zjišt�ny, není nutné �ešit. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Seizmicita nebyla zaznamenána v okolí stavby, není nutné �ešit. 

d) ochrana p�ed hlukem 

Vzhledem k umíst�ní stavby a jejímu okolí není nutné navrhovat žádná opat�ení. 

e) protipovod�ová opat�ení 

Vzhledem k umíst�ní stavby a lokalit� není nutné navrhovat žádná opat�ení. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nebyly zjišt�ny žádné ostatní negativní vlivy. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou zakresleny ve výkresové �ásti 
projektové dokumentace, výkres C.1.01 Situace. 
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b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

- vodovodní p�ípojka HDPE 100 DN 32, délka 6 m 

- p�ípojka deš�ové kanalizace, PVC KG DN 150, délka 35 m 

- p�ípojka splaškové kanalizace, PVC KG DN 150, délka 8,8 m 

- p�ípojka plynu, PE 100 SDR 11, délka 14,4m 

B.4 Dopravní �ešení 
a) popis dopravního �ešení 

Pozemek 119/9 je p�ístupný místní komunikace p�ed objektem z jižní strany. 
Komunikace je široká 5,5m. Navazuje na komunikaci II. t�ídy Jeví�ko-Blansko. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

P�íjezd na parkovišt� a zpevn�nou plochu p�ed garáží je z jižní strany z místní 
komunikace. 

c) doprava v klidu 

Zpevn�ná plocha p�ed garáží umož�uje vjezd do garáže a taktéž odstavení 
automobilu. P�ed objektem jsou 2 parkovací místa sloužící provozovn�. Dále je také 
zpevn�na plocha pro p�ší p�ístup do objektu. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

Není nutné �ešit. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Kolem stavby dojde ke srovnání terénu viz výkres C.2.01 Situace.  

b) použité vegeta�ní prvky 

Úprava vegetace bude po dokon�ení stavby �ešena samostatn� stavebníkem. 

c) biotechnická opat�ení. 

Nejsou navržena. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Ovzduší stavby nebude 
zne�iš�ováno provozem stavby. Hluk vzniká pouze b�žným užíváním objektu. 
Splaškové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizace. Odpady jsou vyváženy 
odpadovou firmou 

b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana 
rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin� 

Navržená stavba se nenachází v žádném chrán�ném prost�edí. 
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c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Pro tuto lokalitu je vylou�en možný negativní vliv na soustavu Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�r� zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Není vyžadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

Na parcelu nezasahuje žádné ochranné a bezpe�nostní pásmo. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

Navržená stavba nevyžaduje �ešit tuhle problematiku. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Staveništní p�ípojka vody bude v pr�b�hu stavby zm�n�na na trvalou. Pro stavbu 
bude z�ízena rozvodná sk�í� pro odb�r elekt�iny samostatným staveništním 
rozvad��em. 

b) odvodn�ní staveništ� 

Odvodn�ní staveništ� a jámy bude realizováno drenážním systémem, který bude 
ústit do plastové revizní šachty a odtud sveden do deš�ové kanalizace. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

P�ístupová cesta bude �ešena p�ímo z p�iléhající místní komunikace. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou bude dot�en pozemek  119/25, který je v majetku obce Sv�tlá. Další vlivy 
provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky nejsou rozhodující. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin není nutná. Na pozemku se nachází pouze vzrostlá tráva. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

Staveništ� bude ohrani�eno parcelou 119/9, p�íjezd a odjezd ze staveništ� p�es 
parcelu 119/25. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

Likvidaci odpad� zajistí provád�cí firma, p�ípadn� po domluv� stavebník 
svépomocí. P�edevším jde o odpady skupiny �. 15 Odpadní obaly a �. 17 Stavební a 
demoli�ní odpady. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

V rámci výstavby se nep�edpokládá žádný p�ísun zeminy. Veškeré terénní úpravy 
budou provedeny z výkopku a ornice z parcely 119/9. Požadavek na deponii zeminy –  
žádný. 

