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Abstrakt  
Tématem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře v 
Broumově. Bytová část je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Jeden z bytů je 
mezonetový. Ordinace je bezbariérová. Má samostatný vstup ze severní strany. Objekt je zasazen 
do svažitého terénu. Má tři nadzemní podlaží, je částečně podsklepen, přičemž 3NP je řešeno v 
podkroví. Je to zděný objekt, který je ze systému POROTHERM s kombinací BTB tvarovek v 
podzemním podlaží. Zastřešení je řešeno kombinací sedlové a pultové střechy se sklony 35° a 
15°.  
  
Klí čová slova 
Rodinný dům, mezonetový byt, technická zpráva, parcela, katastrální území, situace stavby, 
výkopy, základy, svislé nosné konstrukce, schodiště, překlady, vodorovné nosné konstrukce, 
balkón, terasa, krov, sedlová střecha, pultová střecha, podlahové konstrukce, výplně otvorů, 
tepelná izolace, hydroizolace, zámečnické konstrukce, požární úsek, úniková cesta, odstupová 
vzdálenost, požární voda, hasicí přístroj, bezbariérové řešení  
  
  
  
Abstract 
The theme of bachelor´s thesis is new-building family house with the surgery general 
practitioner. The residential area is divided for the two separate housing units. One of the 
apartments is duplex. The Surgery is wheelchair accessible. It has a separate entrance form the 
north side. The building is set in sloping terrain. It has three floors, it is partly basement and 3NP 
is solved in the attic. It is a brick building, which is the system POROTHERM with a 
combination of BTB fittings in the basement. Roofing is solved by a combination gabled and 
rack roof with a pitch 35° and 15°.  
  
Keywords 
House, duplex apartment, technical Report, building plot, cadastral, construction situation, 
excavations, foundations, vertical structure, staircase, lintels, horizontal structure, balcony, 
terrace, truss, gabled roof, roof rack, floor structure, doors and windows, heat insulation, 
waterproofing, locksmith construction, fire department, escape route, distance, fire water, fire-
extinguisher, barrier-free solution  
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1.Úvod 
 
Bakalářská práce řeší konstrukční návrh rodinného domu s ordinací praktického lékaře 
v Broumově včetně tepelného posouzení a požární bezpečnosti. Objekt bude umístěn na par. č. 
438/3 katastrálního území v Broumově.  

 
2. Průvodní zpráva 
 
a) Identifikace stavby 
 
a. 1. Stavba 
Novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře na parcele č. 438/3; katastrální území 
Broumov (612766) 

a. 2. Stavebník  Broumovské stavební sdružení s.r.o. 
  U Horní brány 29, 550 01 Broumov 
 
a. 3. Zpracovatel dokumentace Josef Volf     
 Pionýrská 368, 550 01 Broumov 

a. 4. Dispoziční řešení 

1NP 
 
V prvním nadzemním podlaží je situována ordinace praktického lékaře a samostatná bytová 
jednotka, která slouží pro bydlení lékaře. Obě části mají samostatný vstup, který je umožněn ze 
severní strany místní komunikace. Ordinace je řešena jako bezbariérová, která je rozdělena na 
čekárnu, ordinaci, šatnu a WC, které je řešeno pro používání osob s omezenou schopností 
pohybu. 
Do obytné zóny se dostaneme přes kryté závětří, které navazuje na zádveří. Za zádveřím se 
nachází schodišťový prostor, který umožňuje komunikaci mezi samostatnými bytovými 
jednotkami a podzemním podlaží. V 1NP je řešena první samostatná bytová jednotka, která 
navazuje chodbou ze schodišťového prostoru. Na východní straně je vstup do tzv. „denní zóny“ 
(obývací pokoj, pracovna, jídelna a kuchyň). Při vstupu do obytné zóny vejdeme nejprve do 
obývacího pokoje. Jeho součástí je terasa, z které se dostaneme pomocí schodiště na přilehlý 
pozemek. Jídelna, která navazuje na kuchyň. Pracovna je izolována od ostatních místností. 
Pokud se vrátíme z obývacího pokoje na chodbu, tak na jižní straně je ložnice s koupelnou. Na 
západní straně chodby se nachází WC a šatna. 

