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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. 

Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící 

budovu. Stavba je řešena jako novostavba jednopodlažního, částečně podsklepeného 

rodinného domu s obytným podkrovím. 
Konstrukční systém je navržen ve zděné technologii systému HELUZ – broušené cihly 
HELUZ FAMILY. Stropy z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Střecha tvaru T,  

2 sedlové střechy navzájem kolmé. Vyšší střecha sedlová polovalbová. Dům bude založen na 

monolitických betonových základových pásech. 

 

 

Klíčová slova 
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Zděné stěny 

Panelový strop 
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Základové pásy 
 

Abstract 

The aim of the Bachelor’s Thesis is a family house design. 

The Design Documentation deals with a one-generation family house. This family house is a 

separately standing building. The building is designed as a newly constructed single-storey 

family house, partly with basement and with residential attic. 

The structural system is designed in a walled technology of the HELUZ system – ground 

bricks “HELUZ FAMILY”. Ceilings are made of prestressed ceiling panels “SPIROLL”. The 

roof is of the T shape, 2 saddle roofs are mutually perpendicular. The roof is of a higher type, 

saddle half-hipped roof. The house will be founded on monolithic concrete continuous footing 

strips. 

Keywords 
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ÚVOD 

 

Projekt bakalářské práce vychází ze zadání předmětu BH09. Úkolem bylo vypracovat rodinný 

jednogenerační dům, který má být jednopodlažní, částečně podsklepený s obytným 

podkrovím a má být umístěn na pozemku parcelní číslo 164/470  

o ploše 2520,0 m
2 

 v obytné zástavbě rodinných domů města Velká Bíteš. 
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VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

 

Průvodní zpráva   5 A4 

Souhrnná technická zpráva  8 A4 

Technická zpráva            12 A4 
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I. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

a) Identifikační údaje 
 
Zpracovatel projektové dokumentace 
 Projektant:   Eva Indrová 
 Číslo autorizace: 

Obor autorizace: 
Adresa:   Čermákova 2064/8, 594 01  Velké Meziříčí 

 
 Identifikační údaje stavby a investora 
  Název stavby:  Novostavba rodinného domu ve Velké Bíteši 

na parcele č. 164/70 
  Místo Stavby:  Velká Bíteš 
  Okres:   Žďár nad Sázavou 
  Katastrální území:  Velká Bíteš 
  Parcelní číslo:  164/70 
  Vlastník parcely:   
  Charakter stavby:  novostavba RD 
  Stavební úřad:  Velká Bíteš 

 
 

b) Základní charakteristika stavby a její účel: 
 

Předmětem této projektové dokumentace předkládané k územnímu řízení jako 
příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) 
podle §86 stavebního zákona č.183/2006 Sb. a §3 a přílohy 4 vyhlášky č. 
503/2006 Sb. Dále jako příloha k žádosti o vydání stavebního povolení podle 
§110 stavebního zákona č.183/2006 Sb. je návrh novostavby rodinného domku 
na pozemku parcelní číslo 164/70, katastrální území Velká Bíteš, se zakreslením 
jeho polohy a vyznačením vazeb na okolí. 

  

c) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 

 
Uvažovaný stavební pozemek parcelní číslo 164/70  je určen pro obytnou 

zástavbu a v katastru nemovitostí zapsán jako druh pozemku „orná půda“. 
Navrhovaný rodinný dům se bude nacházet v obytné zástavbě rodinných 

domů obce Velká Bíteš.  
 

d) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 

Bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě byl naměřen nízký 
radonový index. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a v projektu 
jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 
f) Rozsah projektové dokumentace 

 
Tato zpráva je vypracována v rozsahu podle přílohy 4 vyhlášky 503/2006 Sb. 

dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a v rozsahu 
podle přílohy 1 vyhlášky č.499/2006 Sb. projektové dokumentace k žádosti o 
stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 
II. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
a) Poloha v obci 

 
Stavební pozemek parcelní číslo 164/70 se nachází v nově budované 

zástavbě obce Velká Bíteš, v katastrálním území obce Velká Bíteš. 
 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
 

Údaje ze schválené územně plánovací dokumentace byly na základě žádosti 
stavebníka poskytnuty ve formě nahlédnutí do územního plánu obce Velká Bíteš 
a následné vydání Územně plánovací informace. 

 
c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

 
Záměr stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a byl zpracován 

na základě Územně plánovací informace vydané Odborem výstavby. 
 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Při návrhu stavby byly respektovány podmínky, požadavky, stanoviska a 
vyjádření všech dotčených orgánů územního plánování, státní správy a 
stavebního úřadu. 

 
e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Zásobování rodinného domu pitnou vodou bude zajištěno napojením na 
navrženou přípojku na stavebním pozemku investora, hlavní vodovodní řád 
probíhá přes parcelu investora. 

Elektrická energie bude zajištěna napojením na nově budovaný rozvod 
elektrického vedení, který bude situován jihu hranice pozemku investora. 
Elektroměrová rozvodnice bude umístěna na hranici pozemku v pojistkové skříni 
SS20. Z elektroměrové rozvodnice bude veden kabel do domovního rozvaděče 
umístěného v technické místnosti rodinného domu, odkud budou rozvedeny 
domovní slaboproudé rozvody. 

 Příjezd na stavební pozemek bude umožněn ze státní komunikace 
probíhající kolem jižní hranice pozemku. Povrchové úpravy okolí stavby budou 
spočívat v zadláždění příjezdové a přístupové cesty rodinného domu, dále budou 
úpravy spočívat se související osazením rodinného domu na pozemek, a to 
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včetně vegetačních úprav. Navrhovaná zeleň vhodným způsobem obnoví a 
doplní stávající rostlý terén po výkopových pracích a po dokončení výstavby 
rodinného domu a navrhovaných stavebních úprav. 

 
f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry a poddolovaných území 
 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl na uvažovaném pozemku 
doposud proveden. Proto je nutno návrh základových konstrukcí pro 
předpokládanou výpočtovou únosnost základové půdy a návrh skladby 
hydroizolace spodní stavby pro předpokládanou intenzitu působení spodní vody 
a vlhkosti považovat jako předběžný, který bude posouzen po provedení těchto 
průzkumů resp. podle skutečného stavu zjištěného na stavbě. 

 
g) Poloha vůči zaplavovanému území 

 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém pásmu. 
 

h) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude umožněn z přilehlé 
státní komunikace. 

 
i) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 
Voda bude po dobu výstavby zajištěna z nově budované studny situované 

jihozápadní části stavebního pozemku, studna je vybavena ponorným čerpadlem 
a hadicovým rozvodem. 

