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

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) Další související vyhlášky, (8) Platné 

normy ČSN, EN; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby částečně 

podsklepené zadané budovy. Rozsah řešeného objektu a situování stavby na vhodné 

stavební parcele, bude podrobně stanoven 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. Dále 

bude obsahovat 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 obsahovat výkresy: situací, 

základů, půdorysů zadaných 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 a vybraných detailů, 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".  

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. Lubor Kalousek, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  
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Abstrakt 

 

Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu se zubními 

ordinacemi v Brně – Žebětíně a dále také zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Objekt je navržen pro účely smíšeného provozu - v 1NP se nachází 

stomatologické zařízení dostupné veřejnosti, ve 2NP byt majitele s rodinou. Obě 

části jsou od sebe provozně a stavebně odděleny, včetně samostatných vstupů do 

objektu. Objekt bude umístěn na okraji severní části obce Brno - Žebětín. Lokalita je 

mírně zastavěna rodinnými domy. Architektonické řešení je navrženo s ohledem na 

umístění stavby a charakter okolní zástavby. Část pro bydlení v rodinném domě je 

navržena pro tří až čtyřčlennou rodinu. Dům je samostatně stojící, je umístěný v 

rovinatém terénu a je navržen jako částečně podsklepený. Navrhovaný objekt má 

dvě nadzemní podlaží a suterén, ve kterém se nachází garáž pro odstavení dvou 

osobních automobilů a technické zázemí objektu. Vjezd do garáže je z boční strany 

objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou přístupné z přilehlého vnějšího zakřiveného 

schodiště, kopírující obloukovitý tvar fasády 1NP. Provozní část se zubními 

ordinacemi v 1NP je navržena jako bezbariérová - pro handicapované pacienty 

s omezenou schopností pohybu. Bílé řešení fasády domu se střídá s použitím 

šedého kamenného obkladu. Zastřešení rodinného domu je řešeno jednoplášťovou 

plochou střechou. 

 

Klíčová slova 

 

Novostavba rodinného domu, zubní ordinace, rovinatý terén, částečné podsklepení, 

dvě nadzemní podlaží, suterén, plochá střecha. 

 

 

Abstract 

 

The subject of this bachelor's thesis is a design of a new building of a family house 

with dental surgeries in Brno – Žebětín, as well as elaboration of project 

documentation for realization of building construction. The building is designed for 

mixed use - there is stomatological surgeries available to the public in the 1st floor, 

and on the 2nd floor there is the owner's and his family's apartment. Both sections 

are separated from each other, including separate entrances to the building. The 

building will be located on the edge of the northern part of Brno - Žebětín. The 

location is slightly developed by family houses. The architectonical solution is 

designed with consideration of the building location and the character of the 

surrounding housing development. The part for living in the family house is 
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designed for a family with three to four members. The house is detached, it is 

situated in a flat terrain and is designed as a partially basement. The designed 

building has two above-ground storeys and a basement, which has a garage for 

parking two cars and a technical facility of the building. Entrance to the garage is 

from the side of the building. The main entrances to the building are accessible from 

the adjacent outer curved staircase, copying the arched shape of the 1st storey 

facade. The section with dental surgeries on the 1st floor is designed as wheelchair 

accessible - for handicapped patients with limited mobility. The white solution of the 

facade of the house alternates with the use of a gray stone facing. The roof of the 

family house is designed as a single-layer flat roof. 

 

Key words 

 

New building of a family house, dental surgeries, flat terrain, partially basement, two 

storeys above ground, basement, flat roof.
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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následným vypracováním 

projektové dokumentace pro provedení stavby samostatně stojícího rodinného 

domu se zubními ordinacemi umístěného na parc. č. 1010 v okrajové části obce Brno 

- Žebětín. Objekt bude sloužit pro bydlení pro tří až čtyřčlennou rodinu a dále také 

jako zubní klinika pro širší veřejnost. 

Předmětem této dokumentace je dvoupodlažní, částečně podsklepený 

rodinný dům, který je umístěn v rovinatém terénu. Vzhled objektu je navržen 

v modernějším novodobějším stylu a svým architektonickým řešením moc 

nenarušuje okolní zástavbu. Dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně 

podsklepený. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou neodvětranou plochou 

střechou. Svislé konstrukce jsou navrženy z broušených cihelných tvárnic Porotherm 

Profi a vodorovné konstrukce z dutinových předem předpjatých železobetonových 

stropních panelů Spiroll. 

Cílem této práce byl návrh vhodného konstrukčního řešení a vypracování 

výkresové dokumentace včetně její textové části. Dalším cílem bylo navrhnutí 

optimálního dispozičního uspořádání tak, aby co nejlépe vyhověl nárokům a 

potřebám investora a zároveň aby objekt správně provozně fungoval jako celek. 

Projektová dokumentace je rozdělena na části do 6-ti složek. Složka č. 1 

obsahuje přípravné a studijní práce. Ve složce č. 2, 3 a 4 jsou zpracovány stavební 

výkresy situačního, architektonicko-stavebního a stavebně konstrukčního řešení. Ve 

složce č. 5 je zpracováno požárně bezpečnostní řešení objektu a složka č. 6 obsahuje 

posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Členění bakalářské práce odpovídá 

vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.. 

Součástí práce je také vypracovaná seminární práce. 
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a)   Název stavby 

  

       název stavby: 

       Novostavba rodinného domu se zubními ordinacemi v Brně-Žebětíně 

 

b)   Místo stavby 

 

      místo stavby:                        Brno-Žebětín 

      katastrální území:                Žebětín – okres Brno-město (795674) 

      parcelní číslo:                       1010 

 

c)   Předmět dokumentace 

 

      Předmětem řešení dokumentace je novostavba rodinného domu se zubními 

ordinacemi v obci Brno-Žebětín, včetně přípojek a zpevněných ploch. 

 

 

a)   Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 

      stavebník: Ivo Hanák, Chopinova 301/9, Kohoutovice, 623 00 Brno 

 

 

a)   Jméno, příjmení a místo podnikání 

 

      projektant: Jan Matoušek, Kachlíkova 882/4, Bystrc, 635 00 Brno 

 

 

- požadavky investora 

- studie v měřítku 1:100 

- snímek z katastrální mapy a další mapové podklady 

- digitální data inženýrských sítí od jednotlivých správců sítí 

- územní plán obce 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 
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- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů 

- další příslušné ČSN, EN, TP a ostatní neuvedené zákony a vyhlášky v platném 

znění 

 

 

a) Rozsah řešeného území 
 

Objekt rodinného domu je umístěn v klidové lokalitě na nezastavěné parcele 

č. 1010 nacházející se v severní části na okraji obce Brno-Žebětín. Pozemek 

spadá dle územního plánu obce do ploch pro bydlení. V této části se nacházejí 

původní samostatné rodinné domy či dvoj domy. 

Pozemek se nachází v poměrně rovinatém terénu a mírně klesá od západní 

části směrem k části východní. 

K pozemku je vedena místní komunikace. Z této komunikace je pozemek 

stavebně napojen zpevněným sjezdem. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
 

V současné době je pozemek zatravněn a prorostlý různým nežádoucím 

plevelem a není v současné době nijak funkčně využíván. Dosavadní vzrostlá 

zeleň bude odstraněna a bude provedeno nové ozelenění pozemku. V současné 

době je pozemek oplocen sloupkovým systémem s drátkovou výplní výšky 1,5 

m.  
Pozemek je ve vlastnictví investora. Celková plocha pozemku činí 977 m2, 

zastavěná plocha navrženého objektu 221,61 m2, což je cca 22,69 % z celkové 

plochy pozemku. 

 

Tab. 1: Stavební pozemky: 

 

Parc. č. 

 

Vlastník 

Výměra 

[m2] 

Katastrální 

území 

Druh 

pozemku 

 

1010 

Ivo Hanák 

Chopinova 301/9, 

Kohoutovice, 623 00 Brno 

 

977 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

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

 

 Místo výstavby (pozemek v částečně zastavěném území obce ve stávající 

zástavbě samostatně stojících rodinných domů a dvoj domů) není vázáno na 

žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. V blízkosti se nenachází žádná 
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ochranná pásma ani chráněná území (plochy ÚSES, prvky soustavy NATURA 

2000, přírodní parky, aj.). Hranice záplavového území se nachází s dostatečným 

odstupem od řešeného území. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 

 Pozemek se nachází v rovinatém terénu a mírně klesá od západní části 

pozemku směrem k části východní. Pozemek je schopen dostatečného 

vsakování dešťových vod vlivem velkého rozsahu travnatých ploch. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 

 V katastrálním území obce Brno-Žebětín je vydána územně plánovací 

dokumentace - Územní plán města Brna (ÚPmB) - dále jen ÚP. 