Bilance zemních prací: Vykopaná zemina  296,6 m3 

     Sejmutá ornice   450 m2 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

B�hem výstavby budou dodrženy zákonná ustanovení a p�edpisy pro ochranu 
životního prost�edí a to zejména v p�ípad� likvidace odpad�. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis� 

Stavební práce budou probíhat v souladu s na�ízeními a zákony a blíže dle na�ízení 
vlády �. 591/06 Sb., Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích a na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., Na�ízení vlády o bližších požadavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Pracovníci musí být dostate�n� pou�eni a proškoleni. Koordinátor 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci není na stavb� pot�ebný. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Výstavbou není dot�ena žádná jiná stavba. Žádné úpravy nejsou nutné. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

Stavba nebude nijak významn� zasahovat do místní komunikace. Na hranici 
pozemku bude jednoduchá zna�ka upozor�ující vjezd a výjezd vozidel ze stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Není nutné stanovovat speciální podmínky pro provád�ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

P�edpokládané datum zahájení stavby:  srpen 2017 

P�edpokládané dokon�ení stavby:  �erven 2018 
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Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky �. 
499/2006Sb, o dokumentaci staveb dle p�ílohy 6) v rozsahu pro dokumentaci pro 
provedení stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
        ….………………………… 

Ve Sv�tlé, únor 2017       vypracoval: Pavel Vondál 
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D.1.1.a  Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Ú�el objektu, funk�ní nápl� 
Projektová dokumentace �eší návrh rodinného domu s provozovnou kade�nictví. 

Objekt je navržen pro bydlení �ty��lenné rodiny a provozu kade�nictví ve vlastnictví 
majitele. �ást prvního a celé druhé nadzemní podlaží slouží obytné �ásti, �ást prvního 
podlaží je ur�ena pro provozovnu. Suterénní místnosti slouží jako skladovací prostory 
a místnosti pro domácí práce. 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové �ešení 
Objekt se skládá z obytné �ásti a provozovny, které jsou zast�ešeny šikmou 

st�echou. K nim je p�ipojena garáž, jejíž plochá st�echa slouží jako terasa 2.NP. 
Objekt je osazen na obdélníkovém pozemku na okraji obce. Nachází se v rozvojové 
lokalit� obce, ur�enou pro výstavbu rodinných dom�. 

D.1.1.a.2.1 Dispozi�ní a provozní �ešení 
Objekt je �len�n na �ást obytnou s provozovnou a garáž. Obytná �ást, provozovna i 

garáž mají sv�j vlastní vstup. 

Hlavní vstupy do všech t�chto �ástí jsou navrženy z jižní �ásti pozemku. Hlavním 
vstupem do obytné �ásti se dostáváme do zádve�í, odtud p�ímo na chodbu prvního 
nadzemního podlaží. Z chodby se lze dostat do velké spole�né místnosti kuchyn� a 
obývacího pokoje. Z chodby je také p�ístup na sociální za�ízení domu – WC a 
koupelna. Z téže chodby je také p�ístup do provozovny, která je tímto komunika�ním 
prostorem provázána s obytnou �ástí domu. Po hlavním schodišti dol� se dostaneme 
do suterénu. Ta je p�evážn� navrhována jako skladovací prostor a prostory pro 
umíst�ní kotle a oh�íva�e vody. Jsou tu i místnosti prádelna a malá dílna. Z chodby po 
schodišti nahoru se dostaneme do druhého podlaží – podkroví. To je navrženo jako 
klidová �ást domu. Jsou tu 2 d�tské pokoje, šatna, ložnice a pracovna a terasa nad 
garáží. Garáž je p�ipojena k objektu, v zadní �ásti je místnost pro uskladn�ní 
zahradního ná�adí 

D.1.1.a.2.2 Bezbariérové užívání stavby 
Úpravy pro bezbariérové užívání stavby nebyly používány, nebyly požadavkem 

investora. 