 
2NP 
 
Druhé nadzemní podlaží je přístupné ze schodišťového prostoru, kde je situována druhá 
samostatná bytová jednotka, které je řešena jako mezonetová pro pětičlennou rodinu. Chodba 
rozděluje objekt na klidovou a obytnou zónu.  Na jižní straně se nachází ložnice se samostatnou 
koupelnou a vstupem na terasu. Na západní straně je WC a šatna. Na východní straně se nachází 
vstup do obývacího pokoje, který je situovaný na jih. Po levé straně je umístěno točité schodiště, 
které slouží jako komunikační prostor do obytných místností v 3NP. Po pravé straně je situována 
terasa, která je orientována na jižní stranu. Na obývací pokoj navazuje dále jídelna a kuchyň. 
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3NP 
 
Do třetího nadzemního podlaží se dostaneme pomocí točitého schodiště z obývacího pokoje 
v 2NP. Na východní straně jsou situovány dva dětské pokoje se samostatným vstupem na 
balkón. Na jižní straně se nachází jeden dětský pokoj a sklad. Na západní straně koupelna s wc a 
pokoj pro hosty. 

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 
Broumov je město ležící ve východní části České republiky, ležící 6 km od polských hranic. 
Zastavěné území obce je v nadmořské výšce asi 403,5 m nad mořem.  
Návrh RD na par. č. st. 438/3 katastrální území Broumov (612766) je v souladu s návrhem ÚPN 
města Broumova. 
 
Stavební parcela dotčená stavebními úpravami: 
 
Parcelní číslo:   438/3 
Výměra [m2]:   1421,63 
Katastrální území:  Broumov 612766 
Číslo LV:   
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   Broumov 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:   Nezastavěná plocha 
Vlastnické právo:   Tomáš Cirkl, Křinická 205, 550 01 Broumov 
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Seznam BPEJ:   Parcela nemá evidované BPEJ 
 
Sousední dotčené parcely: 
 

Parcelní číslo:   438/4 
Výměra [m2]:   1000 
Katastrální území:  Broumov 612766 
Číslo LV:   1892 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:   Bydlení, rodinné 
Druh pozemku:   orná půda 
Vlastnické právo:   Burdych Vlastimil, Burdychová Eva 
    Kolonie 5. května 20, 550 01 Broumov 
Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ:   73001 
 
Sousední dotčené parcely: 
 
Parcelní číslo:   438/2 
Výměra [m2]:   735 
Katastrální území:  Broumov 612766 
Číslo LV:   1001 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   DKM 
Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:   Bydlení, rodinné 
Druh pozemku:   orná půda 
Vlastnické právo:   Město Broumov 
    Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 
Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 
Seznam BPEJ:   73001 výměra 174 m2, 74811 výměra 561 m2 
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c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Bylo provedeno zaměření nivelety pozemku. S výsledky tohoto měření je uvažováno při návrhu 
stavby.  
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

• Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci, která je řešená jako dvoudílná (splašková, 
dešťová) 

• Objekt bude napojen na městský vodovod pro odběr pitné vody. 
• Objekt bude napojen na vedení el. Energie – rozvodná skříň na hranici pozemku 
• Objekt bude napojen na plynové vedení – HUP na hranici pozemku 
• Objekt bude dopravně napojen na místní komunikaci města v ulici Rybářská.  

 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
Požadavky dotčených orgánů byly splněny tak, jak jsou požadovány v jednotlivých vyjádřeních, 
které jsou přílohou dokumentace. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Při projektování novostavby byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona. 
Záměr je v souladu územním plánem města Broumova.  
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území. 
Hrubá stavba musí být dokončena do 31. 10. 2014. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 

Lhůta výstavby – 24 měsíců 
Zahájení červenec 2012 

 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby a o počtu bytů v budovách bytových. 