Elektrická energie bude brána z nově budované rozvodné skříně na hranici 
pozemku 

 
j) Charakteristika stavby a její užívání 

 
Navrhovaný rodinný dům bude využíván pro trvalé bydlení jedné rodiny. 
Novostavba rodinného domu bude mít charakter užívání jako stavby trvalé. 
Realizace novostavby RD bude probíhat v jedné etapě 
 

k) Orientační údaje stavby 
Celková plocha parcely:  2520,0 m2 

Zastavěná plocha:  182,3 m2 

Zpevněná plocha:  106,8 m2 

Obvod stavebního pozemku: 146,1 m 

 
l) Předpokládaná lhůta výstavby 

zahájení výstavby   březen 2013 
max. ukončení výstavby  září 2015 
max. doba výstavby   30 měsíců 

 
Ve Velkém Meziříčí dne 5.4.2012    Vypracovala: Eva Indrová 
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I. POPIS STAVBY 
 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
 
Stavebníka vedly k výběru uvažovaného stavebního pozemku následující 

skutečnosti:  
pozemek je v nové lokalitě zástavby rodinných domů 

 
b) Zhodnocení staveniště 

 
Povrch staveniště je mírně svažitý umožňující komunikační přístup do objektu 

- umístění hlavního vstupu v přízemí - přímo z úrovně přilehlé zpevněné plochy 
navazující na vjezd na pozemek z ulice - státní komunikace. 

 Východ z domu na terasu a na zahradu je situován rovněž v úrovni 
přízemí, podlaha přízemí bude cca 150 mm nad úrovní okolního přilehlého 
upraveného terénu. 

 
c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 
Stavba je řešena jako novostavba jednopodlažního, částečně podsklepeného 

rodinného domu s obytným podkrovím.  
  

d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního,  
 technologického a provozního) 
 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 
Vstup do domu je umožněn přes závětří do zádveří s šatnou. Odtud je 

samostatný vstup do garáže a na chodbu obytné části. Z garáže je umožněn 
přístup do technické místnosti a do skladu, ze kterého je umožněn východ na 
zahradu.   

Z chodby je umožněn vstup do jednotlivých místností: do pokoje, na WC a do 
koupelny, dále do obývacího pokoje, do kuchyně a do sklepa pod schody. 
Kuchyně s obývacím pokojen jsou samostatně propojeny, z obývacího pokoje je 
umožněn vstup na zahradu. V kuchyni je samostatná místnost sloužící jako spíž. 
Po zatočeném schodišti se dostaneme do centrální chodby ve 2.NP. Z chodby je 
umožněn přístup do 3 pokojů, do koupelny a na WC, dále do společenské 
místnosti umístěné nad garážovým prostorem. V místnosti jsou dvě samostatné 
šatny (sklad sezónních věcí). 

Vstup do půdního prostoru bude umožněn z chodby po stahovacích schodech. 
  
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 

Objekt rodinného domu je navržen ve zděné technologii systému HELUZ, kde 
stropy budou tvořeny přepjatými betonovým panely SPIROLL. Zastřešení objektu 
tvoří stojatá stolice vaznicové soustavy s pálenou taškovou krytinou. Střecha má 
tvar T, Jedná se o 2 sedlové střechy navzájem kolmé s různými výškovými 
úrovněmi. Vyšší střecha je sedlová polovalbová. Dům bude založen na 
monolitických betonových základových pasech. Svislé konstrukce jsou zděné 
opatřené štukovou omítkou.  
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e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 
obecných požadavků na výstavbu 

Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 
II. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU STAVBY 

 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl na uvažovaném pozemku 
doposud proveden. Proto je nutno návrh základových konstrukcí pro 
předpokládanou výpočtovou únosnost základové půdy a návrh skladby 
hydroizolace spodní stavby pro předpokládanou intenzitu působení spodní vody 
a vlhkosti považovat jako předběžný, který bude posouzen po provedení těchto 
průzkumů resp. podle skutečného stavu zjištěného na stavbě. 

Bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 
nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a 
v projektu jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

 
b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními 
památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich 
ochrany 

V lokalitě navrhované výstavby se nenachází žádná ochranná pásma a do 
lokality nezasahují ani žádné hranice chráněných území. Na pozemku nejsou 
situovány žádné kulturní památky a na pozemek nezasahují ani žádné 
památkové rezervace nebo památkové zóny. 

 
c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů c) uvedení 

požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
Na stavebním pozemku se nenachází žádné bourací práce ani žádné stromy 

nebo křovinatý porost k odstranění.  
 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 
plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 
dočasné nebo trvalé 

Navrhovaný rodinný dům se nachází na pozemku s parcelním číslem 164/70, 
která je vedená jako „orná půda“.    

 
e) U uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, 
případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na 
zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku 

Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace 
výstavby (údaje ze schválené územně plánovací dokumentace) byly na základě 
žádosti stavebníka poskytnuty ve formě vydané Územně plánovací informace 
v rozsahu: 

Příjezd na stavební pozemek bude nově vybudován před zahájením 
stavebních prací.  

Odvodnění stavebního pozemku: 
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- splaškové vody budou odvedeny do nově domácí čistírny odpadních vod a 
dešťové vody budou odvedeny do stávající veřejné dešťové kanalizace 

- voda bude po dobu výstavby zajištěna z nově budované studny situované 
jihozápadní části stavebního pozemku, studna bude vybavena ponorným 
čerpadlem a hadicovým rozvodem 

- elektrická energie bude brána z nově budované rozvodné skříně na hranici 
pozemku. 
 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 
vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na 
venkovní a sadové úpravy 

 
Související stavby: 

 Tento bod nemá věcnou opodstatněnost. Nepředpokládají se žádné jiné 
stavby v blízkosti novostavby RD. 
 
Bilance zemních prací: 

V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce cca 100 mm a uložena 
na meziskládku na vhodném místě stavební parcely pro opětovné použití při 
konečných terénních úpravách (pro zatravňované plochy). 

Zemina odtěžená z výkopů bude odvezena na předem určené místo stavební 
parcely a bude použita pro zpětné zásypy, popřípadě terénní úpravy. 