 Dle platného ÚP je pozemek parc. č. 1010 zařazen v zastavěném území do 

plochy pro bydlení. 

 Navrhovaný záměr a jeho využívání (novostavba rodinného domu se 

zubními ordinacemi včetně přípojek na inženýrské sítě a oplocení) není úplně v 

souladu s ÚP. Provozní část (zubní ordinace) není charakteru plochy pro bydlení, 

ale tuto záležitost zanedbáváme v řešení této BP. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

 Navržené umístění rodinného domu na ploše pro bydlení a vzájemné 

odstupy od společných hranic pozemků respektují a jsou v souladu s vyhláškou 

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

 Řešené území slouží výhradně pro stavby pro bydlení. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 K umístění a provedení záměru se vyjádřily dotčené orgány a správci 

inženýrských sítí. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení zohledňuje veškeré jejich požadavky a je v souladu s jejich stanovisky a 

vyjádřeními. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

 Nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

 Výstavba rodinného domu není podmíněna žádnými investicemi. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 

 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby je uveden v 

následující tabulce č. 2 

 

 Tab. 2: Sousední dotčené pozemky: 

 

Parc. č. 

 

Vlastník 

 

Výměra 

[m2] 

 

Katastrální 

území 

 

Druh 

pozemku 

 

1002/1 

SJM Smolka Petr Mgr. a 

Smolková Monika MUDr., 

Drdy 700/66, Žebětín, 

64100 Brno 

 

524 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

1003/1 

Hájek Vlastimil, Drdy 

581/68, Žebětín, 64100 

Brno 

 

523 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

1004/1 

Svobodová Marie, Drdy 

763/70, Žebětín, 64100 

Brno 

 

533 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

1005/1 

Bartl Josef Ing. arch., 

Banskobystrická 923/91, 

Řečkovice, 62100 Brno 

 

752 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

1005/3 

Bohatý Radek Ing., 

Ostrovačická 546/42, 

Žebětín, 64100 Brno 

 

259 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

1011 

Křížová Ludmila, Drdy 

451/1, Žebětín, 64100 

Brno 

 

729 

 

Žebětín 

 

Orná půda 

 

1048/1 

Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 

Brno 

 

878 

 

Žebětín 

 

Ostatní 

plocha 

 

1048/4 

Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 60200 

Brno 

 

813 

 

Žebětín 

 

Ostatní 

plocha 
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a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o novostavbu rodinného domu se zubními ordinacemi. 

 

b) Účel užívání stavby 
 

Stavba bude sloužit k rodinnému bydlení a jako stomatologické zařízení pro 

širší veřejnost a také úkonům s tím spjatým. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

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

apod.) 
 

Nejedná se o kulturní památku. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a dále také 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, která se na část objektu se 

zubními ordinacemi vztahuje. 

 

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

právních předpisů 

 

   Všechny požadavky dotčených orgánů byly dodrženy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

   Novostavba rodinného domu nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým 

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

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

 

   Tab. 3: Navrhované kapacity objektu SO 01 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Maximální půdorysné rozměry m 17,64 x 15,38 

Výška objektu (od 0,000) m 7,250 

Hloubka objektu (od 0,000) m 4,100 (max. hloubka založení) 

Zastavěná plocha m2 221,61 

Užitná plocha m2 377,02 

Obestavěný prostor m3 1 556,82 

Počet jednotek a velikost - 2 (1x bydlení, 1x provoz) 

Počet podlaží - 2NP + 1S 

 

   Základní rozměry dalších stavebních objektů jsou: 

 

   SO 02 - Přístupová a příjezdová zpevněná plocha, zastav. plocha 142,31 m2 

   SO 03 - Opěrná zeď, zastavěná plocha 10,09 m2 

   SO 04 - Plocha pro umístění komunálního odpadu, zastav. plocha 2,12 m2 

   SO 05 - Skříň s elektroměrem + hlavní uzávěr plynu, zastav. plocha 0,88 m2 

  SO 06 - Vodovodní přípojka, délka přípojky k vodoměru 4,0 m a délka 

    přípojky od vodoměru k objektu 5,78 m 

  SO 07 - Přípojka splaškové kanalizace, délka přípojky k revizní šachtě 7,70 m 

    a délka přípojky od revizní šachty k objektu 4,56 m 

  SO 08 - Přípojka NN, délka 8,31 m   

  SO 09 - Plynovodní přípojka plynovodu NTL, délka přípojky po HUP 2,27 m 

 

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

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

třída energetické náročnosti apod.) 

 

  Odhad potřeby a spotřeby médií a hmot: 

 

  Nejedná se o výrobní objekt, tudíž nejsou kladeny nároky na potřeby 

 surovin a produkci výrobků. 

 

  Hospodaření s dešťovou vodou: 

 

   Výpočet množství dešťových vod ze stavebního pozemku je uvedeno 

  v tab. 4, přičemž výpočet byl proveden pro charakteristickou dobu 
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15-ti minutového deště s periodicitou 0,5. 

 

Tab. 4: Bilance dešťových vod 

 

Druh pozemku 

Vydatnost 

deště  

qs [l∙s
-1∙m-2] 

Součinitel 

odtoku  

Ψ 

Odvodňovaná 

plocha 

S [m2] 

 

Odtok 

[l∙s-1] 

Plochá střecha, kačírek 0,0161 0,9 210,95 3,06 

Zámková dlažba, spád 2% 0,0161 0,6 142,31 1,38 

Okapový chodník 0,0161 0,6 13,10 0,13 

Travnatá plocha 0,0161 0,1 599,98 0,97 

Terasa, keramická dlažba 0,0161 0,8 10,66 0,14 

Celkem - - 977,00 5,68 

 

 Dešťové vody ze střešní roviny budou svedeny do akumulační nádrže. 

Akumulační nádrž bude vybavena přepadem, který bude sveden do zásaku na 

pozemku investora. Zachycená voda bude využita pro zahradní účely. 

 

Produkce odpadů a emisí: 

 

 Veškeré nakládání s odpady bude realizováno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 

 

a) Odpady z výstavby 

 

  Při vlastní výstavbě objektů se počítá pouze s odpady stavebního rázu 

 (zemina, plasty, železo, beton, ocel, apod.). 

 

b) Odpady z provozu 

 

  Během provozu domu bude vznikat pouze běžný komunální směsný odpad, 

který bude likvidován průběžně. Nebezpečné odpady z domácnosti nebo 

z provozu zubních ordinací budou likvidovány v rámci odpadového hospodářství 

města. Tříděný odpad bude likvidován v kontejnerech na separovaný odpad na 

stávajícím místě. 

 

c) Emise z období výstavby 

 

  Během doby výstavby bude uvedená lokalita zatěžována pouze dočasně. 

Předpokládá se zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladních 

automobilů, především prašnost a emise ze spalování (spalovací motory). 
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d) Emise z provozu 

 

  Během provozu rodinného domu nebudou emise škodlivin vznikat. Vytápění 

a ohřev TUV bude zajištěn pomocí plynového kotle, domácí spotřebiče budou 

elektrické, stejně jako veškeré technické vybavení zubních ordinací. Kvalita 

ovzduší v okolí objektu nebude nejvíce ovlivněna realizací a provozem 

posuzované stavby, nýbrž celkovou hodnotou znečištění ovzduší v obci. 

 

Třída energetické náročnosti 

 

  Pro daný objekt byl proveden výpočet energetického štítku obálky budovy 

dle ČSN 73 0540-2 a následně zařazen do příslušné kvalifikační třídy. 

  Dle posouzení energetického štítku obálky budovy je stavba zařazena do 

klasifikační třídy B – ÚSPORNÁ. 

 

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

etapy) 

 

  Předpokládaný termín zahájení výstavby:  říjen 2018 

  Předpokládaný termín dokončení stavby:  říjen 2020 

 

  Realizace objektu bude provedena v jedné etapě. Terénní úpravy, popř. 

oplocení pozemku bude provedeno dodatečně. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

  Náklady na novostavbu rodinného domu se zubními ordinacemi, včetně 

přípojek inženýrských sítí jsou orientačně odhadnuty ve výši cca 12 856 325,- Kč. 
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  Novostavba rodinného domu se zubními ordinacemi v rámci 

 projektové dokumentace, včetně přípojek je členěna do následujících devíti 

 stavebních objektů: 

 

 SO 02 Přístupová a příjezdová zpevněná plocha 

 SO 03 Opěrná zeď 

 SO 04 Plocha pro umístění komunálního odpadu 

 SO 05 Skříň s elektroměrem + hlavní uzávěr plynu 

 SO 06 Vodovodní přípojka 

 SO 07 Přípojka splaškové kanalizace 

 SO 08 Přípojka NN 

 SO 09 Plynovodní přípojka plynovodu NTL 

 

 Technologická zařízení se v objektu nenachází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně v květnu 2018     Vypracoval: Jan Matoušek 
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a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

 Objekt rodinného domu se zubními ordinacemi je umístěn v klidové lokalitě 

na nezastavěné parcele č. 1010 nacházející se na okraji severní části obce Brno-

Žebětín. Pozemek spadá dle územního plánu obce do ploch pro bydlení. V této 

části se nacházejí původní samostatné rodinné domy či dvoj domy. Pozemek se 

nachází v poměrně rovinatém terénu a mírně klesá od západní části směrem 

k části východní. K pozemku je vedena místní komunikace. Z této komunikace je 

pozemek stavebně napojen zpevněným sjezdem. 