Počet domů 1 
Počet bytových jednotek 2 
Orientační cena: - Dle položkového rozpočtu 
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3. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí. 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, která je situována v zástavbě okrajové části města 
Broumov na parcele č. 438/3.  Přístup na pozemek je ze severní strany po místní komunikaci. 
Pozemek je svažitý a klesá k jižní straně. 
Objekt je částečně podsklepený s dvěma nadzemními podlažími a obytnými podkrovím. V 1NP 
se nachází ordinace praktického lékaře, která je řešena jako bezbariérová v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.  
Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je navrženo z tvárnic POROTHERM 30 P+D a 
podzemním podlaží betonové tvarovky BTB 50/30/24 založené na monolitických betonových 
základových pasech pevnosti C20/25. Stropní konstrukce je navržena ze systému 
POROTHERM. Střešní konstrukce je sedlová se sklonem 35°. Nad ordinací praktického lékaře 
je pultová střecha se sklonem 15°C. 
 Objekt bude doplněn o příslušné přípojky inženýrských sítí spolu se zpevněnými plochami pro 
přístupovou komunikaci. Na staveništi se nevyskytují žádné dřeviny ani vzrostlé stromy. Povrch 
staveniště je nezpevněný. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
Urbanistické a architektonické řešení respektuje místní městskou zástavbou. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch. 
Stavební úpravy objektu a novostavba je řešena standardními nenáročnými metodami: cihelné 
zdivo POROTHERM, dřevěný hambalkový krov, keramická tašková krytina, podrobně řešeno 
v části C projektové dokumentace. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Objekt bude napojen na místní komunikaci v ulici Rybářská. Ze severní strany k hlavnímu 
vstupu a z východní strany pomocí rampy do podzemních garáží. Podrobně vše řešeno ve 
výkresové části C. 
 
 e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu. 
Možnost stálého parkování je na zpevněném prostranství před objektem nebo v garáži umístěné 
v 1S. Řešení rozptylových ploch v okolí objektu umožňuje plynulý a bezpečný přístup i odchod 
osob. 

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. 
Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavebních prací 
je třeba provést taková opatření, aby okolí stavby nebylo nadměrně obtěžováno prachem, 
nečistotami a hlukem. V případě provádění prací se zvýšenou prašností bude prováděno kropení 
pracoviště. Lešení bude zakryto ochrannými plachtami. V případě znečištění veřejných ploch je 
nutné provést úklid vozovek a chodníků kropícími a úklidovými vozy. 
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude zacházeno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a 
souvisejícími předpisy. Všechny odpady budou dodavatelem na stavbě tříděny a likvidovány 
v souladu s výše uvedeným zákonem. 
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Odpady vzniklé při provádění stavby (dle zákona o odpadech č.185/2001 a vyhlášky MŽP 
č.381/2001 a 303/2001 Sb. 294/2005 Sb.) 
 
       Kód____          
150101 Papírové a lepenkové obaly       O      
150102 Plastové obaly        O                                       
150103 Dřevěné obaly        O                                       
150106 Směsné obaly       O     
170101 Beton        O 
170102 Cihly        O             
170405 Železo a ocel       O  
170201 Dřevo      O/N 
170402 Hliník       O 
170504 Zemina nebo kameny       O 
170506 Vytěžená hlušina      O 
170605 Stavební materiály obsahující azbest   N 
170904 Směsný stavební a demoliční odpad     O 
200127 Barva         N 
200113 Rozpouštědla         N 
200201 Biologicky rozložitelný odpad       O 
 
Kategorie odpadů:   N – nebezpečný odpad; O – ostatní odpad 
 
Evidenci odpadů vznikajících při stavbě povede zhotovitel stavby. 
Odpady vzniklé užíváním stavby budou ukládány do odpadových kontejnerů (popelnic) a 
likvidovány v rámci likvidace komunálního dopadu. Kontejnery budou umístěny na zpevněné 
ploše před objektem. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
Bezbariérový přístup je vyřešen. Podrobnější řešení v části C. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace. 
Viz. průvodní zpráva 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém. 
Bylo provedeno zaměření objektu geodetem a určení výšek a poloh bodů dle souřadného 
systému S-JTSK. Úroveň 0,000 = 403,7 m.n.m. Bpv. 

