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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a p ílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozděj ích p edpis ; (3) Vyhlá ka č. 405/2017 Sb. ve znění pozděj ích p edpis ; (4) 
Vyhlá ka č. 323/2017 Sb. ve znění pozděj ích p edpis ; (5) Vyhlá ka č. 398/2009 Sb.; (6) 

Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiál  a konstrukčních systém ; (8) 
Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční e ení budovy a její architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 
budovy. Cíle: Vy e ení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného 
systému na základě zvolených materiál  a konstrukčních prvk , včetně vy e ení osazení 
objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle vyhlá ky 

č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. 

Bude obsahovat také studie s p edbě nými návrhy budovy a jejího dispozičního e ení 
včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného konstrukčního systému a p ílohovou 

část obsahující p edbě né návrhy základ  a rozměr  nosných prvk  e ené budovy. 
Výkresová část bude obsahovat výkresy: situací, základ , osazení do terénu, p dorys  
podla í, konstrukce zast e ení, svislých ez , technických pohled , min. 5 detail , výkres(y) 
sestavy dílc , pop . výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou 
i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných 
detail  v rozsahu znalostí BSP. Výstupy: V KP bude členěna v souladu se směrnicí děkana 
č. 19/2011 a jejím dodatkem a p ílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vlo eny 
do slo ek s klopami formátu A4 opat ených popisovým polem a uvedením obsahu na vnit ní 
straně ka dé slo ky. V echny části dokumentace budou zpracovány s vyu itím PC v textovém 
a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opat eny popisovým polem. Textová část bude 
obsahovat i polo ky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejím  obsahem budou pr vodní 
a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlá ky 
č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlá ky č. 62/2013 Sb. a j) Závěr . Mimo desky student odevzdá 
poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (povinná součást V KP).  
2. P ílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na 
FAST VUT" (nepovinná součást V KP v p ípadě, e p ílohy nejsou součástí textové části 
V KP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Jan Müller, Ph.D. 

Vedoucí bakalá ské práce  
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Tato bakalá ská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu ve svahu 

ve městě ternberk. Objekt sestává z jednoho podzemního a jednoho nadzemního 
podla í. Jednotlivá podla í jsou vý kově rozdělena. Svislé nosné konstrukce jsou 

zděné z keramického zdiva, svislá nosná konstrukce nad nejvy ím pozedním 
věncem je ze ztraceného bednění a tvo í ztu ující stěnu. St echa je navr ena 
pultová. Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a 
technických p edpis .  

Novostavba rodinného domu ve svahu, keramické zdivo, pultová st echa, ztu ující 
stěna. 

This bachelor thesis deals with the design of a new building detached house on a 

slope in the town of ternberk. The building consists of one underground and one 

above-ground floor. The individual floors are divided in height. The vertical 

supporting structures are made of ceramic masonry, the vertical supporting 

structure above the top wall rim is made of lost formwork and forms a stiffening 

wall. The roof is designed countertop. The project documentation has been 

prepared according to valid legal and technical regulations. 

 

Detached house on the slope, ceramic masonry, shed roof, stiffening wall, . 
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Al běta Jurajdová Rodinný d m ternberk. Brno, 2019. 35 s., 103 s. p íl. Bakalá ská 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Jan Müller, Ph.D.  
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Prohla uji, e elektronická forma odevzdané bakalá ské práce s názvem Rodinný 
d m ternberk je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Al běta Jurajdová 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohla uji, e jsem bakalá skou práci s názvem Rodinný d m ternberk 

zpracoval(a) samostatně a e jsem uvedl(a) v echny pou ité informační zdroje.  

V Brně dne 24. 5. 2019  

   Al běta Jurajdová 
autor práce  
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Ráda bych poděkovala svému vedoucímu bakalá ské práce Ing. Jan Müller, Ph.D. za 

jeho odborné rady a post ehy z praxe, trpělivost p i e ení mé bakalá ské práce a 
za čas, který mi věnoval. 

V Brně dne 24. 5. 2019 

                 ___________________________________________ 

        Al běta Jurajdová 
       autor práce 
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 Cílem této bakalá ské práce je navrhnout a vypracovat projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby rodinného domu ve svahu. Objekt je 
dvoupodla ní, obě podla í jsou dále vý kově členěna. Rodinný d m je navr en pro 
4 - člennou rodinu. 

 Navrhovaná stavba se nachází na okraji města ternberk na parcele 

stavebníka č. 6059/49, v katastrálním území města ternberk. Daná oblast je 

nezastavěná, územním plánem určená jako plánovaná plocha pro bydlení 
v rodinných domech. Pozemek se nachází ve svahu o pr měrném sklonu 14%. 

Projektovou dokumentaci tvo í dílčí části: p ípravné práce, situační výkresy, 
architektonicko – stavební e ení, stavebně – konstrukční e ení, po árně 
bezpečnostní e ení a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Cílem bakalá ské práce bylo navrhnout dílčí část projektové dokumentace pro 
provedení stavby rodinného domu ve svahu, který bude splňovat dispoziční, 
architektonické a stavebně – technické po adavky. 
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A.1.1 Údaje o stavbě:   
Název stavby: - Rodinný d m ternberk  
 

Místo stavby: - stavba bude umístěna na parcele stavebníka č. 6059/49 (RD, 

odpadní jímka, V , zpevněné plochy a nové oplocení) a na parcele obce č. 
6059/51 (p ípojka vody a nn). V echny uvedené parcely jsou v k.ú. ternberk 

[505188]. 

 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi: 
Prokop Michal, Uničovská 2125/34, 78501 ternberk 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Hlavní projektant: - Al běta Jurajdová 

Garant PD: - Ing. Jan Müller, Ph.D.; 
 

 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení:  
 - e eno jako jeden stavební objekt SO01 – Rodinný d m; 

 

 

A.3  Seznam vstupních podklad :  
 - údaje KN, existence správc  sítí, geoportál ČÚZK, Geofond, povodňové 

mapy, ÚP obce; 
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B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího u ívání: 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o 

současném stavu:  

- novostavba dvoupodla ního vý kově členěného samostatně stojícího RD 
vý ky 5,580 m  zastavěné plochy 118,56 m² částečně podsklepeného. 