 Celková plocha pozemku činí 977 m2. V současné době je pozemek oplocen 

sloupkovým systémem s drátkovou výplní výšky 1,5 m. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

 Na stavebním pozemku nebyly provedeny související průzkumy. Přibližné 

informace o pozemku byly stanoveny z mapových podkladů. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

 V blízkosti se nenachází žádná ochranná pásma. Stavební pozemek se 

nenachází ani v 50-ti metrovém ochranném pásmu lesa. Veškerá ochranná 

pásma jednotlivých správců technické infrastruktury jsou respektována. 

 

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

 

 Hranice záplavového území se nachází s dostatečným odstupem od 

řešeného území. Pozemek se nenachází v poddolovaném ani v seismickém 

území. 

 

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

poměry v území 

 

 Stavba svým rozměrem, vzhledem, polohou umístění a způsobem využití 

nebude mít vliv na okolní stavby a okolní pozemky. Záměrem dojde ke zhoršení 

odtokových poměrů v dané lokalitě vlivem zastavěnosti pozemku. Dešťové vody 

ze střešní roviny budou svedeny do akumulační nádrže. Akumulační nádrž bude 

vybavena přepadem, který bude sveden do zásaku na pozemku investora. 

Zachycená voda bude využita pro zahradní účely. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Stavební pozemek svými geologickými poměry vyhovuje pro umístění dané 

stavby a není tedy třeba asanačních opatření. Na stavebním pozemku nebude 

docházet k demolici žádných staveb. Kácení dřevin bude probíhat pouze v 

nejnutnější míře. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 

 Stavební pozemek spadá dle platného územního plánu obce do ploch pro 

bydlení. Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 

znění pozdějších předpisů není tedy zapotřebí vyjmutí pozemku ze ZPF. Tento 

požadavek je konkrétně určen dle § 9 odst. 2, písm. a). 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

 V přilehlé místní komunikaci jsou vedeny jednotlivé sítě technické 

infrastruktury, zejména vodovodní řad, splašková kanalizace, NTL plynovod a 

kabel NN. Z této technické infrastruktury budou po výstavbě objektu provedeny 

jednotlivé přípojky. 

 Stavební pozemek je v současné době napojen stávajícím sjezdem na místní 

komunikaci, která je dále napojena na místní komunikaci III.třídy. 

 

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

 

 Stavba bude provedena v jedné etapě a nebude podmíněna žádnými 

dalšími vyvolanými investicemi. 
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 Novostavba rodinného domu bude provedena jako trvalá, samostatně 

stojící a bude sloužit k rodinnému bydlení a jako stomatologické zařízení pro širší 

veřejnost a také úkonům s tím spjatým. Základní kapacity objektu jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. 

 

   Tab. 1: Základní kapacity objektu SO 01 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Maximální půdorysné rozměry m 17,64 x 15,38 

Výška objektu (od 0,000) m 7,250 

Hloubka objektu (od 0,000) m 4,100 (max. hloubka založení) 

Zastavěná plocha m2 221,61 

Užitná plocha m2 377,02 

Obestavěný prostor m3 1556,82 

Počet jednotek a velikost - 2 (1x bydlení, 1x provoz) 

Počet podlaží - 2NP + 1S 

 

    

Základní rozměry dalších stavebních objektů jsou: 

 

   SO 02 - Přístupová a příjezdová zpevněná plocha, zastav. plocha 142,31 m2 

   SO 03 - Opěrná zeď, zastavěná plocha 10,09 m2 

   SO 04 - Plocha pro umístění komunálního odpadu, zastav. plocha 2,12 m2 

   SO 05 - Skříň s elektroměrem + hlavní uzávěr plynu, zastav. plocha 0,88 m2 

  SO 06 - Vodovodní přípojka, délka přípojky k vodoměru 4,0 m a délka 

    přípojky od vodoměru k objektu 5,78 m 

  SO 07 - Přípojka splaškové kanalizace, délka přípojky k revizní šachtě 7,70 m 

    a délka přípojky od revizní šachty k objektu 4,56 m 

  SO 08 - Přípojka NN, délka 8,31 m   

  SO 09 - Plynovodní přípojka plynovodu NTL, délka po HUP 2,27 m 

 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

  Dle platného územního plánu obce se na danou lokalitu nevztahuje žádná 

územní regulace. Objekt svým vzhledem nenarušuje prostorovou kompozici 
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lokality. Vzhled objektu je navržen v modernějším novodobějším stylu a svým 

architektonickým řešením moc nenarušuje okolní zástavbu. 

  Jedná se o dvoupodlažní izolovaný objekt s částečným podsklepením, který 

je zastřešen jednoplášťovou neodvětranou plochou střechou. Prostorové řešení 

objektu připomíná tvar vnoření dvou obdélníkových těles do sebe. Pomocí 

tohoto tvaru je také v objektu lépe dispozičně oddělen provoz od obytné části 

v 1NP. 

 

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

řešení 

 

  Řešený objekt je navržen v moderním stylu, kdy je využito hranatých a 

zaoblených částí a přímých linií bez zbytečně výrazných architektonických prvků. 

Stavba zachovává jednotný architektonického koncept. Objekt má dvě nadzemní 

podlaží a je částečně podsklepen. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou 

plochou střechou. 

  Fasáda rodinného domu je rozčleněna z různých materiálů, a to z vnějšího 

přírodního kamenného fasádního obkladu, a dále pak z vnější fasádní malířské 

úpravy bílé barvy. 

  Nadzemní část objektu je provedena z broušených cihelných tvárnic, 

podzemní část je pak z tvarovek ztraceného betonového bednění. Stropní 

konstrukce bude provedena z předem předpjatých dutinových 

železobetonových stropních panelů Spiroll. Zastřešení objektu bylo popsáno v 

předchozím odstavci. Střešní konstrukce je krytá hydrofobizovaným oblázkovým 

kamenivem (kačírkem). 

 

 

  Novostavba rodinného domu bude sloužit pro účely bydlení individuálního 

charakteru a jako stomatologické zařízení. 

  Vstup do části objektu určený pro bydlení je umístěn v 1NP ze severní strany. 

Prostor před hlavními vchodovými dveřmi je chráněn proti povětrnostním 

vlivům zavěšenou skleněnou markýzou. 

  Vstupní část objektu tvoří zádveří, ze kterého je možné projít do skladu, po 

ocelovém oboustranně podporovaném schodnicovém zakřiveném 

jednoramenném schodišti dolů do suterénu, dále také do technické místnosti a 

na komunikační prostor chodby, ze které je přístupná šatna a následně také 

jednoramenné zakřivené dřevěné schodnicové schodiště do bytového prostoru 

2NP. 

  Při výstupu po schodišti na chodbu ve 2NP se po levé straně nachází WC a 

komora. Po dalším postupu chodbou se po pravé straně nachází ložnice 
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s koupelnou a WC, po levé straně následně pracovna a dětský pokoj. Chodba je 

ukončena po pravé straně vchodem do společné koupelny s WC a po levé straně 

pak velkým obytným prostorem složeným z obývacího pokoje, kuchyní, odkud je 

přístup do místnosti spíže, ze které je následně možný přístup přes balkonové 

dveře na plochou střechu nad 1NP. Dále se tento obytný prostor skládá z jídelny, 

ze které je přístup před posuvné dveře na venkovní nekrytou terasu. 

  V 1S se nachází technické zázemí domu, garáž s dílnou, místnost s posilovnou 

a sklepní kóje pro skladovací účely. Je zde umístěna také technická místnost, kde 

se nachází plynový kotel na ohřev TUV pro vytápění objektu topnou vodou. 

  Vstup do provozní části zubních ordinací je umístěn hned vedle vstupu do 

části pro bydlení – tentokrát ze strany východní a je také krytý skleněnou 

markýzou. Za vstupem se nachází hala pro příjem pacientů, navazující na hlavní 

komunikační chodbu, ze které jsou přístupné místnosti čekáren, skladové a 

úklidové místnosti, WC zaměstnanců, rentgen a denní místnost lékařů. Z čekáren 

je pak vstup do jednotlivých zubních ordinací lékařů. Čekárny jsou vybaveny také 

dvěma WC, jak pro běžné pacienty, tak i pro pacienty invalidy s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Tyto prostory odpovídají všem normovým 

požadavkům na jejich rozměry a vybavení. 