 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory. 
 
Stavební objekty 

• SO. 01 – Novostavba RD 
• SO. 02 – Zpevněné plochy objektu 
• SO. 03 – Přípojky k objektu 

 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace. 
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Při stavebních pracích budou eliminovány negativní vlivy na okolí stavby. Staveniště nebude 
oploceno, práce nebudou probíhat v nočních hodinách, bude na minimální možnou míru snížen 
hluk při provádění stavby.  
 
i) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
V průběhu realizace stavby je nutné postupovat při veškerých stavebních činnostech v souladu 
s ustanoveními zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006. 
 
1. Mechanická odolnost a stabilita                
Viz. externí příloha projektové dokumentace. 
 
2. Požární bezpečnost               
Viz. externí příloha projektové dokumentace. 
 
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými 
předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 
podmínek výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
Jedná se zejména o následující obecně závazné předpisy a směrnice: 

•••• zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 
548/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., 
zákona č. 307/1993 Sb. (ve znění zákona č. 436/2004 Sb.), zákona č. 60/1995 Sb., nálezu 
ÚS č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 
Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. (ve znění 
zákona č. 86/2002 Sb.), zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 
149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., 
zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 
274/2003 Sb. (ve znění zákona č. 626/2004 Sb.), zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 
53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 156/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 
111/2007 Sb. 

•••• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 
309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. (ve znění zákona č. 
426/2003 Sb.), zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., 
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 
392/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb. a zákona č.186/2006 Sb. 

•••• nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
•••• nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
•••• nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů 

ochrany veřejného zdraví 
•••• vyhláška MZd č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 
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4. Bezpečnost při užívání 
Při užívání je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy plynoucí ze záručních listů a 
návodů k jednotlivým spotřebičům. 

 
6. Ochrana proti hluku 
Žádné zařízení ani spotřebiče nevyvíjí hluk šířící se mimo budovu. Při navrhování stavby byly 
respektovány zásady navrhování akusticky dělících konstrukcí ve stavbách. Výsledná měřená 
vážená stavební neprůzvučnost, závisí na technologicky a konstrukčně správném provedení 
stavby. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Navržené konstrukce splňují s rezervou požadavky ČSN 730540 – tepelná ochrana budov. 
Podrobněji uvedeno v tepelně technické zprávě. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Bezbariérový přístup je řešen do ordinace praktického lékaře pomoci rampy. 

 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radonový průzkum byl prováděn. Určil střední stupeň radonového rizika. Použité hydroizolace 
na bázi živičných asfaltových pasů jsou dostatečné pro ochranu proti radonu. Ostatní škodlivé 
vlivy vnějšího prostředí nebyly zaznamenány nebo jsou zanedbatelné. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 

Neobsahuje 
 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 Nebudou prováděny 

 
4. Situace stavby 
 
a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí 
 viz samostatná příloha v oddílu C1 formátu A2 č. Výkresu 1.  

 
5. Zásady organizace výstavby 
 
1. Technická zpráva 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště. 
Staveniště je svažité k směru k jižní straně. Staveniště nebude oploceno. Přístup z místní 
komunikace. Staveniště svým rozsahem neklade nároky na zábory veřejných ploch a ploch ve 
vlastnictví jiných osob. Staveniště je v celém rozsahu umístěno na pozemku stavebníka. Deponie 
pro skladování materiálu budou umístěny na pozemku stavebníka.  

 
b) významné sítě technické infrastruktury. 
Na pozemku nejsou obsaženy. 

 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Odběr energií pro zajištění stavebních prací bude zajištěn z rozvodné skříně na hranici pozemku. 
Stavební práce nekladou nárok na zvýšení příkonu el. energie ani na zvýšení vydatnosti dodávky 
vody. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. 
Uspořádání staveniště nepředstavuje svým charakterem rozpor z hlediska bezpečnosti a ochrany 
veřejných zájmů. Postupovat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.) 