Na celém pozemku bude provedena navážka a zpevnění zeminy.  
Při provádění zpětných zásypů (resp. násypů pod konstrukcemi) je nutno 

zeminu hutnit po vrstvách tloušťky max. 150 mm na únosnost rostlé zeminy (min. 
0,15 MPa) tak, aby se zabránilo nerovnoměrnému sedání stavby! 
 
Venkovní a sadové úpravy: 

Stavební pozemek je zatravněn a nenachází se zde žádné vzrostlé stromy. 
Příjezdový prostor u rodinného domu na jižní straně pozemku bude po 

dokončení stavby domu proveden jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby.  
 
 
III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍM PROGRAMU A 

TECHNOLOGII 
 

Navrhovaný rodinný dům je určen pro bydlení jedné rodiny, nebude zde 
zřizována žádna provozovna nebo výroba.  

Při užívání rodinného domu a stavebního pozemku nebude docházet k 
žádnému narušení nebo ohrožení ochrany ovzduší, ochrany proti hluku. 

Objekt bude vybaven standardními nástroji ochrany stavby před vniknutím 
nepovolaných osob. 

 
IV. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍM 

 

 pravidelná revize instalovaných elektrických zařízení, spotřebičů a rozvodů 

 periodická kontrola použitelnosti osazeného ručního hasicího přístroje 

 udržování protiskluzných povrchů v hygienických místnostech 

 periodická revize stavu a kontrola průchodnosti komínového tělesa z krbu v 
obývacím pokoji v přízemí 

 pravidelná revize kotle  
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V. NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
 Navrhovaný rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku, která není 

určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zásady řešení 
komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 
zrakově postižených proto nejsou v daném případě plně uplatňovány. 

 
VI. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU 

ZVLÁŠTNÍCHO ZÁJMŮ 
 

S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. 
dotčeného území, nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního 
prostředí ani v nejbližším okolí stavby. 

Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 
1/ beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  
 Tyto nekontaminované odpady budou uloženy na povolené skládce. 
2/dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 

Tyto odpady mohou být využity nebo zneškodněny pouze v zařízeních k tomu 
určených. 

Organizace, která bude stavební práce provádět, je povinna dodržovat 
všechna ustanovení zákona č. 125/97 Sb. o odpadech i ostatních souvisejících 
předpisů v odpadovém hospodářství. 

 
VII. NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI UČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

V září 2011 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo 
naměřeno nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou 
zohledněny a v projektu jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

Při návrhu akce není uvažováno s ochranou stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí, jako jsou například povodně, sesuvy půdy, poddolování, 
seizmicita nebo hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 
prostoru stavby. 

 
VIII. CIVILNÍ OCHRANA 
 

S ohledem na charakter uvažované akce není při návrhu uvažováno se 
zřizováním opatření vyplývajících z požadavků civilní ochrany na využití staveb k 
ochraně obyvatelstva, s řešením zásad prevence závažných havárií nebo se 
zřizováním zón havarijního plánování. 

 
 

IX. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na 
staveniště 

 
Při realizaci stavby musí být bezpodmínečně dodržována veškerá 

bezpečnostní opatření související s druhem prováděných prací. 
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Staveniště i skladové plochy budou udržovány v čistotě a naprostém pořádku. 
Všechny nutné průjezdy a průchody musí zůstat trvale volné. Materiály musí být 
uskladněny tak, aby nemohlo dojít k jejich samovolnému sesunutí. 

Elektrická instalace a provizorní rozvody musí být provedeny podle 
příslušných předpisů, musí být řádně označeny a jejich montáž, údržbu a 
demontáž smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. 

Staveniště bude oploceno, aby nedošlo ke vzniku nepovolaným osobám. 
Příjezd na staveniště bude umožněn z přilehlé místní komunikace. Deponie bude 
umístěna na předem stanovené místo stavebního pozemku. 

 
b) Významné sítě technické infrastruktury 

 
Maltu a betonovou směs je možno připravovat ve vyhrazeném prostoru 

stavebního pozemku. 
Skládky některých materiálů HSV se vybudují přímo na staveništi, další 

materiály budou na staveniště přiváženy postupně dle potřeby. Zemina vytěžená 
z výkopu bude přesunuta na předem určené místo stavebního pozemku.  

 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 
Voda bude po dobu výstavby zajištěna z nově budované studny situované 

jihozápadní části stavebního pozemku, studna bude vybavena ponorným 
čerpadlem a hadicovým rozvodem. 

Elektrická energie bude brána z nově budované rozvodné skříně na hranici 
pozemku. 

 
d)  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
  

Při realizaci stavby musí být bezpodmínečně dodržována veškerá 
bezpečnostní opatření související s druhem prováděných prací. Pracovníci musí 
používat nařízené pracovní ochranné pomůcky. 

 
e)  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Při realizaci stavby musí být bezpodmínečně dodržována veškerá 
bezpečnostní opatření související s druhem prováděných prací.   

Staveniště i skladové plochy budou udržovány v čistotě a naprostém pořádku. 
Všechny nutné průjezdy a průchody musí zůstat trvale volné. Materiály musí být 
uskladněny tak, aby nemohlo dojít k jejich samovolnému sesunutí. 

 
f)  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Stavbu bude realizovat počet pracovníků dle nutnosti a uvážení dodavatelské 
firmy. 

Dopravu pracovníků na staveniště zajistí dodavatel vlastními dopravními 
prostředky. 

 
 
 
 
 
 



Str.8 z 8 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 

Elektrická instalace a provizorní rozvody musí být provedeny podle 
příslušných předpisů, musí být řádně označeny a jejich montáž, údržbu a 
demontáž smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. 

Pracovníci musí používat nařízené pracovní ochranné pomůcky. Na stavbě 
budou prováděny pravidelné i namátkové kontroly stavebním dozorem. 

 
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 

 
Realizací objektu nedojde k žádným negativním vlivům na okolí. Při provádění 

stavby budou vozidla vyjíždějící ze staveniště na ulici zbavena nečistot. 
Hlučnost a prašnost vzniklá provozem na stavbě nesní překročit stanovené 

hodnoty (hygienické limity). 
 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Likvidace zařízení staveniště bude probíhat podle potřeby během výstavby.  
Po dokončení výstavby budou všechny plochy, včetně ploch zpevněných a 

všech provizorií sloužících pro objekty zařízení staveniště, uvedeny do 
původního stavu. 