  Provozní část je v 1NP vnitřně oddělena od bytové části objektu jedinými 

uzamykatelnými bezpečnostními dveřmi proti vniku neoprávněných osob do 

soukromé obytné části objektu. 

 

 

  Na daný objekt se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

  Přístup do objektu se nachází v poměrně velké výšce od přilehlého 

upraveného terénu. Výstup do této polohy je možný pouze po venkovním 

schodišti, se kterým by mohli mít osoby s omezenou schopnosti pohybu 

problém. Je tedy navržen vnější schodišťový výtah – el. šikmá sklopná plošina, 

která je součástí konstrukce schodišťového zábradlí a je elektricky poháněna. Je 

dostatečně velká pro využití plošiny osobami s invalidním vozíkem, popř. i 

maminkami s dětskými kočárky. Plošina se ovládá pomocí jednoduchých 

tlačítek, které jsou dostupná jak z nástupní, tak i z výstupní strany vnějšího 

schodiště.  

  Jednotlivé výškové úrovně v 1NP zaručují možný pohyb osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace v místech, kde se smějí pohybovat (chodba, 

čekárny, ordinace, WC). Vstupy do těchto prostorů jsou dostatečně široké, bez 

dveřních prahů. WC pro invalidy má potřebné rozměry a vybavení, které je 

správně výškově a dispozičně umístěno dle platné vyhlášky, pro bezpečné a 

pohodlné užívání osobami s omezením (např. s invalidním vozíkem). 
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  Stavba je navržena pro bezpečné užívání a je v souladu s platnými předpisy 

a bude užívána k projektovanému účelu. Bezpečnost při užívání stavby je 

povinen zajistit majitel stavby. 

  Nášlapné vrstvy podlah musí mít protiskluzovou úpravu odpovídající 

normové hodnotě součinitele smykového tření min. 0,3. Prostory s nebezpečím 

pádu osob musí být opatřeny zábradlím. Elektroinstalace musí být provedena 

dle platných předpisů. 

 

 

a) Stavební řešení 

 

  Jedná se o zděnou stavbu založenou na plošných základových pasech a 

zastřešenou plochou jednoplášťovou střechou. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

  Konstrukční systém stavby je stěnový obousměrný. Vodorovné konstrukce 

jsou tvořeny z ŽB předpjatých dutinových stropních panelů Spiroll. Stavba je 

založena na základových pasech z prostého betonu. Podsklepená část je 

provedena ze železobetonových obvodových stěn. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

  Na stavbu budou použity certifikované výrobky a systémy, které zaručují 

požadované vlastnosti. Veškeré stavební výrobky budou zabudovány dle 

technologických předpisů výrobce. Stabilita objektu v podzemní části je 

zaručena železobetonovými nosnými stěnami. Stěny v nadzemní části budou 

stabilizovány železobetonovými obvodovými věnci. Stabilitu stavby dále také 

zaručuje obousměrný stěnový systém. 
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a) Technické řešení 

 

  Vytápění objektu je řešeno teplovodně. K ohřevu otopné vody pro vytápění 

a přípravu teplé vody bude sloužit plynový kotel. Kotel bude umístěn v 

podzemním podlaží v místnosti č. S06 (technická místnost, praní). 

  Zásobování objektu teplou vodou bude zajištěno akumulační nádrží se 

zásobníkem TUV umístěné v podzemním podlaží v místnosti č. S06 (technická 

místnost, praní). 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

  Technologická zařízení se v objektu nenachází. 

 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 

  Novostavba rodinného domu spadá do skupiny OB1 - budovy pro bydlení. 

Obytná část rodinného domu i s garáží tvoří jeden požární úsek. Ten probíhá 

celkem přes tři podlaží. Druhý a zároveň poslední požární úsek tvoří provozní 

část se zubními ordinacemi, který probíhá pouze přes jedno podlaží (1NP). 

  Podrobné řešení je blíže řešeno v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby.
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b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

  Výpočet proveden dle odst. 6 a odst. 7 ČSN 73 0802. Požární úsek je zařazen 

do II. SPB. 

  Podrobné řešení je blíže řešeno v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

  Všechny stavební konstrukce splňují požadovanou požární odolnost dle tab. 

12 ČSN 73 0802. 

  Podrobné řešení je blíže řešeno v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 

  Dle odst. 4.3 ČSN 73 0833 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 

považuje za postačující nechráněná úniková cesta šířky 0,9 m. Šířka 

schodišťových ramen je 1,0 m, tudíž je šířka nechráněné únikové cesty 

vyhovující. 

  Podrobné řešení je blíže řešeno v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

 

  Odstupové vzdálenosti od vlivu sálání jsou určeny dle přílohy F ČSN 73 0802. 

   

 Objekt je zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Izolantem je fasádní polystyrén tl. 140 mm. Zateplovací systém se nachází na 

objektu s požární výškou 3,45 m, tj. méně než 12 m. Izolant má třídu reakce na 

oheň E, jako celek je systém posuzován třídou reakce na oheň B, 

is = 0 mm.min-1. Výrobek nemá v souladu s ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.1 vliv na druh 

konstrukční části obvodové stěny DP1, konstrukční systém lze z daného důvodu 

zatřídit jako nehořlavý. Výrobek bude mít certifikát deklarující požadované 

vlastnosti. 

 Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty, ale mírně na ně 

zasahuje. 

 Podrobné řešení a výpočet je uveden v části D.1.3 – Technická zpráva požární 

ochrany. 
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f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 

  Vnitřní odběrná místa: 

 

  Vnitřní odběrná místa nejsou požadována dle odst. 4.4 ČSN 73 0873. 

 

  Vnější odběrná místa: 

 

 Podzemní hydrant je umístěn na vodovodním řadu DN 125 mm ve 

vzdálenosti 34,5 m. Dle tabulky 2 ČSN 73 0873 musí být nejmenší dimenze 

potrubí DN 100 mm, odběr vody z hydrantu musí být minimálně Q = 6 l/s při 

rychlosti v = 0,8 m/s. Při použití požárního čerpadla je odběr Q = 12 l/s při 

rychlosti v = 1,5 m/s. U nejnepříznivěji položeného nadzemního (podzemního) 

hydrantu má být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa. 

 

  Přenosné hasicí přístroje: 

 

 V navrhovaném objektu budou umístěny přenosné hasicí přístroje dle odst. 

4.5 ČSN 73 0833. Rozmístění a typ hasicího přístroje je uveden v tab. 2. 

 

Tab. 2: Přenosné hasicí přístroje 

Číslo místnosti Název místnosti Typ hasícího přístroje 

117 Zádveří 34A 

101 Hala pro příjem pac. 34A 

S03 Garáž 34A 

 

g) Zhodnocení množství provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

 

  Dle odst. 4.4.1 ČSN 73 0833 ke každé budově nebo souvislé skupině budov 

skupiny OB1 musí vést přístupová komunikace (alespoň zpevněná pozemní 

komunikace) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a končící nejvýše 50 m od 

posuzovaného objektu. 

  K posuzovanému objektu vede zpevněná přístupová komunikace šířky 4,0 m, 

což splňuje požadavek normy. 
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h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

 

  Podrobně popsáno v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

 

  Dle odstavce 4.6 ČSN 73 0833 musí být rodinný dům vybaven zařízením 

autonomní detekcí a signalizací. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí 

k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, 

mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno 

další zařízení autonomní detekce a signalizace. 

  V řešeném objektu budou umístěny 4 zařízení autonomní detekce a 

signalizace. Podrobně popsáno v části D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

  Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864 - 1, ČSN 01 8013 a 

dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., výstražnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami. 

  U rodinných domů není nutné značit únikové cesty a směry. 

 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

  Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby objekt měl co nejnižší náklady na 

spotřebu energie. Při zpracování projektové dokumentace v závislosti na 

energetických kritériích bylo uvažováno se zákonem 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií. Veškeré konstrukce splňují jednotlivé tepelně technické 

požadavky dle ČSN 73 0540-2 včetně veškerých změn. Součástí projektové 

dokumentace je energetický štítek obálky budovy. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

  Projekt neřeší alternativní zdroje energie. 
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 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

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

apod.) 

 

Větrání: 

 

 Větrání objektu je zajištěno přirozeně okny. Větrání bude probíhat v takové 

intenzitě, aby byla splněna minimální hodnota 0,5 násobek dle vyhlášky 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby. Prostory bez přirozeného větrání 

(koupelny, WC) budou odvětrány nuceně ventilátory s min. výkonem 50 m3/hod. 