Součástí stavby jsou podmiňující a doplňkové stavby: - p ípojky a rozvody 

vodovodu, kanalizace a nn, vodoměrná achta, odpadní jímka, akumulační 
jímka na de ťové vody, zděné oplocení do ulice s d evěnou výplní vý ky 1,6 

m, drátěné oplocení v zahradě, zpevněné plochy kolem RD, zast e ená terasa 

a úvraťové obrati tě pro po ární v z, která jsou součástí RD. Hlavní vstup do 

objektu bude ze JV strany. Kolem domu bude proveden okapový chodník 
í ky 0,5 m. V JV části bude dlá děná p íjezdová cesta . 3,0 m a chodník . 

1,75 m. 

 

b) účel u ívání hlavní stavby: - rodinný d m; 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: - stavba trvalá; 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z tech. po adavk  
na stavby a tech. po adavk  zabezpečujících bezbariérové u ívání stavby: - 
bez po adavk ; 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgán : - po adavky DOSS a 
správc  sítí byly zapracovány do PD. Kopie stanovisek jsou v dokladové části 
dokumentace. Stanoviska jsou nedílnou součástí PD. Za splnění po adavk  
DOSS zodpovídá stavebník a jeho vybraný dodavatel stavby. V echny 
po adavky musí být zohledněny a naplněny p i realizaci stavby. P i kolaudaci 

stavby budou dolo eny po adované doklady. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.): - 

bez po adavk ; 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
u itná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 
 

Zastavěná plocha RD ……………..………………………………………………….. 118,56 m2 

Obestavěný prostor objektu ……………………..………………………………. 756,05 m3 

Počet bytových jednotek ………………………………………………………………...   1 byt 

Počet u ivatel  objektu ………………………………………………………………………. 4 os. 

Zpevněné vněj í plochy …………………………………………………………….. 145,72  m² 
Plocha k vyjmutí ze ZPF ……………………………………………………………… 264,28 m² 
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h) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s 
de ťovou vodou, celkové produkované mno ství a druhy odpad  a emisí, 
t ída ENB apod.): 

 

1) spot eba vody a mno ství odpadních vod dle vyhlá ky č. 120/2011 Sb.: 

- pro 4 obyvatele RD   4x 36 = 144,0 m3 / rok  

- pro 3 obyvatele RD   3x 36 = 108,0 m3 / rok  

 

  

RD bude napojen novou p ípojkou na vodovod PE DN 110. V trase p ípojky 
bude umístěna vodoměrná achta ø 1,2 m. Krytí pod komunikací bude min. 
1,2 m.  

 

2) mno ství de ťových vod vychází Qd = Qd,roof = 130 (0,026 x 0,9) = 3,0 l/s => 

100 m3/rok. 

Likvidace je e ena p ednostně akumulací v samostatné  jímce na pozemku 

stavebníka k dal ímu vyu ití na pozemku stavebníka (kropení zahrady). 
Jímka bude obsahovat bezpečnostní p epad drená ním potrubím do 
těrkového p dního vsaku na pozemku stavebníka. 

 

3) pr měrná spot eba elektrické energie se odhaduje na ca 3500 kWh/rok; 

 

4) dle zákona č. 406/2000 Sb. je pro novostavbu RD nutné stanovit t ídu 
ENB. T ída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii 

vychází v kategorii A - velmi úsporná budova. Stavba tak splňuje po adavek 

podle § 6 odst. 1. 
Vypočtená spot eba tepla na vytápění …………………………………12,90 MWh/rok 

Vypočtená spot eba tepla na oh ev TUV ………………………………  4,52 MWh/rok 

 

i) základní p edpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy): 

 

- zahájení výstavby se p edpokládá v létě 2019. Doba výstavby včetně 
odstranění zábor  a úklidu staveni tě je stanovena do 31.12.2021. 

 

Postup výstavby: - nové oplocení, skrývka ornice, výkopy, p ípojky + 

p íslu enství, odpadní a de ťová jímka, vodoměrná achta, rozvody sítí, 
základy, ztracené bednění, podkladní deska, obvodové zdivo, B věnec, krov, 
krytina, okenní a dve ní výplně, p íčky, omítky, podlahy, vnit ní rozvody ZTI, 

elektroinstalace, podhledy, obklady, dla by, za izovací p edměty, 
termofasáda, bleskosvody, venkovní zpevněné plochy a dokončovací práce; 
 

j) orientační náklady stavby ……………………………………………… ca 4 000.000,- Kč 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické e ení: 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového e ení: 
 

Na plochu UB se vztahují obecné územní a prostorové regulativy stanovené 
ÚP obce:  

- bydlení v rodinných domech a v obdobných formách dom  nízkopodla ní 
obytné zástavby. Funkční plocha je vymezena a charakteristická pro 
nízkopodla ní zástavbu o vý kové hladině max. 2 NP + podkroví. Ve keré 
nové stavby musí svým objemovým a výrazovým e ením odpovídat 
charakteru zástavby p evládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji 
naru ovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem. 

 

Stavba RD bude respektovat charakter stávající zástavby rodinných dom : - 
uliční čára zde není stanovena, vý ková hladina domu bude 1 NP bez 
podkroví, nejvy í část pultové st echy nebude  výrazně p evy ovat okolní 
zástavbu rodinných dom . Sklon st echy bude 11,5° směrem k SZ a 9,5° k JV. 

 

b) architektonické e ení - kompozice tvarového e ení, materiálové a 
barevné e ení:  
- RD bude dvoupodla ní vý kově členitý samostatně stojící podsklepený o 

zastavěné plo e 118,56 m² a s vý kou h ebene 5,850 m nad čistou podlahou; 
 

Fasáda bude provedena z tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy, fasáda 
horní ztu ující stěny bude provětrávaná, oblo ená deskami Cembrit plank. 