Požadavek na komplexní vyzkoušení jednotlivých částí stavby nebyl v zadání 
akce objednatelem specifikován. Navržená stavba bude provozuschopná jako 
celek. Provozuschopnost je podmíněna napojením na veškeré sítě. 

 
j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

  
Zahájení výstavby:  březen 2013 
Ukončení výstavby:  září 2015 
Zahájení provozu:  září 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Velkém Meziříčí dne 5.4.2012    Vypracovala: Eva Indrová 
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I. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

a) Identifikační údaje 
 
Zpracovatel projektové dokumentace 
 Projektant:  Eva Indrová 
 Číslo autorizace: 

Obor autorizace: 
Adresa:   Čermákova 2064/8, 594 01  Velké Meziříčí 

 
Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu ve 
     Velké Bíteši na parcele č. 164/70 
 Místo Stavby:  Velká Bíteš 

Okres:   Ţďár nad Sázavou 
Katastrální území: Velká Bíteš 
Parcelní číslo:  164/70 
Vlastník parcely:   
Charakter stavby: novostavba RD 
Stavební úřad:  Velká Bíteš 

 
 

II. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) Účel objektu 

Obsahem projektové dokumentace je projekt pro stavební povolení na rodinný dům. 
Rodinný dům bude proveden jako samostatné stojící částečně podsklepený 
jednopodlaţní s obytným podkrovím. 
Navrhovaný rodinný dům bude slouţit pro bydlení jedné rodiny.  

 
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 
Jedná se o částečně podsklepený jednopodlaţní rodinný dům s obytným podkrovím, 

samostatně stojící v nově budované obytné zástavbě.  
Hlavní vstup je orientován na jih. Kolem jiţní hranice pozemku probíhá státní 

komunikace. 
 Při návrhu rodinného domu byl zohledněn územní plán s regulativy nové zástavby, 

vzhled a charakter staveb určených pro tuto novou lokalitu.  
Konstrukce je jednoduchá a účelná, při současném uplatnění nejnovějších 

technologií, postupů a materiálů. 
 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 
Vstup do domu je umoţněn přes závětří do zádveří s šatnou. Odtud je samostatný 

vstup do garáţe a na chodbu obytné části. Z garáţe je umoţněn přístup do technické 
místnosti a do skladu, ze kterého je umoţněn východ na zahradu.   

Z chodby je umoţněn vstup do jednotlivých místností: do pokoje, na WC a do 
koupelny, dále do obývacího pokoje, do kuchyně a do sklepa pod schody. Kuchyně 
s obývacím pokojen jsou samostatně propojeny, z obývacího pokoje je umoţněn vstup 
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na zahradu. V kuchyni je samostatná místnost slouţící jako spíţ. Po zatočeném 
schodišti se dostaneme do centrální chodby ve 2.NP. Z chodby je umoţněn přístup do 3 
pokojů, do koupelny a na WC, dále do společenské místnosti umístěné nad garáţovým 
prostorem. V místnosti jsou dvě samostatné šatny (sklad sezónních věcí). 

Vstup do podkrovního prostoru bude umoţněn z chodby po stahovacích schodech.   
 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 
Objekt rodinného domu je navrţen ve zděné technologii systému HELUZ, kde stropy 

budou tvořeny přepjatými betonovým panely SPIROLL. Zastřešení objektu tvoří stojatá 
stolice vaznicové soustavy s pálenou taškovou krytinou. Střecha má tvar T, Jedná se o 
2 sedlové střechy navzájem kolmé s různými výškovými úrovněmi. Vyšší střecha je 
sedlová polovalbová. Dům bude zaloţen na monolitických betonových základových 
pasech. Svislé konstrukce jsou zděné opatřené štukovou omítkou.  
  
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 
 
KAPACITA OBJEKTU 
Rodinný dům je navrţen s 1 bytovou jednotkou pro 4 aţ 6 trvale ţijících osob. 
 
 
 
UŢITNÉ PLOCHY 
Uţitná plocha navrţeného objektu je 321,34 m2 

- 1. NP 142,9 m2 
- 2. NP 141,2 m2 
- 1. PP 37,24 m2 
 
UŽITNÉ PLOCHY 

Obestavěný prostor navrţeného objektu je cca  1570 m3. 
 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
Zastavěná plocha je 182,3 m3. 
 
ORIENTACE A OSLUNĚNÍ 
S ohledem na orientaci objektu je proslunění vyhovující u všech obytných místností. 
Objekt není zastíněn jiným objektem ani stromy. 
Hlavní vstup do objektu je orientován na jih 
 
OSVĚTLENÍ 
Plocha okenních otvorů v kaţdé obytné místnosti činí vţdy minimálně jednu desetinu 
podlahové plochy dané obytné místností. Osvětlení bytových prostor je řešeno 
v projektové části – návrh a posouzení otvorů. 
 

 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
Navrţené technické a konstrukční řešení objektu odpovídá danému způsobu vyuţití 

objektu, a to i s ohledem na stavebníkem poţadovanou ţivotnost. 
 



Str.5 z 12 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Šikmé stěny v podkroví budou tepelně izolovány deskami z minerální plsti Isover 

Domo tl. 160 mm, které budou umístěny mezi krokve, dále bude ze strany interiéru 
pouţita doplňková tepelná izolace Isover Domo Twin tl. 100 mm. Vodorovné zastropení 
se sádrokartonovým podhledem obsahuje ve své skladbě tepelně izolační desky 
stejného sloţení jako v šikmé části.  

Střešní pultový vikýř bude zateplen ve své šikmé části obdobně jako šikmé stěny 
podkroví. Boční stěny pultového vikýře bude tvořit dřevěný rošt vyplněný tepelně 
izolačními deskami z minerální plsti Isover Domo tl. 140 mm. Z Vnější strany opláštění 
bude pouţita na bednění tepelná izolace z fasádní polystyrenu EPS 70 F Fasádní tl. 
100 mm. 

Obvodové pozední věnce jsou na vnější straně opatřeny tepelně izolační vrstvou 
z pěnového polystyrenu EPS tl. 150 mm. Stropní věnce jsou z vnější strany opatřeny 
příčkovkami Heluz 6,5 broušená a tepelně izolační vrstvou z pěnového polystyrenu EPS 
tloušťky 150 mm, tento polystyren tvoří současně přerušní tepelného mostu v nadpraţí 
fasádních otvorů.  