D.1.1.a.3 Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení, technické 
vlastnosti stavby 

Zemní práce 

Na �ásti pozemku bude sejmuta ornice v celkové tlouš�ce 300 mm. Ornice bude 
uložena v zadní �ásti pozemku a po dokon�ení stavby použita pro terénní úpravy. 
V �ásti podsklepení budu nutné vyhloubit jámu, st�ny jsou zajišt�ny svahováním 
zeminy 1:2. Vyt�žená zemina bude odvezena na do�asnou skládku v obci, posléze 
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bude použita zp�t pro zasypání. Zásyp zeminy po svahování je nutno �ádn� zhutnit. 
Upravený terén je na úrovni 150 mm pod úrovní podlahy 1.NP 

Základové konstrukce 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C20/25. Podkladní 
betonová mazanina tlouš�ky 150 mm je z betonu C20/25 s vloženými kari sít�mi 
Ø6/150/150 mm. Základové pásy u nepodsklepené �ásti budovy budou v úrovni 1200 
mm pod terénem. 

Svislé konstrukce 

a) podzemní podlaží 1.S 

Obvodové svislé nosné konstrukce v podzemním podlaží jsou tvo�eny tvarovkami 
ztraceného bedn�ní BEST – ztracené bedn�ní 30. V tvarovkách je osazena vodorovná 
a svislá výztuž Ø10 a jsou vylity betonem C25/30 Vzhledem k nízké propustnosti 
zeminy jsou vn�jší strany opat�eny hydroizolací ve form� dvou asfaltových pás� 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL A ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Z hlediska spln�ní požadavk� tepelné techniky je zdivo z vn�jší strany zatepleno XPS 
izolací Styrodur 4000 CS tlouš�ky 120 mm. P�ed izolací je nopová folie, která plní 
funkci hydroizola�ní a ochranné. Vnit�ní suterénní zdivo je z keramických tvarovek 
Porotherm Profi 30 zd�ných na tenkovrstvou maltu. P�í�ky jsou zhotoveny 
z p�í�kovek Porotherm 11,5 Profi. 

b) nadzemní podlaží 

Obvodové st�ny nadzemní podlaží jsou tvo�eny z keramických tvarovek Porotherm 
30 Profi zd�ných na tenkovrstvou maltu. Obvodové zdivo je zateplenou systémem 
ETICS s tepelnou izolací z fasádního polystyrenu tlouš�ky 160 mm. Z východní 
strany nevytáp�né garáže je tlouš�ka izolace 50 mm. St�na odd�lující nevytáp�nou 
garáž a provozovnu je ze strany garáže zateplena minerální vatou Isover NF 333 
tlouš�ky 50 mm. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvarovkami Porotherm 30 Profi. 
Vnit�ní nenosné zdivo je tvo�eno ze sádrokartonových p�í�ek tlouš�ky 125 mm. 
Kolem místností se zvýšenou vlhkostí (WC, koupelna) nutno použít desky ur�ené pro 
použití do t�chto prostor – desky Rigips RBI (H2). V t�chto místnostech jsou také 
navrženy instala�ní p�í�ky tlouš�ky 205 mm pro snadné vedení instalací. Ve druhém 
nadzemním podlaží jsou pro zvýšení akustického komfortu použity akustické dvojit� 
oplášt�ní sádrokartonové p�í�ky tlouš�ky 155 mm vypln�né minerální vatou. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvo�eny v systému Porotherm strop – keramické vložky 
Miako a stropní nosníky POT. Výška vložky 190 mm + nadbetonávka z betonu 
C25/30 vyztužená kari sítí Ø5/150/150. Po obvodu stropu je objekt ztužen 
obvodovými v�nci s obvodovým páskem polystyrenu tlouš�ky 50 mm. 