Sokl bude nep iznaný, opat en tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Vstupní 
dve e a okenní výplně budou d evěné s izolačním trojsklem. St echa bude 
jednoplá ťová s povrchovou vrstvou z asfaltových pás . Tesasy budou 

dlá děny kamennou dla bou. Kolem domu bude proveden okapový chodník 
í ky 0,5 m, v JV části bude dlá děná p íjezdová cesta í ky 3,0 m a chodník 
í ky 1,75 m ze zámkové dla by, vyspádované 6% od domu do okolní 

zatravněné plochy pozemku. U JV a SZ hranice parcely bude provedeno nové 
zděné sloupkové oplocení vý ky 1,6 m z FB í ky 0,3 m p írodní barvy 
s podezdívkou a s d evěnou výplní. V místě sjezdu bude ve zděném oplocení 
umístěna nová posuvná brána pro pr jezd í ky 3,0 m. Brána bude kovové k-

ce s d evěnou výplní. Nové oplocení v zahradě bude z drátěného pletiva 
vý ky 1,8 m do ocelových sloupk  á 2,5 m v barvě zelené nebo nerez. 

 

Hlavní vstup do objektu bude z JV strany. Do objektu se vstoupí p es zádve í, 
následuje chodba se schodi těm, ze které je p ístup do atny, nebo pracovny. 

Ze zádve í je dále p ístup do gará e. Schodi tě ústí do chodby následujícího 
mezipodla í, ze které je p ístup do zahrady, technické místnosti, na toaletu a 

do lo nice, z ní  je p ístup do koupelny. Druhé podla í tvo í otev ený prostor, 
který spojuje obývací pokoj a kuchyň s jídelnou. Dal ím schodi ťovým 
ramenem je p ístup do dal ího mezipodla í, ve kterém se nachází dva pokoje 
a koupelna se záchodem, p ístupná z chodby. 
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B.2.3 Celkové provozní e ení, technologie výroby:  
- nejde o provozovnu ani výrobní objekt; 

 

B.2.4 Bezbariérové u ívání stavby:  
- bezbariérovost se nepo aduje; 

 

B.2.5 Bezpečnost p i u ívání stavby:  

- Kontrolu a údr bu st echy, bleskosvod  a okap  smí provádět pouze 
odborně zp sobilá osoba.  
 

Hasicí p ístroje musí mít po celou dobu u ívání stavby platnou revizi. U 

hlásič  po áru bude minimálně jednou za rok vyzkou ena jejich funkčnost a 

stav baterií. V objektu budou rozmístěny tyto bezpečnostní tabulky: - hlavní 
vypínač el. energie a p enosný hasicí p ístroj (pokud nebude PHP v prostoru 
p ímo viditelný). 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt : 

 

a) stavební e ení:  
-  rozměry a tvar stavby jsou dány místními regulativy, okolní zástavbou a 
pot ebami stavebníka. Stavební e ení navrhl projektant v součinnosti 
stavebníka dle jejich vlastních pot eb a p ání. 
 

b) konstrukční a materiálové e ení:  
- provedou se výkopy pro ulo ení nových p ípojek a rozvod  sítí TI, jímek, 
vodoměrné achty a pro betoná  základových pas  domu a oplocení. Na 
betonových pasech í ky 0,5 a  1,2 m se provede podezdívka z bet. tvarovek 

ztraceného bednění BEST 25 í ky 250 mm. Zásypy a podkladní vrstvy 
podlahy ze těrkodrtě se zhutní na po adovanou únosnost a provede se 
podkladní B deska tl. 150 mm. Na vyzrálou desku p ijde hydroizolační vrstva 
z SBS pás  tl. 4 mm, tepelněizolační vrstva tl. 100 mm z EPS 100, separační 
PE fólie, otopná vrstva tvo ena rozvody teplovodního vytápění, fixovaných do 
upínacích li t, vyrovnávací vrstva z anhydritového potěru tl. 85 mm a 

ná lapná vrstva z keramické dla by. Nadzemní část stavby je e ena jako 
zděná z brou eného keramického zdiva Heluz FAMILY 25 í ky 250 mm, 

zděného na maltu pro tenké spáry. Otvory budou p eklenuty 
prefabrikovanými p eklady ady Porotherm KP 7 a KP 11,5. Zdivo bude 

zakončeno ztu ujícím B pozedním věncem. Strop bude monolitický. P íčky 
budou zděné tl. 115 mm z Porotherm 11,5 Profi. Podlahy budou z keramické 

dla by nebo laminátových lamel. Krov je p iznaný, navr en jako soustava 
d evěných lepených vazník  kotvených do věnce a do ocelových kapes. Na 

vaznících bude p ipevněno pohledové bednění tl. 19 mm z palubek, 

parotěsná vrstva z asfaltového pásu, tepelná izolace EPS 100 tl. 200 mm, 

bednění z OSB desek tl. 22 mm, povrchovou vrstvu tvo í dva asfaltové pásy.  
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Okna a vstupní dve e budou d evěné s izolačním trojsklem, osazeny 

systémem p edstěnové instalace. Vnit ní dve ní výplně budou d evěné 
oblo kové. Na vnit ních stěnách budou provedeny vápenocementové 

omítky, v koupelně a WC keramické obklady. Vý ka stropu u obytných 
místností 1.PP bude 2,8 m. Z vněj í strany domu se provede kontaktní 
termofasáda ETICS z EPS 100F tl. 200 mm s tenkovrstvými omítkami. Na 
st e e se provedou bleskosvody, okapy a oplechování. 
 