Podlahy na terénu i podlahy stropů obsahují ve své skladbě tepelně izolační vrstvu.  
V 1.NP je tvořena z tepelné izolace EPS 100 S Stabil tl. 60 mm. 
Podlaha ve 2.NP je zateplena kročejovou a tepelnou minerální izolací EPS RigiFloor 

5000 tl. 40 a 20 mm (celkem 60 mm). 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 
Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl na uvaţovaném pozemku doposud 

proveden. Proto je nutno návrh základových konstrukcí pro předpokládanou výpočtovou 
únosnost základové půdy a návrh skladby hydroizolace spodní stavby pro 
předpokládanou intenzitu působení spodní vody a vlhkosti povaţovat jako předběţný,  
který bude posouzen po provedení těchto průzkumů resp. podle skutečného stavu 
zjištěného na stavbě. 

 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 
S ohledem na charakter uvaţované akce a způsobu uţívání objektu resp. dotčeného 

území, nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení ţivotního prostředí ani v nejbliţším 
okolí stavby. 

 Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: 
1/  beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny  
 Tyto nekontaminované odpady budou uloţeny na povolené skládce. 
2/ dřevo, sklo, plast, ţelezo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály 
  Tyto odpady mohou být vyuţity nebo zneškodněny pouze v zařízeních 

k tomu určených. 
 Organizace, která bude stavební práce provádět, je povinna dodrţovat všechna 

ustanovení zákona č. 125/97 Sb. o odpadech i ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství. 

 
h)  Dopravní řešení 

Příjezd na stavební pozemek bude vybudován nově ze stávající komunikace 
probíhající kolem jiţní hranice pozemku. 

Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláţdění příjezdové cesty 
rodinného domu, dále budou úpravy spočívat se související osazením rodinného domu 
na pozemek, a to včetně vegetačních úprav. Navrhovaná zeleň vhodným způsobem 
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obnoví a doplní stávající rostlý terén po výkopových pracích a po dokončení výstavby 
rodinného domu a navrhovaných stavebních úprav. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

V září 2011 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 
nízké riziko radonové zátěţe. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a 
v projektu jsou provedena patřičná protiradonová opatření. 

Při návrhu akce není uvaţováno s ochranou stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí, jako jsou například povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita nebo hluk 
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 
 
j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Pro uvaţovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno v souladu 
s poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 
 

III. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
Objekt rodinného domu je navrţen ve zděné technologii systému HELUZ, kde stropy 

budou tvořeny předpjatými stropními panely SPIROLL. Zastřešení objektu tvoří stojatá 
stolice vaznicové soustavy s pálenou taškovou krytinou. Střecha má tvar T, Jedná se o 
2 sedlové střechy navzájem kolmé s různými výškovými úrovněmi. Vyšší střecha je 
sedlová polovalbová. Dům bude zaloţen na monolitických betonových základových  

pasech. Svislé konstrukce jsou zděné opatřené štukovou omítkou. 
 

b) Komunikace 
Přístup k objektu a garáţi ze stávající komunikace je zajištěno nově vybudovaným 
chodníkem a příjezdovou zpevněnou plochou šířky 3,5 m ze zámkové dlaţby. Odtok 
vody a zamezení pronikání vody do objektu je zajištěno odpadním kanálkem, 
směrem ke kterému jsou plochy svaţovány. 

 
c) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Zemní práce 

V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce cca 100 mm a uloţena na 
meziskládku na vhodném místě stavební parcely pro opětovné pouţití při konečných 
terénních úpravách (pro zatravňované plochy). 

 Dále je nutno objekt vytýčit lavičkami a zřetelně označit výškový bod, od kterého se 
určují všechny příslušné výšky. Výkopové práce je moţno provádět strojně, těsně před 
betonáţí základů je potřebné ruční začištění výkopů aţ na úroveň základové spáry. 
V místě vyhloubení větším neţ 0,7 od původního rostlého terénu bude nutno zpevnit 
základovou půdu štěrkopískovou naváţkou. 

Po obnaţení základové spáry je nutno přizvat statika k posouzení základových 
poměrů podloţí. 

V případě, ţe skutečné základové poměry budou odlišné od předpokladu z projektu 
(např. méně únosná nebo nestejnoměrná zemina, spodní voda apod.), je třeba 
přehodnotit způsob zaloţení stavby. 
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Vzhledem k rozdílným úrovním zakládání jsou i úrovně výkopů různé. Vykopy budou 
hloubeny ve vrstvách rostlých zemin. 

Zemina odtěţená z výkopů bude odvezena se ponechá na staveništi a bude pouţita 
na zpětné zásypy a konečnou úpravu terénu okolí stavby.  Při provádění zpětných 
zásypů (resp. násypů pod konstrukcemi) je nutno zeminu hutnit po vrstvách tloušťky 
max. 150 mm na únosnost min. 0,15 MPa. 

Dílčí figury výkopových prací budou prováděny se svahováním 1:1 s lavičkami 2,5m.  
Zemní práce zejména zapaţení výkopových rýh, je nutno realizovat důsledně v 

souladu s příslušnými dotčenými předpisy a normami bezpečnosti práce, mimo jiné 
např. „Vyhláška č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích“. 

 
Základy 

Objekt je zaloţen na monolitických betonových základových pasech z betonu C16/20 
(směs zavlhlá). Šířka pasů byla vypočtena pro základovou půdu s předpokládanou 
výpočtovou únosností zeminy v základové spáře Rdt = 0,15 MPa. Úroveň základové 
spáry pasů pod obvodovými stěnami je navrţena v nezámrzné hloubce pod úrovní 
okolního přilehlého upraveného terénu.  

Základové pásy jsou stupňované. Nejniţší spodní úroveň základových pásu je 
v hloubce 4,135 m. 

Podkladní betonová deska (nosný podklad podlah "na terénu") je navrţena z betonu 
C20/25 tloušťky 150 mm, vyztuţena jednou ocelovou svařovanou sítí KARI velikosti ok 
5/150x5/150 mm. Deska bude provedena na štěrkový řádně hutněný podsyp tloušťky 
250 mm. 

Před betonáţí základů je nutno do výkopů v úrovni základové spáry vloţit zemnící 
pásek FeZn profilu 10 mm. 

 
Svislé konstrukce: 
 
OBVODOVÉ STĚNY 

Obvodové zdivo je navrţeno jako jednovrstvé skladebné tlouštky 450 mm z cihel 
HELUZ FAMILY 44 broušená – P8 na tenkovrstvou maltu, U= 0,12 W/m²K 
(Unorm=0,258 W/m²K). 