 

Vytápění: 

 

 Objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle. Kotel bude umístěn v 1S v 

místnosti č. S06. Na tento kotel budou napojena otopná tělesa a potrubí pro 

podlahové vytápění. 

 

Osvětlení: 

 

 Osvětlení objektu je zajištěno přirozeně okny a uměle instalací elektrických 

zdrojů světla. 

 

Zásobování vodou: 

 

 Novostavba rodinného domu bude napojena novou přípojkou vody pomocí 

potrubí HDPE 100RC 32 x 3,0 na stávající veřejný vodovod. Délka přípojky k 

vodoměru je 4,0 m, délka přípojky od vodoměru k objektu je 5,78 m. Přípravu TUV 

bude zajišťovat kotel na plyn. 

 

Odpady: 

 

 Odpadový materiál bude odvážen na příslušné skládky. 

 

Šíření hluku na okolní stavby: 

 

 Provoz rodinného domu není zdrojem hluku, ani u provozu zubních ordinací se 

nepředpokládá zvýšená hlučnost. 
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a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

  Stavební pozemek se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem. 

Protiradonové opatření je provedeno ze souvrství dvou asfaltových pásů. Spodní 

pás je proveden z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze 

skleněné tkaniny a horní pás je z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 

vložkou z AL fólie. Spodní pás je bodově nataven na asfaltovou emulzi, která je 

provedena na betonovém podkladu. Horní pás je plnoplošně nataven ke 

spodnímu pásu s přesahy. 

  Všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou budou provedeny v 1. 

kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací s plynotěsnými prostupy. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

  V okolí stavby není zjevný výskyt bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

  V okolí stavby se nepředpokládá výskyt technické seizmicity. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

  Dotčená lokalita není zatížena venkovním hlukem, objekt je umístěn v 

dostatečné vzdálenosti od místní komunikace III. třídy. Obvodový plášť a výplně 

otvorů poskytují dostatečné požadavky na zvukovou izolaci. Všechny konstrukce 

svými parametry vyhovují dle ČSN 73 0532. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, není tedy třeba řešit žádná 

opatření. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 

 V okolí stavby se nevyskytuje a ani se nepředpokládá s dalšími negativními 

účinky. 
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a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

 Objekt bude napojen na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, na 

plynovod NTL a na rozvod NN. 

 Jednotlivá napojovací místa jsou zřejmá z výkresové části projektové 

dokumentace - výkres C.2 Koordinační situační výkres. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

SO 06 Vodovodní přípojka: 

 

 Přípojka provedena z potrubí HDPE 100RC 32 x 3,0, délka přípojky k 

vodoměru 4,0 m a délka přípojky od vodoměru k objektu 5,78 m. 

 

  SO 07 Přípojka splaškové kanalizace: 

 

 Přípojka provedena z potrubí DN 160 PVC-KG, délka přípojky k revizní šachtě 

7,70 m a délka přípojky od revizní šachty k objektu 4,56 m. 

 

  SO 08 Přípojka NN: 

 

 Přípojka NN 4 x 16 AYKY, délka přípojky 8,31 m. 

 

 SO 09 Plynovodní přípojka plynovodu NTL: 

  

 Plynovodní přípojka plynovodu NTL, délka přípojky po HUP 2,27 m. 

 

 

a) Popis dopravního řešení 

 

 Ke stavebnímu pozemku vede místní komunikace. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 Na pozemku bude vybudován nový sjezd ve východní části pozemku, který 

se bude napojovat na stávající místní komunikaci. Šířka nového sjezdu je 4,5 m. 
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c) Doprava v klidu 

 

 V navrhované stavbě je umístěna garáž, která je stavebně propojena s 

rodinným domem. Garáž je navržena pro stání 2 osobních automobilů. Před 

garáží se nachází zpevněný sjezd, který zároveň slouží i jako odstavné parkovací 

stání pro 1 vozidlo. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

 Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem projektové dokumentace, 

realizace záměru je navržena na soukromém pozemku. 

 

 

a) Terénní úpravy 

 

 Ze stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu pod 

budoucími zastavěnými a zpevněnými plochami. Celková plocha skrývky ornice 

činí cca 977 m2. Skrývka bude sejmuta v mocnosti 30 cm, což představuje cca 

188 m3 ornice. 

 Po dokončení stavby bude ornice využita na následné navrhované terénní 

úpravy a k rekultivaci okolí stavby. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

 Úprava vegetace bude provedena po dokončení výstavby rodinného domu 

samostatně stavebníkem. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

 Tato opatření nejsou předmětem projektové dokumentace. 

 

 

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

 

 Novostavba rodinného domu nebude mít žádné negativní vlivy na životní 

prostředí a nebude ani zdrojem hluku. Případné negativní vlivy (hluk, emise) lze 

předpokládat pouze v době výstavby. 
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 Likvidace odpadů ze stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb., vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 

předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen zařazovat odpady podle 

druhů a kategorií dle § 5 a 6 a zajistit přednostní využití odpadů dle § 10a 

zákona. Dle § 12 odst. 4 zákona, je každý povinen zjistit, zda osoba, které 

předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, 

že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

 Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů 

souvisejících (o vodách), nebude vykazovat záměr a provoz rodinného domu 

znečistění vod od technologie. 

 

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

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

krajině 

 

 V okolí stavby se nevyskytuje z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žádná chráněná krajina, 

chráněná vegetace, přírodní park ani památný strom. Záměr nebude mít žádný 

negativní vliv na vazby v krajině. Realizací záměru bude zachována ekologická 

funkce v krajině. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

 Navrhovaná stavba nebude negativně ovlivňovat chráněné území Natura 

2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 

 Pro realizaci záměru nejsou v rámci zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

stanoveny žádné podmínky. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

 Danou realizací záměru nejsou požadována a navržena žádná ochranná a 

bezpečnostní pásma. 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

 Výstavbou rodinného domu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 

ochrany obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Rodinný dům není určen k ochraně obyvatelstva v 

krizových situacích. 

 

 

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

 

  Potřebné energie a hmoty (vodovod, plynovod a elektrická energie) budou 

pro výstavbu objektu zajištěny novými přípojkami od jednotlivých inženýrských 

sítí. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 

  Staveniště bude přirozeně odvodněno a to vsakováním do stávající zeleně. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

  Staveniště bude po dobu výstavby napojeno na místní komunikaci pomocí 

stávajícího sjezdu ve východní části pozemku. 

  Potřebné energie a hmoty (vodovod a elektrická energie) budou pro výstavbu 

objektu zajištěny novými přípojkami od jednotlivých inženýrských sítí s 

provizorním zakončením. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

  Novostavba rodinného domu ve stávající zástavbě nebude mít negativní vliv 

na okolní stavby a pozemky. Lze předpokládat, že během výstavby objektu bude 

občasně časově zvýšená hladina hluku v okolí. Hladina hluku se bude měnit v 

závislosti na použití stavebních strojů a dopravních prostředků, v jejich 

souběžném provozu a především v závislosti na druhu práce. Vzhledem k 

objemu prací a charakteru objektu je nepravděpodobné, že budou překročeny 

povolené hodnoty v nejbližším okolí zástavby. 

  Během výstavby se také počítá pro okolní zástavbu se zvýšenou dočasnou 

zátěží vznikem emisí. Zdrojem emisí bude provoz stavebních strojů a dopravních 
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prostředků. Vzhledem k použití moderní techniky a krátkodobému zatížení, 

nebude mít dopad na celkovou imisní situaci v lokalitě záměru. 

 

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

kácení dřevin 

 

  Stavební záměr bude prováděn na soukromém oploceném pozemku, tudíž 

nebude veřejně přístupný. 

  Realizací záměru nejsou kladeny požadavky na asanace a demolice. Kácení 

dřevin bude probíhat pouze v nejnutnější míře. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

  Výstavbou rodinného domu se nevyžadují žádné zábory okolních ploch. 

 

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

likvidace 

 

  V průběhu stavebních prací bude vznikat odpad. Původce (stavební 

dodavatelská firma) je povinen jednat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí původce odpad zařadit 

do kategorií dle § 5 a 6 a dále musí postupovat dle § 16. Původce odpadů je také 

povinen zařadit odpad dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

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

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

  Hlavním odpadem vzniklým během výstavby objektu bude stavební a 

obalový materiál. Jednotlivé předpokládané odpady pří výstavbě jsou uvedeny v 

tab. 3. 

 

Tab. 3: Očekávané odpady vzniklé při výstavbě objektu 

 

Katalogové 

číslo 

 

Název odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170203 Plasty O 

170405 Železo a ocel O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

  Ze stavebního pozemku bude skryta ornice v nejnutnějším rozsahu pod 

budoucími zastavěnými a zpevněnými plochami.  