Sedlová st�echa 

Sedlová st�echa tvo�ená jako krokvová soustava. Vodorovné ztužení zajiš�ují 
st�edové vaznice. Pozednice jsou kotveny ty�í na chemickou kotvu a dále je nutné 
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kotvení pásovou ocelí k p�enesení vodorovných sil. St�ešní krytina je tvo�ena 
keramickými taškami Tondach Francouzská 12. Sklon st�echy je 38°. 

Plochá st�echa 

Nad garáží je nosná konstrukce stropu tvo�ena v systému Porotherm. Spád ploché 
st�echy je vytvo�en spádovými klíny z EPS – spád 2%. Hydroizola�ní souvrství je 
z dvou asfaltových modifikovaných pás� GLASTEK 30 STICKER ULTRA a 
ELASTEK 30 SPECIAL MINERAL. Nad hydroizolací jsou pochozí vrstva st�echy – 
t�žká betonová dlažba. Dlažba je položena na rektifika�ní ter�e se samovyrovnávací 
hlavou. 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je �ešena pomocí dvou modifikovaných asfaltových 
pás� GLASTEK 40 MINERAL A ELASTEK 40 MINERAL. Hydroizolace je 
vytažena na svislých st�nách do úrovn� 300 mm nad upravený terén. Hydroizolace 
ploché st�echy viz bod Plochá st�echa. 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace suterénních st�n a soklové �ásti je z XPS Styrodur 4000 CS (�D = 
0,035 W.m-1.K-1) v tlouš�ce 120 mm. Tato izolace jde až do výšky 300 mm nad 
upravený terén. Zateplení nadzemních podlaží je tvo�eno systémem ETICS 
s tlouš�kou izolace fasádní polystyrenu Isover EPS 100F (�D = 0,037 W.m-1.K-1) 
v tlouš�ce 160 mm.Tepelná izolace st�ešního plášt� je �ešena minerální izolací Isover 
ORSIK (�D = 0,038 W.m-1.K-1) v tlouš�ce 200 mm pod krokvemi a další vrstv� 60 
mm pod krokvemi. Mezi p�eklady se pro p�erušení tepelného mostu p�es okna nachází 
pás tepelné izolace EPS tlouš�ky 80 mm a v úrovni v�nc� pásek tlouš�ky 50 mm. 

Schodišt� 

Schodišt� je v objektu �ešeno jako deskové 2x zalomené tvo�ené železobetonovou 
deskou. Schodišt� je pravoto�ivé. Výška zábradlí je 1000 mm. Nášlapná vrstva 
podlahy schodišt� je z keramické dlažby. 

Omítky 

a) vn�jší 

Na fasád� je realizována vrchní pastovitá škrábaná silikonová omítka Baumit 
Silikontop ve sv�tle hn�dé barv�. 

b) Vnit�ní 

Vnit�ní omítky místností v 1.NP a 2.NP jsou složeny z dvouvrstvé omítky. Jádrová 
omítka Baumit Primo 2 a štuková omítka Baumit Perlafine. V suterénních místnostech 
je jednovrstvá vápenocementová omítka.  

Podlahy 

V objektu jsou 2 tlouš�ky podlah. V suterénu se nachází podlaha tlouš�ky 200 mm 
a v nadzemních podlaží tlouš�ky 100 mm. Drobné výškové p�echody mezi podlahami 
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jsou vyrovnány prahem dve�í. Všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí vyjma 
podlahy v garáži. 

Podhled 

Ve 2.NP je podhled realizován pomocí sádrokartonových desek. Nosná konstrukce 
podhledu je z hliníkových profil�. Tyto profily jsou upevn�ny na roštu z latí, které 
jsou p�ichyceny ke krokvím. 