Soklová část zdiva (první 2  šáry budou provedeny skladebné tloušťky 400 z cihel 
HELUZ 38 broušená – P15 na tenkovrstvou maltu, zateplena deskami extrudovaného 
polystyrenu XPS tlouštky 50 mm. (dle projektu). První šár zdiva bude vysypán perlitem 
pro lepší tepelně technické vlastnosti. 
 
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY 

Vnitřní nosné stěny budou zděné skladebné tlouštky 250 mm z cihel HELUZ 24 
broušená – P10 na tenkovrstvou maltu a HELUZ P15 30 broušená na tenkovrstvou 
maltu. 
 
PŘÍČKY 

Všechny příčky jsou navrţeny zděné, skladebné tlouštky 150 a 100 mm z cihelných 
tvárnic HELUZ 14 broušená a HELUZ 8 broušená na tenkovrstvou maltu. V 1.NP je na 
WC navrţena přizdívka ze sádrokartonu tl. 75 mm + protihlukov. Izolace. 
  
KOMÍNY 
 V místě krbu bude vyzděno komínové těleso – komínový systém SCHIEDEL  a 
v technické místnosti bude rovněţ komínové těleso systém SCHIEDEL.  
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Vodorovné konstrukce: 
 
Stropy 

Stropní konstrukce jsou navrţeny z předpjatých stropních panelů SPIROLL tl. 200 
mm. 
 
Ztužení objektu 

Funkci podélného a příčného ztuţení stavby zabezpečují monolitické ţelezobetonové 
věnce. Věnce jsou navrţeny z betonu C20/25vyztuţeny nahoře i dole vţdy min. dvěma 
(tedy min. celkem čtyřmi) podélnými profily R12 spojenými třmínky profilu J6 v rozteči 
po max. 250 mm, nad otvory nahoře i dole 3 (respektive celkem 6) podélnými profily 
R12 spojenými třmínky profilu J6 v rozteči po max. 100 mm. 

Výztuţ věnců musí být vzájemně provázána, přivařena nebo stykována přesahem 
min. 500 mm resp. pomocí příloţek téhoţ profilu a přesahu. 
 
Nadpraží fasádních otvorů 

V obvodovém zdivu je nadpraţí otvorů tvořeno částečně překladem HELUZ 23,8 a 
částečně obvodovým věncem na kterém bude osazena stropní konstrukce. Sestavy 
překladů v nadpraţí otvorů obvodových stěn obsahují ve své skladbě tepelnou izolaci 
pěnový polystyren tloušťky 150 mm. 

 
Nadpraží vnitřních otvorů 

Nadpraţí vnitřních otvorů v nosném zdivu je tvořeno překlady řady HELUZ 23,8.  
 

Podlahy 
Nášlapnou vrstvu podlahy hygienických místností a zádveří tvoří keramická dlaţba. 

V 1.NP v obývacím pokoji, v pokoji, na chodbě, ve spíţi, v úklidové místnosti a 
v kuchyni je navrţena povrchová úprava podlahy Novilon. Ve 2.NP na chodbě , ve 
společenských místnostech, šatně a skladů je navrţen Novilon. V hygienických 
místnostech  (koupelna a WC) je navrţena keramická dlaţba. V loţnici a v pokojích 
tvoří nášlapnou vrstvu podlahy koberec.  

Podlahu terasy a balkonu bude tvořit protiskluzová, mrazuvzdorná zámková dlaţba. 
Podrobná skladba podlah je popsána ve výpisu skladeb konstrukcí prováděcího 

projektu. 
 

Výplně otvorů 
 

Jako výplně otvoru jsou navrţeny dřevěná EUROOKNA od firmy VEKRA, typ 
NATURA 78. Vstupní dveře, a vnitřní dveře od firmy SAPELI. Vnitřní dveře budou 
obloţkové, kromě dveří v garáţi, technické místnosti a skladu budou se zárubněmi. 
Vrata do garáţe jsou sekční elektrická. Montáţ výplní otovpů bude provedea v souladu 
s montáţními předpisy s vyplněním obvodové spáry PU pěnou a zatmelením spár. 
Okna budou vsazena na přední část otvorů ve vzdálenosti 150 mm. 

 
Schodiště 

Schodiště v objektu bude ţelezobetonové s dřevěným obloţením stupnic i 
podstupnic. Jedná se o smíšenočaré se šířkou ramene 950 mm.  

Šířka schodišťových stupňů je 300 mm, výška stupňů je navrţena 164,7 mm (sklon 
schodišťového ramene činí 29,0°). Schodišťové madlo je navrţeno celodřevěné výšky 
900 mm. 
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 Dále budou ve 2.NP v prostoru chodby umístěny stahovací schody do půdního 
prostoru. 
  
Střecha 

Nosnou střešní konstrukci tvoří stojatá stolice vaznicové soustavy, krytina je 
navrţena z pálených tašek typu Tondach. Tvarově se jedná o dva sedlové krovy 
navzájem kolmé tvaru T s různými výškovými úrovněmi. Vyšší část střechy je tvarově 
sedlová s polovalbami. Veškeré střešní konstrukce mají sklon 35°. Směrem do ulice je 
na niţší části střechy osazen střešní vikýř se sedlovou střechou. 

 Krov je tvořen pozednicemi, středními vaznicemi a vrcholovou vaznicí, které jsou 
podepřeny dřevěnými a ocelovými sloupky a ztuţeny dřevěnými kleštinami jak pod 
středními vaznicemi, tak pod vrcholovou vaznicí. Krokve jsou navrţeny jednotného 
profilu, vţdy z jednoho kusu. Krokve nesmí být přerušeny. Kleštiny a krokve je nutné 
spojit ocelovými šrouby (svorníky). 

Pozednice jsou kotveny pomocí kotevních háků po cca 1,5m do ţelezobetonového 
věnce. Pod pozednice je umístěna nasucho lepenka IPA 400H PE S 35. Ocelové 
sloupky svářené z 2 U č.00 procházející do obytné části se kotví pomocí ocelové 
roznášecí bačkory ( 2x Uč.100) do stropu. 

Veškeré dřevěné prvky je nutno opatřit protipoţárním nátěrem a nátěrem proti 
hnilobě a škůdcům. Tato nátěrová látka musí mít A-test pro pouţití v obytných 
místnostech. Všechny pohledové prvky musí být osazeny jiţ hoblované. 

Střední vaznice a pozednice budou procházet skrz zdivo do venkovního prostoru. 
Průchod ve zdivu bude oddilatován polystyrenem tl. 20 mm. Vaznice uloţené v kapsách 
ve zdivu budou osazeny na impregnované prkénko z tvrdého dřeva.  