 

Celková plocha skrývky ornice činí cca 977 m2. Skrývka bude sejmuta v mocnosti 

30 cm, což představuje cca 188 m3 ornice. 

  Po dokončení stavby bude ornice využita na následné navrhované terénní 

úpravy a k rekultivaci okolí stavby, zbytek bude odvezen na příslušnou skládku. 

  Vzhledem k rozsahu zemních prací bude skrytá ornice ponechána na okraji 

pozemku. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

  Odpady vzniklé během stavby budou roztříděny. Třídění odpadů, jejich 

uložení do kontejnerů a povolenou skládku zajistí zhotovitel stavby v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou  

č. 381/0001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Více viz bod B.8 e). 

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 

  Veškeré stavební práce a činnosti budou probíhat v souladu s 

bezpečnostními předpisy, platnými zákony, ČSN, vyhláškami a nařízeními vlády, 

zejména pak: 

 

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do 

hloubky 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 
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 Pracovníci musí být obeznámeni s uvedenými předpisy, budou používat 

ochranné pomůcky. Staveniště bude řádně oploceno proti vniknutí 

nepovolaných osob. Všechny změny oproti schválené projektové dokumentaci 

musí být zaznamenány do stavebního deníku. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

 Není řešeno. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

 V průběhu výstavby není potřeba klást požadavky na dopravní inženýrská 

opatření. 

 

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

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

 

 Během realizace záměru není potřeba stanovit speciální podmínky pro 

provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby:  říjen 2018 

 Předpokládaný termín dokončení stavby:  říjen 2020 

 

 Realizace objektu bude provedena v jedné etapě. Terénní úpravy, popř. 

oplocení pozemku bude provedeno dodatečně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně v květnu 2018        Vypracoval: Jan Matoušek 
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 Novostavba rodinného domu bude provedena jako trvalá, samostatně 

stojící a bude sloužit k rodinnému bydlení a jako stomatologické zařízení pro širší 

veřejnost a také úkonům s tím spjatým. Novostavba je navržena pro 3-4 člennou 

rodinu. Základní kapacity objektu jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

   Tab. 1: Základní kapacity objektu SO 01 

Veličina MJ Velikost, rozměr 

Maximální půdorysné rozměry m 17,64 x 15,38 

Výška objektu (od 0,000) m 7,250 

Hloubka objektu (od 0,000) m 4,100 (max. hloubka založení) 

Zastavěná plocha m2 221,61 

Užitná plocha m2 377,02 

Obestavěný prostor m3 1556,82 

Počet jednotek a velikost - 2 (1x bydlení, 1x provoz) 

Počet podlaží - 2NP + 1S 

 

 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

 

 Řešený objekt je navržen v moderním stylu, kdy je využito pravidelných 

tvarů a přímých linií bez zbytečně vyčnívajících architektonických prvků. Stavba 

zachovává čistého architektonického konceptu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a 

je částečně podsklepen. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou plochou střechou.

 Uliční fasádě dominuje hlavní vchod do objektu, přístupný z vnějšího 

obloukového schodiště, který je zastřešen zavěšenou skleněnou markýzou.

 Fasáda rodinného domu je rozčleněna ze dvou materiálů a to z vnějšího 

přírodního kamenného fasádního obkladu, a dále pak z vnější fasádní malířské 

úpravy bílé barvy. Fasáda domu je provedena v bílé barvě, prostor mezi okny je 

obložen obkladem z přírodního kamene v šedé barvě. Soklová část je pak šedé 

barvy. Jako výplně otvorů na fasádě byla použita dřevěná okna černé barvy a 

dřevěné velkoformátové HS profily taktéž černé barvy. 
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Dispoziční a provozní řešení 

 

 Vstup do části objektu určený pro bydlení je umístěn v 1NP ze severní strany. 

Prostor před hlavními vchodovými dveřmi je chráněn proti povětrnostním vlivům 

zavěšenou skleněnou markýzou. 

 Vstupní část objektu tvoří zádveří, ze kterého je možné projít do skladu, po 

ocelovém oboustranně podporovaném schodnicovém zakřiveném 

jednoramenném schodišti dolů do suterénu, dále také do technické místnosti a na 

komunikační prostor chodby, ze které je přístupná šatna a následně také 

jednoramenné zakřivené dřevěné schodnicové schodiště do bytového prostoru 

2NP. 

 Při výstupu po schodišti na chodbu ve 2NP se po levé straně nachází WC a 

komora. Po dalším postupu chodbou se po pravé straně nachází ložnice 

s koupelnou a WC, po levé straně následně pracovna a dětský pokoj. Chodba je 

ukončena po pravé straně vchodem do společné koupelny s WC a po levé straně 

pak velkým obytným prostorem složeným z obývacího pokoje, kuchyní, odkud je 

přístup do místnosti spíže, ze které je následně možný přístup přes balkonové dveře 

na plochou střechu nad. Dále se tento obytný prostor skládá z jídelny, ze které je 

přístup před posuvné dveře na venkovní nekrytou terasu. 

 V 1S se nachází technické zázemí domu, garáž s dílnou, místnost s posilovnou a 

sklepní kóje pro skladovací účely. Je zde umístěna také technická místnost, kde se 

nachází plynový kotel na ohřev TUV pro vytápění objektu topnou vodou. 

 Vstup do provozní části zubních ordinací je umístěn hned vedle vstupu do části 

pro bydlení – tentokrát ze strany východní a je také krytý skleněnou markýzou. Za 

vstupem se nachází hala pro příjem pacientů, navazující na hlavní komunikační 

chodbu, ze které jsou přístupné místnosti čekáren, skladové a úklidové místnosti, 

WC zaměstnanců, rentgen a denní místnost lékařů. Z čekáren je pak vstup do 

jednotlivých zubních ordinací lékařů. Čekárny jsou vybaveny také dvěma WC, jak pro 

běžné pacienty, tak i pro pacienty invalidy s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Tyto prostory odpovídají všem normovým požadavkům na jejich rozměry 

a vybavení. 

 Provozní část je v 1NP vnitřně oddělena od bytové části objektu jedinými 

uzamykatelnými bezpečnostními dveřmi proti vniku neoprávněných osob do 

soukromé obytné části objektu. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 

 Na daný objekt se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 Přístup do objektu se nachází v poměrně velké výšce od přilehlého upraveného 

terénu. Výstup do této polohy je možný pouze po venkovním schodišti, se kterým 
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by mohli mít osoby s omezenou schopnosti pohybu problém. Je tedy navržen vnější 

schodišťový výtah – el. šikmá sklopná plošina, která je součástí konstrukce 

schodišťového zábradlí a je elektricky poháněna. Je dostatečně velká pro využití 

plošiny osobami s invalidním vozíkem, popř. i maminkami s dětskými kočárky. 

Plošina se ovládá pomocí jednoduchých tlačítek, které jsou dostupná jak z nástupní, 

tak i z výstupní strany vnějšího schodiště.  

 Jednotlivé výškové úrovně v 1NP zaručují možný pohyb osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace v místech, kde se smějí pohybovat (chodba, čekárny, 

ordinace, WC). Vstupy do těchto prostorů jsou dostatečně široké, bez dveřních 

prahů. WC pro invalidy má potřebné rozměry a vybavení, které je správně výškově 

a dispozičně umístěno dle platné vyhlášky, pro bezpečné a pohodlné užívání 

osobami s omezením (např. s invalidním vozíkem). 

 

 

 

Na stavbu budou použity certifikované výrobky a systémy, které zaručují 

požadované vlastnosti. Veškeré stavební výrobky budou zabudovány dle 

technologických předpisů výrobce. Při provádění stavebních prací je nutno 

respektovat platné technické normy, provádějící a související předpisy a zejména 

pak bezpečnostní předpisy. 

Konstrukční systém stavby je stěnový obousměrný. Vodorovné konstrukce 

jsou tvořeny z předpjatých ŽB dutinových stropních panelů Spiroll. Stavba je 

založena na základových pasech z prostého betonu. Podsklepená část je provedena 

z železobetonových obvodových stěn. 

Stabilita objektu je v podzemní části zaručena železobetonovými stěnami. 

Stěny v nadzemní části budou stabilizovány železobetonovými obvodovými věnci. 

Stabilitu stavby dále zaručuje také obousměrný stěnový systém. 

 

 

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice v mocnosti 

30 cm, která bude uložena na stavebním pozemku a bude dále využita na konečnou 

úpravu pozemku a jeho ozelenění. 