Obklady 

a) vn�jší 

Vn�jší obklad se nachází v sokolové �ásti zdiva a je tvo�en keramickými 
obkladovými pásky Terca Klinker v barv� cihlové. Obklad je realizován do výšky 300 
mm nad terén. 

b) Vnit�ní 

Vnit�ní obklad se nachází v koupeln� a WC v nadzemních podlažích a je proveden 
do výšky 1800 mm. Dále je pak obklad v kuchyni v oblasti kuchy�ské linky výšky 
600 mm ve výšce 800 mm nad podlahou. 

Terasa 

Ve 2.NP je nad plochou st�echou garáže vytvo�ena terasa. Podlahu terasy tvo�í 
dlažba na podložkách. 

Výpln� otvor� 

V objektu jsou navrženy výpln� otvor� plastová okna s izola�ním trojsklem 
systému VEKA Softline 80 MD s Uf = 0,9 W.m-2.K-1 a Ug = 0,6 W.m-2.K-1. 
Výjimkou jsou plastová okna suterénních prostor, kde jsou navržena plastová okna 
s dvojsklem systému VEKA Softline 70 AD s Uf = 1,2 W.m-2.K-1 a Ug = 1,0 W.m-
2.K-1. St�ešní okna jsou d�ev�ná s izola�ním dvojsklem Uf = 0,9 W.m-2.K-1 a Ug = 
0,6 W.m-2.K-1 v systému VELUX GZL 3060R FK08 a MK08. 

Vnit�ní výpln� dve�í jsou navrženy jako d�ev�né voštinové dve�e Sapelli Elegant 
10 v obložkových zárubních s prahem. 

Klempí�ské, záme�nické a truhlá�ské výrobky 

Klempí�ské výrovky jsou p�evážn� z m�di, záme�nické z nerezu. Podrobn�jší 
specifikace viz VÝPIS PRVK	. 

V�trání 

V�trání je navrženo jako p�irozené a je zajišt�no okenními otvory. V garáži je pak 
p�ídavné odv�trání pomocí ventila�ních m�ížek umíst�ných na fasád� garáže.  

Komíny 

Komín pro odvod kondenzátu z plynového kotle a odvod spalin z krbu je tvo�en 
systémem Schiedel. Komín má 2 pr�duchy – do jednoho z nich je v suterénu napojen 
plynový kotel a do druhého je v obývacím pokoji zaúst�n krb. 
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Zdravotn� technické instalace 

a) vnit�ní vodovod 

Voda je do objektu p�ivedena z vodom�rné šachty, která se nachází p�ed objektem. 
Voda je p�ivedena do suterénu, kde bude také probíhat p�íprava teplé vody 
v zásobníku. Potrubí pro rozvod vody je plastové, opat�ené izolací Mirelon. 

b) vnit�ní kanalizace 

P�ipojovacím potrubím budou všechny za�ízení p�ipojeny na odpadní potrubní v 
instala�ní šacht�. Rozvod po objektu je z polyethylenu. Ležatým potrubím vede ven 
z objektu do hlavní revizní šachty, kde se potkává s deš�ovou vodou a odchází do 
jednotné kanalizace. 

c) elektroinstalace 

Hlavní rozvodová sk�í� je umíst�na v zádve�í. Instalace jsou vedeny v drážkách ve 
zdiva a v podlaze. Um�lé osv�tlení je tvo�eno svítidly na strop�. Vypína�e jsou ve 
výšce 1,4 m nad podlahou a zásuvky 0,4 m nad podlahou. 

d) Vytáp�ní 

Vytáp�ní je zajišt�no otopnými t�lesy. Zdrojem energie je plynovým kotel 
v suterénu objektu. Rozvody vytáp�ní po objektu je z m�di. 

D.1.1.a.4 Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prost�edí 

Bezpe�nost prost�edí 

Objekt je navržen s ohledem na to, aby spl�oval základní technické požadavky na 
stavby, které jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpe�nost, ochrana zdraví 
osob a zví�at, zdravých životních podmínek a životního prost�edí, ochranu proti hluku 
a úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou �. 268/2009 Sb. 
v novelizovaném zn�ní. Veškeré p�edm�ty a výrobky musí být používány k ú�elu, ke 
kterému byly ur�eny a jsou v souladu s podmínkami výrobce. 

Ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Stavba je navržena a musí být provedena takovým zp�sobem, aby p�i jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nep�ijatelné nebezpe�í nehod nebo poškození, nap�. 
uklouznutím, nárazem, popálením, pádem, zásahem elektrickým proudem, zran�ní 
výbuchem a vloupání. B�hem užívání stavby budou dodrženy veškeré p�íslušné 
legislativní p�edpisy. 
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D.1.1.a.5 Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, 
akustika/hluk, vibrace - popis �ešení 

Stavba byla navržena tak, aby její energetická náro�nost byla co nejnižší v pom�ru 
s ekonomickými požadavky. To bylo zajišt�no p�edevším volbou materiál�, velikostí 
otvor�, umíst�ním objektu na pozemku. 

Podrobn�jší popis �ešení viz p�íloha Stavební fyzika. 

D.1.1.a.6 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Na základ� pr�zkumu na výskyt radonu v podloží byl zjišt�n nízký radonový index, 
není nutné p�istupovat k protiradonovým opat�ením. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Bludné proudy nebyly zjišt�ny, není nutné �ešit. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Seizmicita nebyla zaznamenána v okolí stavby, není nutné �ešit. 

d) ochrana p�ed hlukem 

Vzhledem k umíst�ní stavby a jejímu okolí není nutné navrhovat žádná opat�ení. 
e) protipovod�ová opat�ení 

Vzhledem k umíst�ní stavby a lokalit� není nutné navrhovat žádná opat�ení. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nebyly zjišt�ny žádné ostatní negativní vlivy. 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 


ešení požární bezpe�nosti je �ešeno v samostatné p�íloze. 

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o 
požadované jakosti provedení 

Všechny materiály uvedené musí mít požadované vlastnosti, které jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. S materiály a výrobky musí být manipulováno a nakládáno 
tak, jak je popisuje p�edpis výrobce konkrétního výrobku. Dodržení postupu 
stanovených výrobcem zaru�uje požadovanou jakost provedení. 
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D.1.1.a.9 Popis netradi�ních technologických postup� a 
zvláštních požadavk� na provád�ní a jakost navržených 
konstrukcí 

Žádné netradi�ní technologické postupy nejsou u stavby tohoto objektu použity. 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované 
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 

Vzhledem k charakteru a druhu stavebních prací nejsou stanoveny žádné 
požadavky. 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných kcí a 
p�ípadných m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných - stanovených p�íslušnými 
technologickými p�edpisy a normami 

Nejsou požadovány žádná m��ení a zkoušky nad rámec povinných a stanovených 
p�íslušnými normami. 

  



32 
 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem a právních p�edpis� 

Zákony: 
�. 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním �ádu 
�. 406/2006 Sb.  Zákon o hospoda�ení energií 
�. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 
�. 89/2012 Sb.  Ob�anský zákoník 
�. 309/2006 Sb.  Zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci 

Normy: 
�SN 73 4301  Obytné budovy 
�SN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební �ásti 
�SN 74 4505  Podlahy-Spole�ná ustanovení 
�SN EN 62305-1  Ochrana p�ed bleskem 
�SN 73 0802  Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty 
�SN 73 0833  Požární bezpe�nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov – �ást 1: Terminologie 
�SN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – �ást 2: Požadavky 
�SN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – �ást 3: Návrhové hodnoty veli�in 
�SN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – �ást 4: Výpo�tové hodnoty 
�SN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobk� - požadavky 

Vyhlášky a na�ízení vlády: 
�. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
�. 499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci staveb v novelizovaném zn�ní novely 