 
Hydroizolace a protiradonové opatření 

Izolace proti zemní vlhkosti (souvislá vodorovná i svislá neporušená hydroizolační 
vrstva), která současně zajišťuje i funkci protiradonového opatření byla navrţena 
z polyethylenových folií R-FOL 900/2,0 tl. 2,0 mm, oboustranně chráněných z textilie 
z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2. Tato izoalce bude slouţit proti 
moţné tlakové vodě. 

Předpokládá se, ţe maximální hladina podzemní vody se nachází minimálně 300 
mm pod úrovní základové spáry. Po provedení hydrogeologického průzkumu 
podzákladí stavby (nejpozději při zahájení zemních prací) je nutno navrţený způsob 
hydroizolace spodní stavby posoudit a případně korigovat. 
      
Klempířské konstrukce 

Veškerá oplechování, lemování, závětrné lišty, podokapní ţlaby a odpadní potrubí 
jsou navrţena z pozinkovaného ocelového plechu s polyesterovou povrchovou úpravou 
s polyamidovými částicemi Lindab o tl. plechu 0,6 mm.  

Všechny klempířské konstrukce provést důsledně v souladu s ČSN 733610 - 
„Klempířské práce stavební“. 

Klempířské výrobky jsou popsány ve výpisu výrobků prováděcího projektu. 
 

Povrchové úpravy 
Zděné konstrukce budou opatřeny štukovou omítkou.  
Omítnuté povrchy budou po řádném vyschnutí vymalovány (např. HET), barevný 

odstín nátěru určí investor.  Povrchovou úpravu sádrokartonových podhledů tvoří 
disperzní nátěr barvy bílé. 

V prostoru hygienických místností (WC, koupelna) bude proveden keramický obklad 
stěn, v koupelně do výšky 2000 mm a na WC do výšky 1500 mm. 
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Všechny dřevěné prvky a konstrukce budou ošetřeny protipoţárním nátěrem a 
napuštěny impregnací proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Všechny ocelové prvky 
budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem. 
 
d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 
 Při návrhu nosných konstrukcí byly uvaţovány tyto hodnoty zatíţení: 

 uţitné zatíţení  1,5 kN/m2 

 zatíţení sněhem  1,0 kN/m2 

 zatíţení větrem  0,45  kN/m2 
 
e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 
U navrhovaného rodinného domu budou uplatněny systémové konstrukční detaily a 

technologické postupy. 
 

f)  Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
   Jedná se o samostatně stojící stavbu. Na pozemku se nenachází ţádné související 

stavby, apod. 
 
g) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 
K bouracím pracím v dané lokalitě a vzhledem k uvaţované akci nedochází, tudíţ 

tento bod nemá věcnou opodstatněnost. 
 
h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Nebyly stanoveny ţádné poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
 
i) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 
ČSN 01 34 20 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 34 50 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy zdravotních instalací 
ČSN 73 43 01 – Obytné budovy 
ČSN 73 42 01 – Komíny a kouřovody 
ČSN 73 11 01 – Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 30 50 - Zemní práce 
ČSN 73 41 30 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
 
 
j)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Nebyly stanoveny ţádné specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
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IV. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 

a) Tepelně technické vítanosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Veškeré konstrukce musí být navrţeny a provedeny v souladu s tepelně-technickými 

poţadavky a v souladu s ČSN 73 0540-2. 
Posouzení jednotlivých konstrukcí a celého objektu je samostatnou částí projektu.  
 

b) Vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení 
na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; 
zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody 
Rodinný dům bude vytápěn centrálně. 
Pro vytápění je navrţena klasická teplovodní otopná soustava dvoutrubková se 

spodním rozvodem a radiátory, umístěnými pod okny. V koupelně a na WC bude 
vytápění  doplněno ţebříkovými radiátory. 

Objekt se nachází v klimatické oblasti s vnější oblastní výpočtovou teplotou  -15oC,  
krajina je uvaţována normální, poloha budovy - nechráněna. 
 
c) Kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance 

potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, 
čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu 
pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní 
prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu 

Vytápění RD bude kondenzačním kotlem na zemní plyn s integrovaným bivalentím 
zásobníkem TUV o objemu 170l, s moţností budoucího napojení na ohřev TUV 
slunečními kolektory. 
 Kotel se zásobníkem TUV bude umístěn do technické místnosti v 1.NP. 
 
d)  Zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o 

jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, 
popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na 
stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven 
chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic 
tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic 

S ohledem na charakter uvaţované akce a v souladu s poţadavky stavebníka 
nebudou v navrhovaném rodinném domě instalována ţádná zařízení pro ochlazování 
staveb. 
 
e) Vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí 
podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických 
zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, 
pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh 
ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti 
vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí, zajištění 
bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení 

Většina místností je větrána přirozeně - otevíravými okny.    
Hygienické místnosti (koupelna, WC)a spíţ jsou taktéţ větrána přirozeně  
– otevíravými okny.   
Sklady v 2.NP budou opatřeny samostatným větracím potrubím pr.120 mm a garáţ 

bude opatřena samostatným větracím potrubím z PVC pr.125 mm. 
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Nucené větrání bude pouze v kuchyni - digestoř nad varnou plochou. V objektu 
nejsou jiné větší spotřebiče (sauna, infrakabina, whirpool, apod.). 

 Součástí kaţdého větracího potrubí musí být sběrná nádobka na případný 
kondenzát stékající po vnitřní stěně potrubí. Větrací potrubí je nutno po celé  délce 
tepelně izolovat (např. návlekovými hadicemi). 
  
f) Kanalizace 
 

Objekt nově budovaného rodinného domu bude umístěn v nově budované zástavbě 
obce Velká Bíteš. Je zde pouze stávající dešťová kanalizace BET KG DN 300. Do této 
kanalizace bude svedena, pomocí přípojky dešťové kanalizace PVC DN 150, dešťová 
voda z nově navrţeného objektu.  

Splašková kanalizace bude svedena do nově budované domácí čističky odpadních 
vod umístěné na pozemku investora. Odtud bude čistá voda odváděna do sběrné 
nádrţe, odkud bude čerpána a pouţívána na vlastní potřebu stavebníka (viz 
zalévání,…). Napojení splaškové kanalizace bude provedeno tak, ţe leţaté rozvody, 
které budou uloţeny pod úrovní 1.NP budou odvedeny do této ČOV. Kaţdá větev 
leţatého rozvodu je ukončena přechodovým kolenem, které bude obetonována a kam 
se následně napojí svislé svody splaškové kanalizace. Nadmořská výška nejniţšího 
podlaţí, ze kterého budou vypouštěny odpadní vody je 510,9 m.n.m. Splašková 
kanalizace bude z PVC DN 125 mm. 