Vlastní zemní práce budou prováděny strojně. Nejprve se provede zářez do 

rovinatého terénu v podsklepené části a provede se výkop na úroveň -4,100 m. Z 

této roviny a v rovině nepodsklepené části pak budou provedeny rýhy pro základové 

pasy a vedení ležatých svodů potrubí splaškové kanalizace. Přechod mezi 

podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu bude proveden odstupňováním 

základových pasů. Výkopek bude přepraven na místo, kde je uložena skrývka ornice. 
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Do připravených rýh bude umístěn zemnící pásek pro konstrukci 

bleskosvodu, který bude následně vyveden nad úroveň terénu. 

 

 

Před zahájením betonáže základových pasů bude nutno ručně začistit 

výkopky a základovou spáru. Základové konstrukce jsou navrženy jako základové 

pasy z betonu C16/20 a budou provedeny přímo do výkopové rýhy. Základová spára 

bude v nezámrzné hloubce. V uvažovaných místech základových konstrukcí budou 

provedeny prostupy pro průchod příslušných inženýrských sítí. 

V podsklepené části objektu bude šířka základových pasů 800 mm a výška 

taktéž 800 mm pod obvodovými konstrukcemi, ve střední části bude jejich šířka 1000 

mm a výška 700 mm. Na takto připravené základové pasy pod obvodovými 

konstrukcemi budou osazeny betonové tvárnice ve dvou řadách, které tak vytvářejí 

rovný podklad pro umístění a zateplení soklové části extrudovaným pěnovým 

polystyrenem tl. 80 mm. Spřažení betonových základových pasů a betonových 

tvárnic zajišťují trny Ø R8 po cca 200 mm. 

V nepodsklepené části objektu bude šířka a výška všech základových pasů 

stejná jako u části podsklepené (návrh na stranu bezpečnou). Na takto připravené 

základové pasy budou umístěny betonové tvárnice ve dvou řadách, na které bude 

umístěn extrudovaný pěnový polystyren tl. 80 mm. Spřažení betonových pasů a 

betonových tvárnic zajišťují trny Ø R8 po cca 200 mm. 

Podsklepená a nepodsklepená část bude spojena stupňovitými základovými 

pasy. 

Po zhotovení základových pasů bude dno stavební jámy mezi jednotlivými 

základovými konstrukcemi vyplněno drceným lomovým kamenem frakce 8/16 mm 

v tl. 100 mm, který bude hutněn na hodnotu únosnosti 200 kPa. Nad základy bude 

vytvořena podkladní betonová deska tl. 200 mm, vyztužena kari sítí s velikostí ok 150 

x 150mm a o Ø 8 mm. V místě příček bude pak dovyztužena při horním okraji desky 

také kari sítí 100 x 100/ Ø 8 mm. 

 

 

Obvodové zdivo v suterénu je provedeno z betonových tvárnic ztraceného 

bednění. Tvárnice budou vyplněny betonem C20/25 a spojeny se základovými 

konstrukcemi trny Ø R8 po cca 200 mm. 

Obvodové zdivo nadzemních podlaží je provedeno z broušených cihelných 

tvárnic Porotherm 30 Profi tl. 300 mm, vyzdívaných na maltu pro tenké spáry 

Porotherm tl. 2 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je provedeno z broušených cihelných tvárnic Porotherm 

24 Profi tl. 240 mm, vyzdívaných na maltu pro tenké spáry tl. 2 mm a vnitřní nenosné 
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zdivo z broušených cihelných tvárnic Porotherm 14 Profi tl. 140 mm a Porotherm 8 

Profi tl. 80 mm, vyzdívaných na maltu pro tenké spáry tl. 2 mm. 

Zdivo bude založeno na speciální zakládací vápenocementovou maltu tl. 20 

mm, prostor mezi stropní konstrukcí a výplňovým nenosným zdivem bude vyplněn 

PUR pěnou. 

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z 

pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Provedení certifikovaného zateplovacího systému 

ETICS bude v souladu s ČSN 73 2901. 

 

 

Stropní konstrukce nad 1S a 1 NP bude provedena z dutinových předpjatých 

panelů Spiroll v tl. 200 mm. V místě průchodu komínového tělesa bude umístěna 

minerální vata tl. 30 mm. 

Překlady nad okenními otvory budou tvořeny speciálními roletovými 

překlady od firmy Porotherm (KP Vario) pro možnost stínění, umístěním venkovních 

rolet do konstrukce překladu. Překlady nad dveřními otvory budou klasické, taktéž 

od firmy Porotherm, ve většině případů překlady KP7. Železobetonový překlad bude 

proveden pouze ve výjimkových případech, tam kde se neumožňuje provést klasický 

překlad. Železobetonové překlady budou spojeny s věncem. Jednotlivé specifikace 

jako uložení, počet překladů a označení překladu je upřesněno v legendách 

půdorysů projektové dokumentace. 

Pro zajištění tuhosti objektu budou provedeny pozední ŽB věnce v úrovních 

stropní konstrukce. 

V prostorech ordinací a v obytné části objektu v koupelnách bude pod stropní 

konstrukcí proveden zavěšený SDK podhled. Skladby podhledů jsou podrobně 

popsány ve výpisu skladeb vodorovných konstrukcí projektové dokumentace. 

 

 

Na objektu je navržena jednoplášťová neodvětraná plochá střešní konstrukce 

se spádem 3% směrem ke střešním vpustím. Střecha bude realizována ve dvou 

úrovních. První malá část střechy se nachází pouze nad 1NP v blízkosti hlavních 

vstupů do objektu. Druhá a hlavní část střechy zakrývá celé 2NP. 

Spád jednoplášťové ploché střechy je zajištěn pomocí tepelně izolačních 

spádových klínů ve sklonu 3%. Odolnost proti vodě a vlhkosti zajišťuje hydroizolační 

souvrství z asfaltových pásů. Pod tepelně izolační desky je navržena parotěsná vrstva 

z asfaltového pásu, která slouží zároveň i jako pojistná hydroizolace a která bude 

bodově natavena na asfaltovou penetrační emulzi provedenou na stropních 

panelech. Povrchovou vrstvu střechy tvoří hydrofobizovaný (vodě-odpudivý) kačírek 

frakce 16/32 mm, který je uložený na tepelně izolační vrstvě z XPS polystyrenu 

s nenasákavou vložkou a přitěžuje tak celou skladbu střechy. 
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Výlez na plochou střechu je zajištěn pomocí skládacích schodů umístěných ve 

střešním světlíku přístupným z chodby 2NP obytné části budovy. Výlez na menší část 

střechy nad 1NP je přístupný ze spíže ve 2NP přes balkonové dveře. Na střeše se 

nachází celkem 3 vpustě srážkových vod. V případě velkých přívalových dešťů, či 

ucpání některých vpustí je střecha vybavena pojistnými přepady pro případný odtok 

nashromážděné vody na střeše. 

Na střeše se dále nachází tři střešní el. otevíratelné světlíky pro zajištění 

přirozeného větrání a osvětlení prostoru chodby ve 2NP. 

 

 

Pro odtah spalin z plynového kotle je navrhnut komín jako odkouření 

z jednostěnných nerezových kruhových rour. Vnější průměr komínu činí 300 mm. 

Jedná se o jednoprůduchový systém spojovaných nerezových rour s těsněním. 

Vnitřní průměr průduchu činí 250 mm. 

 

 

Schodiště v rodinném domě bude sloužit pro vertikální spojení jednotlivých 

podlaží.  

Schodiště z 1S do 1NP je navrženo jako ocelové schodnicové oboustranně 

podporované jednoramenné zakřivené schodiště se stupnicemi, bez podstupnic. 

Šířka schodišťového ramene je 1000 mm a je opatřeno madlem ve výšce 1000 mm. 

Rozměry schodišťových stupňů jsou 16 x 187,5 x 275 mm. 

Schodiště z 1NP do 2NP je navrženo jako dřevěné schodnicové 

jednoramenné pravoúhlé schodiště s dřevěnými stupnicemi i podstupnicemi. Šířka 

schodišťového ramene je 1000 mm a je opatřeno zábradlím výšky 1000 mm. 

Rozměry schodišťových stupňů jsou 20 x 172,5 x 275 mm. 

 

 

a) Hydroizolace 

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z 

asfaltových pásů. První vrstvu tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou z Al fólie tl. 4 mm a druhou vrstvu tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás 

se skelnou tkaninou tl. 4 mm. 
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b) Tepelná izolace 

 

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z 

pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Zdivo suterénu a zdivo přiléhající k zemině je 

opatřeno kontaktním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrenu tl. 

140 mm. Jednoplášťová plochá střecha je pak zateplena spádovými izolačními 

deskovými klíny z EPS a dále také z desek XPS tl. 100 mm. 