 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Svým rozsahem nevyžaduje 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 
Svým rozsahem nevyžaduje 

 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
Nevyžaduje ohlášení 

 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Vzhledem k rozsahu stavby je nutno ustanovit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 
Viz. výše 

 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Lhůta výstavby – 24 měsíců 
Zahájení červenec 2012 
 

6. Dokumentace stavby  
 
1. Pozemní (stavební) objekty – SO.01 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva  
 
a) účel objektu. 
Bytové bydlení 

 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
Viz průvodní zpráva 

 
c) kapacity, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění. 

• Zastavěná plocha domu je 380,24 m2 
• Obsazení domu osobami – dům je navržen pro 2 rodiny. 
• Orientace ke světovým stranám:  
• Průčelí s hlavním vchodem – orientace na severní stranu 
• Kuchyně a vjezd do garáže – orientace na východ 
• Obytné místnosti a terasa – orientace na jih 
• WC a sociální zařízení – orientace na západ 
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost. 
Stavební práce jsou řešeny tradičními metodami (cihelné zdivo, dřevěný krov, keramická 
tašková střešní krytina). Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují doporučení 
příslušných ČSN norem. 

 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. 
Navržené konstrukce a výplně otvorů s rezervou splňují požadavky ČSN 730540-2. 
Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují doporučení příslušných ČSN norem a jsou 
přesně specifikovány v tepelně technických výpočtech. Budova s rezervou splňuje požadovaný 
součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu. 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k povaze stavby prováděn. 
Objekt je založen na základě empirických odhadů. 

 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků. 
Objekt nevytváří vážné negativní účinky na okolí.  
h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření. 

Ochrana proti hluku, povětrnostním vlivům, podzemní a povrchové vodě, prachu, a radonu 
je dostatečně popsána v textové častí a je zřejmá i z výkresové části. 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Při projektování byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., zákon č. 183/2006 Sb. a další 
doporučené ČSN, především ČSN 722901, ČSN 736101, ČSN 736102, ČSN 736110, vyhl. 
104/1997. 

 
1.1.2. Výkresová část 
Viz. složka C1 část projektové dokumentace. 
 
1.2.1. Technická zpráva 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Stavební práce budou řešeny standardními ověřenými výrobky a materiály: beton, dřevo, cihelné 
zdivo, ocelové nosné prvky, keramická tašková střešní krytina. 
  
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky.   

Výkopy: 
Vzhledem k tomu, že rodinný dům z větší částí je podsklepený. Uvažujeme velký objem výkopů, 
který se bude provádět pomocí strojní sestavy. Základovou spáru odkryjeme těsně před betonáží. 
Základové pasy budou provedeny betonáží přímo do začištěného výkopu. Pokud by byla 
základová spára zvlhlá, provede se na dno výkopu násyp drceného kameniva frakce 16-32 v tl. 
cca 80mm. Kamenivo nutno zhutnit hutnícím pěchem. Technický dozor investora musí převzít a 
zapsat do stavebního deníku stav základové spáry před betonováním. Při výkopu nutno dbát, aby 
šířka projektovaného základu byla v základové spáře, nikoliv na povrchu výkopu (svislá stěna 
výkopu). 
 
Základy:  
Základy pod obvodové zdivo a ŽB sloupy. Třída betonu C 15/20. 
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Podkladní vrstvy: 
Podkladní vrstva pod základovou desku bude z drceného kameniva frakce 0-64mm v tl. min. 
50mm. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
Svislé zděné konstrukce jsou zděné ze systému POROTHERM 30 P+D s vnějším zateplením 
EPS F 150 mm. Vnitřní nosná svislá konstrukce POROTHERM 24 P+D. Vnější sloupy jsou ŽB 
C25/30. Správné provedení obvodového zdiva má zásadní podíl na výsledných tepelně 
technických vlastnostech celého domu. Dále pak na spotřebě omítkových směsí při provádění 
vnitřních omítek. 
 