 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

- podkladní násypy se zhutní po vrstvách na po adovanou únosnost. 
Základové pasy í ky 0,5-1,2 m budou z betonu prostého C16/20-XC2 s 

vlo enou vertikální kotevní výztu í ø12 (B500B) á 0,5 m procházející 
ztraceným bedněním a ukotvenou do podkladní desky. Vý ka pasu bude 0,5 

a 0,82 m. Pasy budou provedeny do hloubky min 1,35 m pod úrovní terénu. 
Podezdívka í ky 250 mm bude vyzděna z bet. tvarovek ztraceného bednění 
BEST 25 a vyplněna betonem C20/25-XC2. Podkladní B deska tl. 150 mm 
bude z betonu C20/25-XC2, pod schodi těm vyztu ena KARI sítí ø6/150/150 
mm. Obvodové zdivo . 250 mm bude pevnosti P12,5 na maltu pro tenké 
spáry. B ztu ující věnec bude z betonu C25/30-XC1 a ocel. výztu e 4ø12 
(B500B) v rozích věnce + t mínky ø6 á 200 mm. K-ci krovu o max. rozpětí 6,0  

m bude tvo it soustava lepených d evěných vazník  v max. osové vzdálenosti 
1,0 m. Zatí ení vazník  bude s rezervou počítáno na tě kou krytinu (max. 50 

kg/m2), SDK podhledem (v koupelně), vlastní váhou a sněhem v oblasti II (1,0 

kN/m2). Lepené vazníky jsou schopny p ená et pouze zatí ení p sobící ve své 
rovině. Zatí ení, které p sobí kolmo na rovinu vazníku, musí být p eneseno 
systémem ztu ení do podpor. Ulo ení vazník  na B věnci na jednom konci 

a do ocelové kapsy na druhém konci bude prosté, tedy jeden kloub 
neposuvný a jeden horizontálně posuvný. Podrobný konstrukční a statický 
návrh, výrobu a montá  vazník  provede odborná firma. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení: 
a) - hlavním zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země-voda s integrovaným 
zásobníkem TUV. Objekt bude vytápěn teplovodním podlahovým topením.  

 

B.2.8 Zásady po árně bezpečnostního e ení:  
- na stavbu RD se vztahují po ární normy ady ČSN 73 08.. a vyhlá ka č. 
23/2008 Sb. RD obsahuje jeden byt, lze ho tedy za adit mezi budovy skupiny 

OB1 dle ČSN 73 0833. Konstrukční systém objektu je HO LAVÝ se SPB: II, pv 

= 45,75 kg.m-2. Po árně nebezpečný prostor posuzovaného po árního úseku 
nebude zasahovat na sousední pozemky. Z hlediska pou ití za ízení pro 
protipo ární zásah bude v zádve í nebo tech. místnosti viditelně umístěn 
jeden p enosný hasicí p ístroj s hasicí schopností 34A (6 kg, prá kový). Dle 
§15 vyhlá ky č. 23/2008 Sb. musí být RD vybaven za ízením autonomní 
detekce a signalizace. Bude instalováno min. jedno za ízení na stropě chodby 
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nebo v obývacím pokoji. Objekt bude vybaven hlavním vypínačem el. energie 
v rozváděči v zádve í. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 

- nové konstrukce obvodového plá tě p ístavby splňují tepelně technické 
po adavky dle aktuální ČSN 73 0540-2 (prostup tepla a vodní páry, nejni í 
vnit ní povrchové teploty k-ce, tepelné vazby, tepelná stabilita v zimním a 
letním období a pokles dotykové teploty podlah); 

 

B.2.10 Hygienické po adavky na stavby a po adavky na pracovní a komunální 
prost edí:  
- zásady e ení parametr  stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpad  apod.) a dále zásady e ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

pra nost apod.):  
- budou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, VZT a ochrany 

p ed bleskem. P ed p edáním do u ívání musí být provedena desinfekce 
vodovodního potrubí a provedena kontrola vody u OHS. Obytné místnosti 
budou dostatečně prosluněny a odvětrány okenními otvory. V samostatné 
místnosti WC bude provedeno nucené odvětrání potrubím ø125 mm do 

fasády, nebo nad st echu.  
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními účinky vněj ího prost edí: 
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í:  
- pro ochranu vnit ního prost edí se pou ije vhodná protiradonová izolace 
podlah na terénu (SBS asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 
mm). Ve keré prostupy instalačních rozvod  musí být plynotěsně uzav eny! 
 

b) ochrana p ed bludnými proudy:  
- stavba se nenachází v blízkosti trakční soustavy (vlak, tramvaj, trolejbus) či 
jiného zdroje jednosměrného proudu; 
 

c) ochrana p ed tech. seizmicitou: - v blízkosti objektu se nenachází zdroj 
ru ivých vibrací; 
 

d) ochrana p ed hlukem: - v okolí stavby se nenachází stávající ani navr ený 
potenciální budoucí významný zdroj hluku (trasa nové pozemní komunikace 
či eleznice, výrobní nebo pr myslová zóna apod.) Intenzita p íjezdové 
účelové komunikace je nízká a  zanedbatelná. Stavba RD je k této komunikaci 
orientována SZ stranou domu, ve které jsou navr eny okenní otvory s 
trojsklem. Obvodové zdivo stavby bude z cihel Heluz FAMILY 25 se vzduch. 

nepr zvučností Rw = 37 dB. Nejbli í významná komunikace je silnice III. t ídy 
č. 4468, která se nachází ve vzdálenosti ca 120 m za souvislou zástavbou 
stávajících rodinných dom . Intenzita komunikace je nízká a v minulosti se 

zde ani nemě ila, odhaduji do 1000 voz/den. Stavba RD je k této komunikaci 
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orientována JV stranou domu, ve které jsou okenní otvory s izolačním 
trojsklem. e ená lokalita kolem stavby je bez p ítomnosti pr myslu. 
Na základě vý e uvedených skutečností se stavba RD nenachází v hlukově 
zatí eném území a lze p edpokládat, e hygienické limity ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v p íloze č. 3, část A) na ízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a 
vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby RD p ekračovány. 
 

e) protipovodňová opat ení:  
- stavba se nenachází v záplavovém území 100-leté vody. Dle povodňových 
map se stavba nachází v zóně se st edním nebezpečím výskytu povodně.  
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): - bez po adavk ; 
 

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 

Spla ková kanalizace: - napojení RD na odpadní jímku ø 2,4 m a objemu 9 m3 

p ed RD; 
 

De ťová kanalizace: - e eno akumulací v jímce AS-Rewa 5EO 4,7 m3 

k dal ímu vyu ití na pozemku stavebníka včetně bezpečnost. p epadu 
drená ním potrubím do p dního vsaku; 
 

Vodovod: - napojení p ípojkou na nově budovaný obecní vodovod PE DN 110 

(viz plánovací smlouvu). V trase p ípojky bude umístěna vodoměrná achta ø 
1,2 m. Krytí pod komunikací bude min. 1,2 m. P ípojku lze povolit a umístit a  
po vybudování vodovodu; 
 