�.62/2013 
�. 501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
�. 378/2001 Sb.  Na�ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz 
    a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
�. 362/2005 Sb.  Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
    zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 
�. 23/2008 Sb.  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
�. 246/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 
    bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru 
�. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
�. 383/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prost�edí o podrobnostech 
    nakládání s odpady 
�. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náro�nosti budov 
�. 591/2006 Sb.  Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
    ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
�. 272/2011 Sb.  Na�ízení vlády o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
    a vibrací 
�. 381/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, stanovení odpad� 
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3. Záv�r 
Jako téma své bakalá�ské práce jsem si vybral zpracování projektové dokumentace 

rodinného domu s provozovnou. Výstupem této bakalá�ské práce je projektová dokumentace 
pro provedení stavby v rozsahu zadání. Snažil jsem se o uplatn�ní všech svých nabytých 
v�domostí, které jsem získal na této škole. P�i zpracování této práce jsem se nau�il spoustu 
nových v�cí, a to zejména p�emýšlet o �ešení dané problematiky z více úhl� a zapracování 
nejr�zn�jších požadavk� na stavby. Tato práce mi prohloubila znalosti získané z p�edchozího 
studia a doufám, že tyto zkušenosti budu moci jednou využít v praxi.   
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4. Seznam použitých zdroj� 
Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentace staveb 
Zákon �. 268/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 
Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 
�SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres� stavební �ásti 
�SN 73 4301 – Obytné budovy 
�SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
�SN 73 0532 – Akustika 
�SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb – spole�ná ustanovení 
�SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – nevýrobní objekty 
�SN 73 0833 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

Webové stránky 
http://www.isover.cz/ 
http://wienerberger.cz/ 
http://www.denbraven.cz/ 
http://www.schiedel.cz/ 
http://www.tzb-info.cz/ 
http://www.geoportal.cuzk.cz/ 
http://www.cad-detail.cz/ 
http://www.rigips.cz/ 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
http://www.best.info/ 
http://www.slavona.cz/ 
http://www.geologicke-mapy.cz/ 
http://www.lindabstrechy.cz/ 
http://www.rako.cz/ 
http://www.quick-step.cz/ 
http://www.dek.cz/ 
http://www.bramac.cz/ 
http://www.korado.cz/  
http://www.velux.cz/  
https://www.mea-odvodneni.cz/  
http://www.tondach.cz / 
https://www.baumit.cz/ 
http://www.cemix.cz/  
http://www.terca.cz/  
https://www.sapeli.cz/  
https://www.veka.cz/  
https://www.lomax.cz/  
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5. Seznam použitých zkratek a symbol� 
RD    rodinný d�m 
�.p.    �íslo popisné 
1.PP    první podzemní podlaží 
1.NP    první nadzemní podlaží 
2.NP    druhé nadzemní podlaží 
PT    p�vodní terén 
UT    upravený terén 
EPS    p�nový polystyren 
XPS    extrudovaný polystyren 
ŽB    železobeton 
SDK    sádrokarton 
NN    nízké nap�tí 
DN    jmenovitý pr�m�r 
PB    prostý beton 
PVC    polyvinylchlorid 
k.ú.   katastrální ú�ad 
HUP    hlavní uzáv�r plynu 
d    tlouš�ka vrstvy konstrukce [m] 
�    objemová hmotnost vrstvy/konstrukce [m3] 
Rdt   únosnost zeminy [MPa] 
A   plocha [m2] 
Ag    plocha zasklení okna/dve�í [m2] 
Af   plocha rámu okna [m2] 
lg    viditelný obvod zasklení [m] 
�    sou�initel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
U    sou�initel prostupu tepla [W/(m2.K)] 
UN,20 požadovaná hodnota sou�. prostupu tepla p�i teplot� interiéru 

20°C [W/(m2.K)] 
Uem    pr�m�rný sou�initel prostupu telpa [W/(m2.K)] 
Uem,N požadovaná hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla 