Překlady: 
POROTHERM 7 s minimální délkou uložení 125, 200, 250 dle šířky světlosti otvoru.  
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Nosné stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkami MIAKO 19/62,5 ukládaných do ŽB 
keramických nosníků POROTHERM. Nadbetonávka je 60 mm z betonu C20/25 vyztužena 
KARI sítí ∅6 mm 100/100. Celková tloušťka stropu činí 250 mm. Překlad nad vnějšími sloupy je 
tvořena dvěma válcovanými nosníky profilu U160.  

Balkón, terasa: 
Balkón je řešen jako konzolově vyložená ŽB C25/30 deska pomocí IZO nosníku. Terasy jsou ŽB 
desky pevnosti C25/30 podepřené ve dvou směrech  
 
Krov:  
Vlastní konstrukce krovu je předmětem stavební části projektu. Konstrukci krovu tvoří soustava 
krokví 120/140 mm osedlaných na pozednice 140/120 mm. Krokve jsou staženy obousměrnými 
80/160 mm. Kleštiny se spojí s krokví svorníkem. Pozednice je do věnců nadezdívky ukotvena 
plochou ocelí zabetonovanou do kapes nebo závitovou tyčí. Po vzdálenostech cca 1,5 m. 
Pozednice je uložena na impregnované dubové podkladky tl. 20 mm. Podkladky je dobré 
impregnovat hloubkově nebo máčením ve fungicidu. 
Perfektně je třeba ošetřit všechny prvky krovu. Prvky se ošetří postřikem nebo dvěma nátěry 
vhodným fungicidním přípravkem. Prodlouží se tak podstatně životnost dřevěné konstrukce. 
 
Podlahové konstrukce: 
Skladby jednotlivých podlah jsou rozepsány v oddílu C1 dokumentace staveb. 
 
Výplně otvorů: 
Popis výrobků obsahuje výplně otvorů. Okna, balkónové a vchodové dveře jsou navrženy 
plastové, vnitřní zárubně s dřevěnými křídli dle výběru investora. Otevírání je naznačeno 
v tabulkách. Přesný tvar a členění si určí investor. 
Nové okna jsou navržený z pětikomorového systému. Jako materiál se zpravidla používá 
lineární polymer, ale výhodnější a stabilnější je síťovaný polymer (například ALUPLAST). Při 
osazení okna musí dojít k přerušení tepelného mostu vložením izolační vrstvy polystyrenu do 
místa osazení oken. Toto opatření je nezbytné pro eliminaci vzniku plísní na vnitřním ostění 
okna. Součástí dodávky oken je i vnitřní plastový parapet. Z důvodů tepelně izolačních 
vlastností oken doporučuji nevkládat meziskelní mřížky. 
U vybraných okenních otvorů bude zasklení provedeno speciálními dvojskly s hodnotou 
celkové propustnosti slunečního záření maximálně 0,32.  
Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 (2007- Tepelná ochrana 
budov) na součinitel prostupu tepla U = 1,7 W/m2.K (konkrétně U = 1,3 W/m2.K) a na kritickou 
vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního 
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vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 55 %. Všechny otevírané výplně 
otvorů budou opatřeny kováním umožňujícím mikroventilaci. 
 
Izolace: 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu bude řešena pomocí hydroizolace ELASTEK A 
GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL. 
Vnější tepelná izolace – EPS F STYROTRADE 150 mm. 
Zateplení krovu je řešeno minerální vatou ISOVER UNI 140 mm a 80 mm. 
Jako tepelná izolace v 1S je ISOVER EPS GREY 100 tl. 100 mm. 
Pod taškovou krytinu bude položena v celé ploše difúzní fólie TONDACH TUNING FOL – S 
Jako parotěsná zábrana bude použita JUTAFOL N AL. 
 
Konstrukce zámečnické: 
Dřevěný sloupek krovu bude ukotven do ocelové plotny ve stropní konstrukci. Pozednice budou 
kotveny pomocí závitové tyče o průměru 14 mm, díra 16 mm. Některé překlady jsou navrženy 
z ocelových válcovaných nosníků. Viditelné ocelové kce. se opatří 2 x základním a 2 x vrchním 
syntetickým nátěrem. Ocel konstrukční 11 373, 11 275, ostatní ocel 10 505 a svařovaná síť. 
 