Zásobování el. energií: - napojení na distribuční soustavu nn ve správě ČEZ 
Distribuce a.s. z nové p ípojkové sk íně SS200 v nice oplocení; 
 

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: - stávají, bez změn; 

 

- p ípojka vodovodu PE-MD 32x4,4 mm (PN12,5) bude na ve ejném 
prostranství délky 3,0 m; 
- p ípojka nn bude provedena nasmyčkováním stávajícího kabelu 3x120+70 
AYKY v délce 6 m do nové SS200 na parcele č. 270/41 v nice oplocení. Akci e í 
ČEZ Distribuce a.s. 
P ed započetím zemních prací na ve ejném prostranství je stavebník nebo 
jím nasmlouvaní dodavatelé povinni vytyčit ve keré existující in enýrské sítě 
včetně p ípojek. Dojde-li ke styku se stávajícími sítěmi, je nutné dodr et ČSN 
73 6005 - Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. V místě k í ení sítí 
je nutné provádět výkopové práce výhradně ručně. 
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B.4  DOPRAVNÍ E ENÍ 
a) popis dopravního e ení včetně bezbariérových opat ení: - k pozemku je 

navr ena pr jezdná částečně zpevněná účelová komunikace 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: - stávající; 
c) doprava v klidu: - parkování je umo něno na pozemku stavebníka p.č. 
6059/49; 

d) pě í a cyklistické stezky: - v místní osadě se nenacházejí, nové se 
nenavrhují; 

 

B.5  E ENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
a) terénní úpravy, b) pou ité vegetační prvky a c) biotechnická opat ení: 
- bez po adavk ; 
 

B.6  POPIS VLIV  STAVBY NA IVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANA  
a) vliv stavby na ivotní prost edí - ovzdu í, hluk, voda, odpady a p da:  
- stavba RD má malý vliv na P.  
 

b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných 
strom , ochrana rostlin a ivočich  apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině:  
- stavba se nachází v nezastavěném území a nemá p ímý vliv na nejbli í 
p írodní krajinu; 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: - v blízkosti 
stavby se nenachází; 
 

d) zp sob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na P:  

- bez po adavk ; 
 

e) v p ípadě záměr  spadajících do re imu zákona o integrované prevenci 
základní parametry zp sobu naplnění závěr  o nejlep ích dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: - bez po adavk ; 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p edpis : - bez po adavk ; 
 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních po adavk  z hlediska plnění úkol  ochrany obyvatelstva.  
- stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva ani nep edstavuje riziko pro 
místní obyvatelstvo;  

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji tění:  
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- do zprovoznění vodovodního adu a p ípojky s vodoměrnou sestavou bude 
voda na stavbu dová ena. Elekt ina bude zaji těna ze staveni tního 
rozváděče. 
 

b) odvodnění staveni tě: 
- odvodnění staveni tě po dobu výstavby bude svedeno do zbylé zatravněné 

plochy na pozemku stavebníka. 

 

c) napojení staveni tě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

- bude provedeno nové napojení pozemku sjezdem z nově budované 

částečně zpevněné účelové komunikace  
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  
- jde o stavbu malého rozsahu se zanedbatelným vlivem na okolní stavby a 
pozemky. Staveni tě nebude zasahovat na sousední pozemky vyjma stavby 
nových p ípojek na ve ejném prostranství parcela č. 6059/51. 

 

Hluk v době výstavby: - zvý ená hluková zátě  na okolní objekty se 
nep edpokládá. Ve venkovním prostoru a v chráněném prostoru sousedních 
objekt  nebude p ípustná hodnota hlukové zátě e v době výstavby 
p ekračovat p ípustné hodnoty. Výstavba bude probíhat pouze v denní době 
od 7:00 do 21:00 hod. 

 

Ovzdu í a klima: - ovzdu í a klima p edmětného území nebude negativně 
ovlivněno nad únosnou mez. Mno ství zneči ťujících látek, které mohou být 
emitovány, je nízké, z hlediska vlivu na zdraví málo významné. Minimalizaci 
zneči tění ovzdu í lze dosáhnout zejména organizační koordinací stavebních 
prací, sni ováním pra nosti kropením a udr ováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. 
 

e) ochrana okolí staveni tě a po adavky na související asanace, demolice, 

kácení d evin:  
- staveni tě se bude nacházet p evá ně na pozemku stavebníka, vyjma stavby 
p ípojek na ve ejném prostranství parcela č. 6059/51, kde budou výkopy 
viditelně označeny a zabezpečeny proti p ístupu. Stavba bude po nezbytně 
nutnou dobu omezovat pr jezd účelové komunikace. P ístup k okolním 
objekt m bude stavba omezovat částečně. Nep edpokládá se významné 
omezení provozu komunikace. 

 

f) maximální zábory pro staveni tě (dočasné / trvalé):  
- pro skladování odpad  a stavebního materiálu bude proveden dočasný 
zábor na pozemku stavebník  parcela č. 6059/49. Po skončení stavebních 
prací budou plochy záboru uvedeny do p vodního stavu. Pro pracovníky 
bude na stavbě umístěno mobilní WC. 

 

g) po adavky na bezbariérové obchozí trasy: - bez po adavk ; 
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h) maximální produkovaná mno ství a druhy odpad  a emisí p i výstavbě, 
jejich likvidace:  

- jde o stavbu malého rozsahu, mno ství odpad  a emisí bude malé. P i 
výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Jsou to 

p edev ím obaly od stavebních materiál  a zbytky stavebních hmot. Odpady 
v tabulce jsou označeny a kategorizovány dle vyhlá ky M P č. 93/2016 Sb.  