[W/(m2.K)] 
Uem,REC   doporu�ená hodnota sou�initele prostupu tepla [W/(m2.K)] 
Uw    sou�initel prostupu tepla okna/dve�í [W/(m2.K)] 
Uf    sou�initel prostupu tepla rámem [W/(m2.K)] 
Ug    sou�initel prostupu tepla zasklením [W/(m2.K)] 
RT    odpor konstrukce p�i prostupu tepla [(m2.K)/W] 
Rsi  odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce 

[(m2.K)/W] 
Rse    odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce [(m2.K)/W] 
Rsik  odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce v kout� 

[(m2.K)/W] 
fRsi    teplotní faktor vnit�ního povrchu [ - ] 
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fRsi,N    požadovaná hodnota teplotního faktoru vnit�ního povrchu [ - ] 
�ai    návrhová teplota vnit�ního vzduchu s teplotní p�irážkou [°C] 
�si    vnit�ní povrchová teplova konstrukce [°C]  
�i    návrhová teplota vnit�ního vzduchu [°C] 
�e    návrhová teplota vn�jšího vzduchu [°C] 
�ai    teplotní p�irážka podle typu objektu a zp�sobu v�trání [°C] 
�sik    vnit�ní povrchová teplota v kout� konstrukce [°C] 
�si,min    nejnižší povrchová teplota v kout� [°C] 
�Rsi,k    pom�rný teplotní rozdíl vnit�ního povrchu konstrukcí v kout� [-] 
�g    lineární sou�initel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)] 
R’w    vzduchová nepr�zvu�nost [dB] 
R’w,N    požadovaná vzduchová nepr�zvu�nost [dB] 
HT    m�rná ztráta prostupem tepla [W/K] 
A    sou�et ploch na teplosm�nné obálce budovy [m2] 
V    objem objektu na systémové hranici budovy [m3 
A/V    faktor tvaru budovy [1/m] 
b    �initel teplotní redukce [ - ] 
�i    relativní vlhkost vzduchu v interiéru [%] 
�e    relativní vlhkost vzduchu v exteriéru [%] 
PBS    požárn� bezpe�nostní úsek 
P.Ú.    požární úsek 
SPB    stupe� požární bezpe�nosti 
OB2    obytné budovy druhé kategorie 
DP1  zat�íd�ní konstruk�ního systému, jehož konstruk�ní �ásti jsou 

neho�lavé 
A1    t�ída reakce materiál� na ohe� 
PHP    p�enosný hasící p�ístroj 
So    celková plocha otvor� v obvodových konstrukcích [m2] 
Sp    celková posuzovaných obvodových konstrukcích [m2] 
Spo    požárn� otev�ená plocha [m2] 
E    mezní stav celistvosti 
R    mezní stav únosnosti 
I    mezní stav tepelné izolace 
W    mezní stav hustoty tepelného toku 
pv    požární zatížení výpo�tové [kg/m2] 
pn    požární zatížení nahodilé [kg/m2] 
ps    požární zatížení stálé [kg/m2] 
d    odstupová vzdálenost od objektu vlivem sálání [m]  
SO 01    ozna�ení stavebního objektu 
h    výška 
mm    milimetr 
m    metr 
m2   metr �tvere�ní 
°C    stupe� Celsia 
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%    procento 
�SN EN   eurokódy 
�SN    �eská státní norma 
Vyhl.    Vyhláška 
§    paragraf 
Sb.    sbírka zákon� 
Tl.    tlouš�ka 
Ks.    po�et kus� 
C 20/25 XC1   ozna�ení betonové sm�si 
B500B    ozna�ení oceli 
m n.m.    metry nad mo�em 
B.p.v.    Balt po vyrovnání 
S-JTSK    systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
R.Š.    rozvinutá ší�ka 
K.V.    konstruk�ní výška 
�    suma 
te    teplota v exteriéru [°C] 
ti    teplota v interiéru [°C] 
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