Konstrukce klempířské: 
Veškeré oplechování střechy, dešťové svody a venkovní parapety jsou navrženy z měděného 
plechu o tl. 0,63 mm. 
 
Konstrukce střechy: 
Střecha je sedlová se sklonem 35°. Krytina je navržena z komplexního taškového systému 
TONDACH – taška ROMÁNSKÁ 12. Její položení a řešení detailů bude provedeno podle 
pokynů a typových detailů výrobce střešní krytiny. 
 
Komín:  
Komín SCHIEDEL jednoprůduchový UNI 25L PLUS. Vnější rozměr 480 mm x 620 mm. 
Průměr keramické vložky 250 mm.  
 
Omítky a malby 
Omítky vnitřní budou třívrstvé plstí hlazené. Venkovní rohy opatřit podomítkovými rohovými 
profily. K oknům z vnitřní strany nalepit přechodové APU lišty, aby byla vymezena dilatace 
okenního prvku od omítky. Všechny přechody různých materiálů překrýt pancéřovou kovovou 
mřížkou popřípadě výztužnou tkaninou. Omítky budou po vyzrání vymalovány vnitřní 
akrylátovou omítkou např. Caparol extra v odstínu dle výběru investora. 
 
Konstrukce sádrokartonové: 
Strop a šikmé plochy v celém podkroví budou provedeny ze sádrokartónu. Pod sádrokartónem 
bude použita parozábrana JUTAFOL N AL. Sádrokartón se provede na pozinkovaný rošt. 
V koupelně se použije speciální sádrokartón do vlhka. Kde to vyžaduje požární zpráva, bude 
použit SDK s předepsanou požární odolností. 
 
Oplocení: 
Směrem do ulice bude provedeno oplocení s podezdívkou z tvárnic ze štípaného betonu 
s dřevěnými výplněmi. V oplocení bude vstupní branka a vrata. Dále bude umístěn v oplocení 
umístěn HUP, SP a elektroměrovou skříní. Výška oplocení max. 1600 mm. Ostatní části 
pozemku budou oploceny obalovaným pletivem na pozinkovaných sloupcích, výška 1600 mm.  
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Zpevněné plochy: 
Zřizuje se chodník kolem domu a stání před ordinací praktického lékaře a rodinného domu ze 
zámkové dlažby. 
 
c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů. 
Všechny konstrukce a detaily navržené v projektové dokumentaci jsou řešeny obvyklým 
způsobem na základě technologických předpisů a typových podkladů pro provádění jednotlivých 
dodavatelů stavebních částí. 

 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby. 

Práce musí být prováděny v následném rámcovém postupu. 
• výkopy 
• základy (technologická přestávka 10dní) 
• nosné svislé konstrukce 
• železobetonový věnec (technologická přestávka 5 dní) 
• konstrukce krovu a střechy 

Při dodržení této souslednosti jsou vyloučeny vlivy, jež by mohly ovlivnit stabilitu stavby. 
 
f) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
Doporučuji pořizovat průběžnou fotodokumentací prováděných prací. Především je nutné před 
zakrytím odsouhlasit se stavebním dozorem:  
a – rovnost a správnou hloubku základů 
b – výztuž věnce 
c – hloubku osazení překladů 
d – ukotvení konstrukce krovu 
 
7. Závěr textové části 
 
Autor projektu si v souladu se zákonem vyhrazuje autorská práva na zpracovanou projektovou 
dokumentaci vč. textové i grafické části. Změny této dokumentace a její případné doplnění jsou 
možné pouze se souhlasem autora. Textová část je autorizovaná zpracovatelem v rozsahu počtu 
stran uvedených v zápatí tohoto listu. 
 