 

Odpady vznikající p i realizaci stavby: 

kód  název druhu odpadu kat. + likvidace 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly  O - sběrna 
15 01 02  plastové obaly  O - sběrný dv r 

15 01 03  d evěné obaly (palety)  O - výkupna 

15 01 04  kovové obaly  O - sběrna 

10 12 08  cihla  O - recyklace 

17 01 01  beton  O - recyklace 

17 02 01  d evo  O - na otop 

17 02 03  plasty  O - sběrný dv r 

17 04 05  elezo a ocel  O - sběrna 

17 04 11  kabely neuvedené pod 17 04 10  O - sběrna 

17 06 04  izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 

 O - sběrný dv r 

17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady  O - recyklace 

 

V rámci odpadového hospodá ství musí být dodr ena následující hierarchie 
zp sob  nakládání s odpady: - p edcházení vzniku odpad , opětovné pou ití, 
recyklace, jiné vyu ití odpad  (nap . energetické vyu ití) a nakonec 
odstranění nevyu itelných odpad . Obaly budou t íděny a shroma ďovány 
na stavbě (na parcele stavebník ). Vratné obaly budou vráceny a ostatní 
t íděné obaly budou odvezeny do sběru. Stavební suť bude odvezena 

k recyklaci nebo na skládku. Stavebník je povinen uchovávat doklady o 
likvidaci odpad  ke kontrole! 

 

i) bilance zemních prací, po adavky na p ísun nebo deponie zemin:  
- zemní práce se budou týkat výkop  p ípojek, jímky, vodoměrné achty a 
základových k-cí. Vytě ená zemina bude zpětně pou ita pro zásyp výkop  a k 
vyrovnání terénních nerovností kolem základ , p ebytečná zemina se odveze 
na p íslu nou skládku. Nejedná se o kontaminované zeminy.  

 

j) ochrana ivotního prost edí p i výstavbě: 
Mo nost vzniku havárií: - navr ený záměr není takový, který by s sebou nesl 
zásadní riziko vyplývající z pou ívání látek nebo technologií. Mo nost vzniku 
havárie s negativním dopadem na ovzdu í, klima, vodu, p du a geologické 
podmínky je zde minimální. 
 

Úniky látek: - nep edpokládá se pou ití nebezpečných látek, které by mohly 
uniknout do p dy, povrchových nebo podzemních vod. V p ípadě úniku 
ropných látek ze stavebních stroj  je nutno okam itě zasa ené místo 
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eliminovat vyu itím sorpčních prost edk , p ípadně zajistit sanaci 

horninového prost edí posti ené lokality. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti:  
- stavba je malého rozsahu, koordinátora BOZP není pot eba. Max. počet 
pracovník  na stavbě se p edpokládá do pěti osob. 
 

Ve keré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými 
technologickými a bezpečnostními p edpisy a ČSN a to p edev ím: 
 

- 378/2001 Sb.: Na ízení vlády, kterým se stanoví bli í po adavky na 
bezpečný provoz a pou ívání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí; 
- 101/2005 Sb.: NV o podrobněj ích po adavcích na pracovi tě a pracovní 
prost edí; 
- 362/2005 Sb.: Na ízení vlády o bli ích po adavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na pracovi tích s nebezpečím pádu z vý ky nebo do 
hloubky; 

- 309/2006 Sb.: Zákon o zaji tění dal ích podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci; 
- 591/2006 Sb.: Na ízení vlády o bli ích minimálních po adavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveni tích; 

- 361/2007 Sb.: - Na ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
p i práci; 
 

l) úpravy pro bezbariérové u ívání výstavbou dotčených staveb: - bez 

po adavk ; 
 

m) zásady pro dopravně in enýrské opat ení:  
- pro danou stavbu není nutné zaji ťovat dopravně in enýrské opat ení. 
Pozemek je p ístupný ze stávající částečně zpevněné účelové komunikace. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opat ení proti účink m vněj ího prost edí p i výstavbě apod.): 
- bez dal ích po adavk , jde o stavbu malého rozsahu. Stavba bude 
prováděna tradičním zp sobem s dodr ením v ech p edepsaných 
technologických postup . 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
- zahájení výstavby se p edpokládá v létě 2019. Doba výstavby včetně 
odstranění zábor  a úklidu staveni tě je stanovena do 31.12.2021. 

 

Postup výstavby: - nové oplocení, skrývka ornice, výkopy, p ípojky + 
p íslu enství, odpadní a de ťová jímka, vodoměrná achta, rozvody sítí, 
základy, ztracené bednění, podkladní deska, obvodové zdivo, B věnec, krov, 
krytina, okenní a dve ní výplně, p íčky, omítky, podlahy, vnit ní rozvody ZTI, 



24 

 

elektroinstalace, podhledy, obklady, dla by, za izovací p edměty, 
termofasáda, bleskosvody, venkovní zpevněné plochy a dokončovací práce; 

 

 

B.9  Celkové vodohospodá ské e ení 
 

- s ohledem na charakter stavby se ne e í; 
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D.1 Architektonické a materiálové e ení 
  

Jedná se o samostatně stojící rodinný d m pro čty  člennou rodinu. RD bude 

dvoupodla ní vý kově členitý, podsklepený, o zastavěné plo e 118,56 m² a 

s hranou st echy ve vý ce 5,85 m nad čistou podlahou. Obvodové zdivo je 

z keramických cihelných tvárnic HELUZ a zatepleno systémem ETICS tl. 200 mm. 

Strop je monolitický tl. 180 mm, st echy jsou pultové s odli nými sklony - 11,5° a 

9,5° s povlakovou krytinou z asfaltových pás . 
Vněj í p dorysné rozměry domu jsou 10,4x11x4 m.  

Fasáda bude provedena z tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy, fasáda horní 
ztu ující stěny bude provětrávaná, oblo ená deskami Cembrit plank. Sokl bude 

nep iznaný, opat en tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Vstupní dve e a okenní 
výplně budou d evěné s izolačním trojsklem. St echa bude jednoplá ťová 

s povrchovou vrstvou z asfaltových pás . Tesasy budou dlá děny kamennou 
dla bou. Kolem domu bude proveden okapový chodník í ky 0,5 m, v JV části bude 
dlá děná p íjezdová cesta í ky 3,0 m a chodník í ky 1,75 m ze zámkové dla by, 
vyspádované 6% od domu do okolní zatravněné plochy pozemku. U JV a SZ hranice 

parcely bude provedeno nové zděné sloupkové oplocení vý ky 1,6 m z FB í ky 0,3 
m p írodní barvy s podezdívkou a s d evěnou výplní. V místě sjezdu bude ve 

zděném oplocení umístěna nová posuvná brána pro pr jezd í ky 3,0 m. Brána 
bude kovové k-ce s d evěnou výplní. Nové oplocení v zahradě bude z drátěného 
pletiva vý ky 1,8 m do ocelových sloupk  á 2,5 m v barvě zelené nebo nerez. 