 

c) Protihluková izolace 

 

Protihlukové izolace nejsou požadovány, obvodové konstrukce splňují 

požadavky vzduchové neprůzvučnosti. 

 

d) Protiradonová izolace 

 

Jako izolace proti radonu je navržena hydroizolace z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu s nosnou vložkou z Al fólie doplněná o oxidovaný asfaltový pás 

se skelnou tkaninou. Takto navržená izolace splňuje požadavky na protiradonové 

opatření. 

 

 

Příčky budou provedeny z broušených cihelných tvárnic Porotherm 14 a 8 

Profi tl. 140 a 80 mm, vyzdívaných na speciální maltu pro tenké spáry tl. 2 mm. 

Zdivo bude založeno na speciální zakládací vápenocementovou maltu tl. 20 

mm, prostor mezi stropní konstrukcí a výplňovým nenosným zdivem bude vyplněn 

PUR pěnou. 

 

 

Podlahy v rodinném domě se zubními ordinacemi jsou navrženy jako 

plovoucí s laminátovou nebo keramickou nášlapnou vrstvou, v posilovně je pak 

nášlapná vrstva zátěžový koberec. V ordinacích je použito antistatické PVC pro 

uzemnění pracujícího zubaře. Na roznášecí vrstvu podlah je použito betonové 

mazaniny, či cementové samonivelační stěrky. Jako tepelná a zvuková izolace je 

navrženo TI desek v různých tloušťkách a s různým počtem vrstev. V koupelnách ve 

2NP v obytné části objektu je navrženo podlahové vytápění. 

Přechody mezi jednotlivými nášlapnými vrstvami podlah jsou řešeny pomocí 

hliníkových samolepících přechodových lišt. 
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a) Vnitřní omítky 

 

Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny jednovrstvou vápenocementovou omítkou, 

zrnitost 0,6 mm. 

Při provádění omítek je třeba dbát doporučení a dodržovat technologický 

předpis určený výrobcem. 

 

b) Vnější omítky 

 

Vnější omítky budou provedeny v rámci zateplovacího systému. Fasádní 

úprava je zvolena jako jednosložková silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. 

Při provádění fasádní úpravy je třeba dbát doporučení a dodržovat 

technologický předpis určený výrobcem. 

 

c) Obklady 

 

Keramické obklady jsou navrženy v místnostech sociálního zařízení. Obklad 

za kuchyňskou linkou bude proveden z keramických obkladových desek. 

Jednotlivé barvy a dekory budou vybrány investorem. 

Rohy a ukončení obložených stěn budou opatřeny rohovými, resp. 

ukončujícími lištami. Přechody mezi obklady a dlažbami budou pružně 

oddilatovány. 

 

d) Malby 

 

Malby budou provedeny vnitřním malířským nátěrem na vyschlý povrch. 

Použití barev v jednotlivých místnostech bude závislé na přání investora. 

 

e) Podhledy 

 

V prostorech ordinací a v obytné části objektu v koupelnách bude pod stropní 

konstrukcí proveden zavěšený SDK podhled. Skladby podhledů jsou podrobně 

popsány ve výpisu skladeb vodorovných konstrukcí projektové dokumentace. 

 

 

a) Okna a venkovní dveře 

 

Výplně otvorů budou provedeny z dřevěných eurohranolů se zasklením z 

termoizolačních trojskel, černá barva rámu. Bližší specifikace viz Výpis výrobků. 
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b) Vnitřní dveře 

 

Vnitřní dveře v 1NP a 2NP budou z většiny dřevěné s dřevěnou obložkovou 

zárubní, v některých případech pak posuvné dřevěné dveře. V suterénu jsou 

navrženy dřevěné jednokřídlové dveře s ocelovou zárubní. Bližší specifikace viz 

Výpis výrobků. 

 

c) Vrata 

 

Výplň otvoru do garáže je provedena ze sekčních garážových vrat se stropním 

elektrickým pohonem, barva - šedá. Bližší specifikace viz Výpis výrobků. 

 

 

Prostor terasy a venkovní nástupní schodiště budou opatřeny taktéž 

nerezovým zábradlím s tyčovou výplní výšky 1000 mm. 

Bližší specifikace viz Výpis výrobků (Výpis zámečnických výrobků). 

 

 

Jedná se o rámy okenních křídel, dveřní křídla a vnitřní dřevěné obložkové 

zárubně, vnitřní dřevěné parapety a dřevěné zábradlí vnitřního schodiště z 1NP do 

2NP. 

Bližší specifikace viz Výpis výrobků (Výpis truhlářských výrobků). 

 

 

Jedná se o oplechování atiky, oplechování komína a prostupů, venkovní 

parapety, aj. Klempířské výrobky jsou navrženy v souladu s ČSN 73 3610. 

Bližší specifikace viz Výpis výrobků (Výpis klempířských výrobků). 

 

 

Tepelně technické a akustické výpočty a posouzení jsou provedeny v 

samostatné příloze - Složka č. 6 Stavební fyzika. 

Všechny konstrukce byly navrženy v souladu s platnými předpisy a zvláště pak 

s normami ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3 

Všechny stavební konstrukce, jako je např. skladba obvodového pláště, 

skladba střešní konstrukce, skladba podlahy a výplně otvorů splňují dané požadavky 

na součinitel prostupu tepla U [W/m2∙K] dle ČSN 73 0540-2. 
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Technologická zařízení se v objektu nenachází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně v květnu 2018     Vypracoval: Jan Matoušek  
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Bakalářská práce byla zpracována formou projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Členění práce odpovídá vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb. a je v souladu se zadáním bakalářské práce. Stavba byla 

navržena v souladu s platnými zákony, normami a předpisy tak, aby splňovala 

obecné technické požadavky. Projektovaný objekt taktéž splňuje požadavky z 

hlediska požárně bezpečnostního řešení a tepelné techniky.

 Výsledné dispoziční a architektonické řešení se výrazně neliší od prvotních 

návrhů. Jednotlivé změny byly provedeny z důvodu lepšího dispozičního uspořádání 

a návaznosti na užívání stavby. Součástí bakalářské práce je také vypracovaná 

seminární práce. 

 Zpracování této dokumentace bylo přínosné hlavně z hlediska seznámení s 

novými konstrukčními řešeními a materiály a je velkým přínosem pro řešení 

problémů v navazujícím studiu a v praxi. 
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RD rodinný dům 

NP nadzemní podlaží 

S suterén 

PD projektová dokumentace 

UT upravený terén 

PT původní terén 

B.p.v. Baltský výškový systém - po vyrovnání 

m n. m. metrů nad mořem 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SH spodní hrana 

SO stavební objekt 

TL. tloušťka 

PVC polyvinylchlorid 

DN průměr 

Ø průměr 

SDK sádrokarton 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

PUR polyuretan 

PIR polyisokyanurát 

PE polyethylen 

TI tepelná izolace 

IŠ instalační šachta 

RŠ revizní šachta 

VŠ vodoměrná šachta 

AN akumulační nádrž 

AB vsakovací blok aquablok 

NN nízké napětí 

TUV teplá užitková voda 

Rdt tabulková výpočtová únosnost 

parc. č. parcelní číslo 

k.ú. katastrální území 

ŽB železobeton 

ČSN česká technická norma 

Sb. sbírka 

ZPF zemědělský půdní fond 

OB obytné budovy 

PÚ požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PBŘS požární bezpečnost řešení stavby 

PHP přenosný hasicí přístroj 

R únosnost a stabilita 

E celistvost 
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I teplota na neohřívané straně 

W hustota tepelného toku 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví 

pv výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

pn nahodilé požární zatížení [kg/m2] 

ps stálé požární zatížení [kg/m2] 

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

φe relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období [%] 

θgr teplota zeminy pod podlahou v zimním období [°C] 

θi teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

Δθ teplotní přirážka [°C] 

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

φi relativní vlhkost vnitřní vzduchu v zimním období [%] 

Δφai vlhkostní přirážka [%] 

φai návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

U součinitel prostupu tepla [W/(m2∙K)] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2∙K)] 

R tepelný odpor konstrukce [(m2∙K)/W] 

RSi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [(m2∙K)/W] 

RSe tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [(m2∙K)/W] 

d tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λi součinitel tepelné vodivosti [W/m∙K] 

Ag plocha viditelné části zasklení [m2] 

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

Af plocha okenního rámu a rámu křídla [m2] 

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

Ψg lineární činintel prostupu tepla styku rám/zasklení, včetně vlivu 

 distančního rámečku izolačního skla [W/m2∙K] 

lg délka viditelného obvodu zasklení [m] 

HT měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

b redukční činitel [-] 

A plocha [m2] 

V objem [m3] 

R´w vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

L´n,w hladina akustického tlaku kročejového zvuku [dB] 
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