 
V Brně dne 23. Května 2012 
 
 
 
 
      Vypracoval: 

 
      ………………………………………………….. 
        Josef Volf 
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8. Použité zdroje a software 

ČSN: 

[1] ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních 

staveb, 2004 

[2] ČSN 73 4301: Obytné budovy, 2004 

[3] ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování, 2010 

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 2009 

[5] ČSN 73 0540-1: Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie, 2005 

[6] ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2007 

[7] ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 2007 

[8] ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody, 2005 

[9] ČSN 73 0532: Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky, 2010 

[10] ČSN P 73 0606: Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

[11] ČSN P 73 0600: Hydroizolace staveb 

Odborné publikace: 

[12] Ing. Jaroslava Babánková , Izolace spodní stavby, březen 2009 

[13] Martin Jiránek, Izolace proti radonu, Návrh a pokládka izolací v nových stavbách 

[14] Kutnar, Hydroizolace spodních staveb, 2009 

Právní předpisy: 

[15] Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

[16] Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb a další 

[17] Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 

Elektronické prameny: 

[18] Nahlížení do katastru nemovitostí, URL:<http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx> 

[citace 2012-05-23]. Dostupné z URL: <http:// http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx> 

[19] Wienerberger, URL:<http://www.wienerberger.cz> [citace 2012-05-23]. Dostupné z URL: 

<http://www.wienerberger.cz> 

[20] Dektrade, URL:<http:// www.dektrade.cz/produkty > [citace 2012-05-23]. Dostupné z URL: 

<http:// www.dektrade.cz/produkty > 
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[21] Dehtochema, URL:<http:// www.dehtochema.cz/kategorie-produktu/prehled/16-izolace-

proti-radonu > [citace 2012-05-23]. Dostupné z URL: <http www.dehtochema.cz/kategorie-

produktu/prehled/16-izolace-proti-radonu > 

[22] Lithoplast, URL:< www.lithoplast.cz/produkty/hydroizolacni-folie-penefol/izolace-domu-

penefol-750> [citace 2012-05-23]. Dostupné z URL:<www.lithoplast.cz/produkty/hydroizolacni-

folie-penefol/izolace-domu-penefol-750> 

[23] FATRA, URL:<http://www.fatrafol.cz/cz/ke-stazeni-katalogy-izolačni-folie/technicke-listy 

> [citace 2012-05-23]. Dostupné z URL:<http://www.fatrafol.cz/cz/ke-stazeni-katalogy-izolačni-

folie/technicke-listy> 

[24] SCHIEDEL, URL:<http://www.schiedel.cz > [citace 2012-05-23]. Dostupné z 

 URL:<http://www.schiedel.cz > 

[25] ISOVER, URL:<http://www.isover.cz > [citace 2012-05-23]. Dostupné z 

 URL:<http://www.isover.cz > 

[26] Vekra, URL:<http://www.vekra.cz > [citace 2012-05-23]. Dostupné z 

URL:<http://www.vekra.cz > 

[27] Tondach, URL:<http://www.tondach.cz > [citace 2012-05-23]. Dostupné z 

URL:<http://www.tondach.cz > 

[28] Baumit, URL:<http://www.baumit.cz> [citace 2012-05-23]. Dostupné z 

URL:<http://www.tondach.cz > 

[29] Styrotrade, URL:<http://www.styrotrade.cz> [citace 2012-05-23]. Dostupné z 

URL:<http://www.styrotrade.cz > 

Software: 

ARCHICAD 13, studentská verze 

MICROSOFT OFFICE WORD 2007 

MICROSOFT EXCEL 2007 

TEPLO 2009 

9. Seznam použitých zkratek a symbolů 

K. Ú. – katastrální úřad 

P. Č. – parcelní číslo 

U. T. – upravený terén 

P. T. – původní terén 

KCE – konstrukce 

ŽB – železobeton  
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H. I. – hydroizolace 

T. I. – tepelná izolace 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

P. Ú. – požární úsek 

10. Seznam příloh 

[1] B, Přípravné a studijní práce 

[2] C1, Projektová dokumentace 

[3] C2, Tepelně technické posouzení 

[4] C3, Požárně bezpečnostní řešení 

[5] C4, Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