 

D.2 Dispoziční a provozní e ení 
 Hlavní vstup do objektu se nachází v 1PP. Do objektu se vstupuje 

p es zádve í. Hlavní komunikační prostor tvo í chodba se schodi těm, na kterou 

jsou napojeny v echny místnosti. V 1PP se nachází zádve í, gará , atna a 

pracovna. V druhé části 1PP, která le í o polovinu podla í vý , se nachází 
technická místnost, toaleta, koupelna a lo nice. 1NP je rovně  vý kově rozděleno. 
V ni í části se nachází otev ený prostor obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. 
V nejvy í části 1NP jsou dva pokoje a koupelna.   

 

 

D.3 Bezbariérové u ívání stavby 

Objekt nepodléhá po adavk m vyhl. č. 398/2009 sb., o obecných po adavcích 
zabezpečujících bezbariérové u ívání staveb. 

 

D.4 Konstrukční a stavebně technické e ení 
 Terén  

 Stavba stojí ve sva itém terénu a je částečně za íznuta do svahu. 

 

 

 Zemní práce 

 P ed zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v místě výstavby 
zpevněných ploch v tlou ťce 300-400 mm, bude ulo ena stranou na pozemku a po 
dokončení zemních prací bude znovu pou ita na pozemku investora. 
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Provedou se výkopy pro ulo ení nových p ípojek a rozvod  sítí TI, jímek, 
vodoměrné achty a pro betoná  základových pas  domu a oplocení.  

P ed zahájením zemních prací budou vytyčeny v echny in enýrských sítě.  

 

 Základy 

  Základové pasy jsou z betonu C 16/20. Na pasy navazují zděné základy, které 
se budou vyzdívat z tvarovek ztraceného bednění. Zdivo bude po obvodu zatepleno 

XPS tl. 200mm. Zděná část základu bude vylita betonem C 25/30- XC2 a provázána 
výztu í pr měru 10 mm.  

 Podkladní základová deska bude z betonu C 16/20 tl. 150 mm a v místě ulo ení 
schodi tě bude vytu ena kari sítí 150/150/8 v jedné vrstvě.  
 

 Obvodové nosné konstrukce 

 Obvodová stěna je zděná z keramických tvarovek HELUZ 25 FAMILY, nad 

pozedním věncem p echází zděná stěna ve ztu ující, tvo enou vyztu enými a 

betonem vylitými  tvarovkami BEST 25.  Stěny jsou zatepleny fasádním polystyrenem 

EPS (v místě soklu a stěna nad st echou XPS) tl. 200mm. 
 

 Vnit ní nosné a nenosné konstrukce 

 Vnit ní nosné stěny jsou vyzděny z keramických tvarovek HELUZ 25 FAMILY 

tl. 250 mm. Nenosné zdivo tvo í keramické tvarovky Porotherm 11,5 Profi tl. 115 

mm.  

 

 Stropy a schodi tě 

 Stropy nad 1PP a 1 NP jsou monolitické z betonu C25/30. Viz výkres skladby 
stropu ve slo ce D.1.2 – Stavebně – konstrukční e ení. 
Schodi tě je monolitické.  

 

 Krov a st echa 

 Objekt je zast e en dvěma pultovými st echami se sklony 11,5° a 9,5 °.  

Pozednice jsou pr ezu 140/100 mm, lepené vazníky 140/200 a 100/140 mm. Na 

lepený vazník jsou kotveny fale né krokve pr ez  100/150 mm.  
Povlaková st e ní krytina je navr ena z asfaltových pás .  
 

 Vytápění objektu 

 Vytápění rodinného domu bude zaji těno teplovodním podlahovým 
topením. 

 

D.5 Stavební fyzika 

o  Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Zákon č.318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospoda ení 
energií, ve znění pozděj ích p edpis . Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí 
jsou navr eny a výpočtově hodnoceny v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana 
budov - Po adavky. 
 Stavba je navr ena tak, aby splňovala funkční po adavky na tepelně 
technické vlastnosti konstrukcí a budov podle platné ČSN 73 0540-2. 
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o  Kritéria e ení osvětlení 
Denní a oslunění a osvětlení domu je v souladu s hygienickými po adavky. 

V echny obytné místnosti mají zaji těné denní osvětlení a oslunění v souladu s ČSN 
73 0580. 

 

o  Ovzdu í 
 Hlavním zdrojem tepla je teplovodní podlahové topení.  
 

o   Hluk 

 v okolí stavby se nenachází stávající ani navr ený potenciální budoucí 
významný zdroj hluku (trasa nové pozemní komunikace či eleznice, výrobní 
nebo pr myslová zóna apod.) Intenzita p íjezdové účelové komunikace je 
nízká a  zanedbatelná. Stavba RD je k této komunikaci orientována SZ 

stranou domu, ve které jsou navr eny okenní otvory s trojsklem. Obvodové 
zdivo stavby bude z cihel Heluz FAMILY 25 se vzduch. nepr zvučností Rw = 37 

dB. Nejbli í významná komunikace je silnice III. t ídy č. 4468, která se nachází 
ve vzdálenosti ca 120 m za souvislou zástavbou stávajících rodinných dom . 

Intenzita komunikace je nízká a v minulosti se zde ani nemě ila, odhaduji do 
1000 voz/den. Stavba RD je k této komunikaci orientována JV stranou domu, 

ve které jsou okenní otvory s izolačním trojsklem. e ená lokalita kolem 
stavby je bez p ítomnosti pr myslu. 
Na základě vý e uvedených skutečností se stavba RD nenachází v hlukově 
zatí eném území a lze p edpokládat, e hygienické limity ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v p íloze č. 3, část A) na ízení 
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a 
vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby RD p ekračovány. 

o Voda 

 V těsné blízkosti budovaného objektu neprotéká ádný vodní tok, který by byl 
azen mezi významné vodní toky. Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím 
ádný trvalý ani občasný povrchový tok.  