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce a s vyhl. 
ČÚBP 324/1990 Sb. Provedení zemních prací spočívá ve vyhloubení rýhy pro potrubí 
0,8-1,2 m široké a příslušné hloubce. Potrubí bude uloţeno do pískového loţe  tl.0,1 m 
/zrnitost písku 0–4 mm/ a obsypáno pískem do výšky 0,3 m /zrnitost 0–16 mm bez 
ostrých částic/ nad povrchem potrubí. Nad potrubí bude v celé délce umístěn 
identifikační vodič Cu 4mm2. 
Po poloţení přípojky, před záhozem, bude provedeno její geodetické zaměření (data 
v souřadném systému S-JTSK  ve formátu DGN). 
 
g) Vodovod 

Stávající veřejný vodovodní řad je veden přes pozemek investora před objektem RD.  
Zásobování objektu RD pitnou vodou bude provedeno pomocí nové přípojky vody. 
Přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 32 x 3,0mm PN 16 a bude 
ukončena vodoměrnou sestavou v technické místnosti v nice ve stěně. Odtud je 
vodovodní potrubí vedeno dále do objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Přípojka se povede zemní rýhou v min. spádu 0,3 % k hlavnímu řadu; skutečné 
spádování umoţní daná konfigurace terénu, uloţení vodovodního řadu a osazení RD. 
Přípojka bude uloţena v pískovém (prosívkovém) loţi tl. 150 mm, k potrubí bude 
přiloţen identifikační vodič 1 x Cu 4 mm2, který bude propojen s kovovými částmi 
přípojky. Nad potrubí bude proveden pískový (prosívkový) obsyp tl. 300 mm a na něj 
bude poloţena PE folie bílé barvy. Při průchodu základovými konstrukcemi RD bude 
přípojka uloţena v plastových PVC chráničkách. Minimální krytí potrubí přípojky je ve 
volném terénu 1,0 m 
Přípojku včetně instalace vodoměru provedou pracovníci VAS a. s. nebo kvalifikovaná 
osoba s oprávněním. Po poloţení potrubí – před jeho zasypáním – se provede 
zaměření skutečného provedení. 
 
 
Ve Velkém Meziříčí dne 05.4.2012    Vypracovala: Eva Indrová 



ZÁVĚR 

 

Bakalářskou prací byl vypracován prováděcí projekt pro jednogenerační rodinný dům, který 

bude umístěn na pozemku o ploše 2520,0 m
2
, parcelní číslo 164/70 v obytné zástavbě 

rodinných domů města Velká Bíteš. 

Jedná se o rodinný dům jednopodlažní, částečně podsklepený s obytným podkrovím. 

Vstup je umožněn přes závětří do zádveří s šatnou. V 1.NP se nachází kuchyně s obývacím 

pokojem, spíž, 1 pokoj, garáž s 2 stáním, technická místnost, sklad, úklidová místnost, 

koupelna a WC. 

Z chodby v 1.NP je umožněn vstup do jednotlivých místností. Ze zádveří je umožněn vstup 

do  garáže. 

Po zatočeném schodišti se dostaneme do centrální chodby v 2.NP. Z chodby je umožněn 

přístup do 2 pokojů, ložnice, koupelny, WC, šatny a společenské místnosti. V společenské 

místnosti jsou dva samostatné sklady (sklad sezónních věcí).  

V 1.PP se nachází 2 samostatné sklepy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZROJŮ 

 

- Práce z předmětu BH09 

- Katalogy a technické listy materiálů a odborná literatura 

- Právní předpisy 

 

Zákony a vyhlášky: 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 23/2008  Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

 

Normy: 

- ČSN 01 3420   – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4301  – Obytné budovy 

- ČSN 73 1101   – Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN 73 0580  – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 4130  – Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 1901  – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201  – Komíny a kouřovody 

- ČSN 73 3050  –  Zemní práce 

- ČSN 73 0532       – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

                                 akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky 

- ČSN 73 0540  – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- ČSN EN 832  – Tepelné chování budov  - Výpočet potřeby energie na vytápění  

                                                                         – obytné budovy 

- ČSN EN ISO 6946 -  Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a  

   součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 

- ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie 

 na vytápění a chlazení  

- ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie 
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SEZNAM POUŽITÝCH  ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
- kce – Konstrukce 
- ČSN – česká státní norma 
- m.n.m BALT p.v. (m.n.m.B.p.v.) – metrů nad mořem Balt po vyrovnání 
- p.c. – parcelní číslo 
- RD – rodinný dům 
- tl. – tloušťka 
- dl. – délka 
- k.ú. – katastrální území 
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SLOŽKA C – VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
C1 – DOKUMENTOVÁ ČÁST 
 
C1-A PRŮVODNÍ ZPRÁVA         5 A4 č. 6 
C1-B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA       8 A4 č. 7 
   
C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
C2.1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
C2-A TECHNICKÁ ZPRÁVA        12 A4 č. 8
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- DETAIL SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU 1: 50 VÝKRES Č. 1.14  2 A4 č. 23 
- SITUACE – ODSTUPOVÉ  

       VZDÁLENOSTI  1: 200 VÝKRES Č. 1.15  3 A4 č. 24 
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- VÝPIS DVEŘÍ A VÝPIS TRUHLÁŘ. VÝROBKŮ     VÝKRES Č. V-01  3 A4 č. 25 
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- VÝPIS PODLAH          VÝKRES Č. V-05  8 A4 č. 29 

 
C3 – TECHNICKÁ ČÁST 

C3-A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ     9 A4 č. 30 
C3-B TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE        38 A4 č. 31 
C3-C PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY             11 A4 č. 32 
 

C4 – VÝPOČTOVÁ ČÁST 
C4-A VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY   7 A4 č. 33 
C4-B NÁVRH A POSOUZENÍ OSVĚTLOVACÍCH OTVORŮ   3 A4 č. 34 
C4-C NÁVRH A VÝPOČET SCHODIŠTĚ     3 A4 č. 35 
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SEMINÁRNÍ PRÁCE        40 A4 č. 37 
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