  

o   Odpady 

 Se v emi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. O 
odpadech v platném znění a ve znění souvisejících p edpis  V rámci odpadového 
hospodá ství musí být dodr ena následující hierarchie zp sob  nakládání s odpady: 
- p edcházení vzniku odpad , opětovné pou ití, recyklace, jiné vyu ití odpad  (nap . 
energetické vyu ití) a nakonec odstranění nevyu itelných odpad . Obaly budou 
t íděny a shroma ďovány na stavbě (na parcele stavebník ). Vratné obaly budou 
vráceny a ostatní t íděné obaly budou odvezeny do sběru. Stavební suť bude 
odvezena k recyklaci nebo na skládku. 

 Stavba nemá negativní vliv na ivotní prost edí.  
o   P da 

 Dojde k trvalému záboru zemědělského p dního fondu (ZPF). Záměr 
nevy aduje zábor pozemk  určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Z hlediska 

zneči tění p d se p i dodr ení standardních stavebních postup  p i výstavbě 
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objekt  nep edpokládá negativní vliv. 
 

D.6 Zdroje 

Projektová dokumentace splňuje po adavky pro výstavbu dle vyhlá ky č. 
501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání území, vyplývajících ze změn 
provedených vyhlá kami č. 269/2009 Sb. a č. 22/2010 Sb., vyhlá ky č. 268/2009 Sb., 

o technických po adavcích na stavby a vyhlá ky č. 23/2001 Sb. o technických 
podmínkách po ární ochrany staveb. 

 

Dále byly pou ity tyto normy: 
-ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

-ČSN 73 4130 - Schodi tě a ikmé rampy - Základní po adavky 

     -ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Po adavky 

-ČSN 73 0580-2 - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných 
budov 
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Cílem mé bakalá ské práce bylo vypracování dílčích částí projektové 
dokumentace rodinného domu ve svahu pro provedení stavby. 

Rodinný d m pro 4 – člennou rodinu je navr en v souladu se zadanými 
kritérii a p edepsanými normami. Součástí práce je projektová dokumentace, 
výkresy detail , po árně bezpečnostní e ení stavby a posouzení objektu z hlediska 

stavební fyziky. 
Ke zpracování bakalá ské práce jsem vyu ila znalosti získávané podobu 

studia, odborných rad vedoucího bakalá ské práce a uvedených informačních 
zdroj . 
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Právní p edpisy 

- NA ÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb. Na ízení vlády o bli ích minimálních 
po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveni tích   

     - NA ÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bli ích 
po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovi tích s 
nebezpečím pádu z vý ky nebo do hloubky                 

- Vyhlá ka MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, zp sobilosti a registraci obsluh 
stavebních stroj    
- Vyhlá ka č.48/82 Sb. Základní po adavky k zaji tění bezpečnosti práce změna 
.2005)     

- Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli í po adavky na 
bezpečný provoz a pou ívání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí   
- Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví ve stavebnictví (č.167)  
- 309/2006 Sb.  - Zákon o zaji tění dal ích podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci   
- Na ízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobněj ích 
po adavcích na pracovi tě a pracovní prost edí  
-vyhlá ka č. 501/2006 Sb., o obecných po adavcích na vyu ívání území 
-vyhlá ka č. 268/2009 Sb., o technických po adavcích na stavby  
-vyhlá ky č. 23/2001 Sb. o technických podmínkách po ární ochrany staveb. 
 

 

Normy 

  

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres  stavební části 
ČSN 73 4108 Hygienická za ízení 
ČSN 73 0810 Po ární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
ČSN 73 0802 Po ární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Po ární bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0540 – Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie  
ČSN 73 0540 – Tepelná technika budov – Část 2 : Po adavky  
ČSN 73 0540 – Tepelná technika budov – Část 3 : Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 – Tepelná technika budov – Část 4 : Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobk  – Po adavky 
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      Bpv. Balt po vyrovnání 
      PT p vodní terén 

      UT upravený terén 

      Vyhl. vyhlá ka 

      SPB stupeň po ární bezpečnosti 
      KS konstrukční systém 

      PÚ po ární úsek 

tl. tlou ťka 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 
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PB prostý beton 
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   - Posouzení objektu z hlediska osvětlení a oslunění 
- Posouzení konstrukce na vzduchovou a kročejovou 

nepr zvučnost  
 

 Slo ka č. 7 – Technické listy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům pro čtyř člennou rodinu. RD bude dvoupodlažní výškově členitý, podsklepený, o zastavěné ploše 118,56 m² a s hranou střechy ve výšce 5,85 m
nad čistou podlahou. Obvodové zdivo je z keramických cihelných tvárnic HELUZ a zatepleno systémem ETICS tl. 200 mm. Strop je monolitický tl. 180 mm, střechy jsou pultové s odlišnými
sklony - 11,5° a 9,5° s povlakovou krytinou z asfaltových pásů.
Vnější půdorysné rozměry domu jsou 10,4x11x4 m.
Fasáda bude provedena z tenkovrstvé silikonové omítky bílé barvy, fasáda horní ztužující stěny bude provětrávaná, obložená deskami Cembrit plank. Sokl bude nepřiznaný, opatřen
tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Vstupní dveře a okenní výplně budou dřevěné s izolačním trojsklem. Střecha bude jednoplášťová s povrchovou vrstvou z asfaltových pásů.

Hlavní vstup do objektu se nachází v 1PP. Do objektu se vstupuje přes zádveří. Hlavní komunikační prostor tvoří chodba se schodištěm, na kterou jsou napojeny všechny místnosti. V 1PP
se nachází zádveří, garáž, šatna a pracovna. V druhé části 1PP, která leží o polovinu podlaží výš, se nachází technická místnost, toaleta, koupelna a ložnice. 1NP je rovněž výškově
rozděleno. V nižší části se nachází otevřený prostor obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. V nejvyšší části 1NP jsou dva pokoje a koupelna.
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