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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 
a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 268/2009 
Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy 
stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní 
dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy. 

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 
soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení 
osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C 
a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběţné návrhy 
budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběţné návrhy základů a rozměrů 
nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. Výkresová část 
bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaţí, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 
technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru 
stropní konstrukce vybraných podlaţí. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle 
D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované 
části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou 
uvedeny údaje o splnění poţadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: 
VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 
Jednotlivé části dokumentace budou vloţeny do sloţek s klopami formátu A4 opatřených popisovým 
polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně kaţdé sloţky. Všechny části dokumentace budou 
zpracovány s vyuţitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 
polem. Textová část bude obsahovat i poloţky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímţ obsahem budou 
průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně 
fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny pouţité zásady návrhu budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji o objektu 
a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 
zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 
závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 
zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, ţe 
přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Karel Čupr, CSc. 
Vedoucí bakalářské práce  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bakalářská práce je zaměřena na navrţení rodinného domu, který se nachází 
ve svaţitém terénu v nově rozvíjející se části obce Jinačovice na parcele č. 740/10. 
Jedná se o jiţní svah, jiţně je situován i vstup do domu.  

Rodinný dům je třípodlaţní a je navrţen pro pětičlennou aţ šestičlennou 
rodinu. Celá stavba je zaloţena na základových ţelezobetonových pasech, dále 
vyzděna ze systému Porotherm a zastřešena plochou střechou. Pohyb mezi 
jednotlivými patry je umoţněn po betonovém schodišti. 

 

Bakalářská práce, rodinný dům, svaţitý terén, jiţní strana, zděná konstrukce, 
plochá střecha, porotherm. 

 

The Bachelor thesis is focused on creation  of a plan for the family house, 
which is located on sloping terrain in the newly developing part of the village 
Jinačovice on the plot No. 740/10. There is the southern slope, also the entrance to 
the house is south oriented.  

The family house has three floors and it is designed for a family of five or six. 
The whole building is found on the basic reinforced concrete belts, then it is bricked 
from Porotherm system and roofed by clicking roof. Movement between individual 
floors is made possible by a concrete staircase. 
 
 
 

 

Bachelor thesis, detaeched house, sloping terrain, south side, masonry 
structure flat roof, porotherm. 



 
 

Luboš Dvořáček Rodinný dům - Jinačovice. Brno, 2020. 40 s., 265 s. příl. Bakalářská 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Karel Čupr, CSc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prohlašuji, ţe elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Rodinný 
dům - Jinačovice je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 22. 5. 2020  

   Luboš Dvořáček 
autor práce  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci s názvem Rodinný dům - Jinačovice 
zpracoval(a) samostatně a ţe jsem uvedl(a) všechny pouţité informační zdroje.  
 

V Brně dne 22. 5. 2020  
   Luboš Dvořáček 

autor práce  
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poděkoval mé rodině za podporu a trpělivost během celého studia.  
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   Luboš Dvořáček 

autor práce  
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Bakalářská práce se věnuje tvorbě dispozičního a konstrukčního řešení 
novostavby volně stojícího rodinného domu v obci Jinačovice. Vstup do domu je 
situován z jiţní strany. Budova je určena k trvalému bydlení pětičlenné aţ šestičlenné 
rodiny. Disponuje dvěma nadzemními podlaţími a podsklepením s garáţí pro dva 
osobní automobily. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Pozemek 
prozatím není oplocen, k oplocení dojde před zahájením výstavby. 

 
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby. 
 
Práce je rozčleněna na hlavní textovou část a šest příloh. V hlavní textové 

části se nachází průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a architektonicko – 
stavební řešení. Přílohy bakalářské práce obsahují přípravné a studijní práce, 
textovou a výkresovou část projektové dokumentace pro provádění stavby. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
a) Identifikace stavby 
 Identifikační údaje investora  

Jméno:    Michaela Havlátová  
Bydliště:    Hornická 968, Tišnov 666 03  

Identifikační údaje projektanta  
Vypracoval:    Luboš Dvořáček  
Vedoucí bakalářky:   Ing. Karel Čupr, CSc. 
Adresa:    Jamborova 925, Tišnov 666 03 
Telefon:    +420 737 610 711  

Základní charakteristika stavby  
Účel stavby:    Novostavba rodinného domu  
Adresa:    Kobliţná 208, Jinačovice, okr. Brno - venkov  
Stupeň dokumentace:  Projekt pro stavební řízení  
Obecní úřad:   Jinačovice  
Okres:    Brno - venkov 
Stavební úřad:   MěÚ Kuřim 

 
Stavební pozemek, na kterém se bude novostavba rodinného domu provádět 

je v katastru obce Jinačovice, v okresu Brno - venkov na parcele číslo 740/10. Na 
přilehlém pozemku se jiţ nenachází ţádná jiná stavba 

Sousední parcely jsou v majetku soukromých osob. Stavba nebude zasahovat 
za plochu pozemku investora.  
 
b) Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  

Sousední parcely jsou v majetku soukromých osob. Na přilehlém pozemku se 
nenachází ţádná jiná stavba. 

Na zájmovém pozemku se nenachází ţádné stávající stavby určené k 
demolici ani stromy či jiná zeleň, která by zasahovala do stavby objektu. Pozemek 
byl vyuţíván jako zatravněná plocha.  
 
c) Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  

Na pozemku nebyly provedeny ţádné průzkumy. Podle okolních pozemků a 
staveb se usoudilo, ţe jsou v okolí výborné podmínky pro zakládání budov. Hladina 
podzemní vody nezasahuje do výšky základové spáry. Podloţí je propustné s 
minimem jílů. Při výstavbě nebude potřeba pouţití paţení.  

K pozemku přiléhá komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd z pozemku. 
V přilehlé komunikaci jsou vedeny všechny inţenýrské sítě. Pro připojení 

objektu budou pouţity přípojky.  
 
d) Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů  

Při výstavbě nebude porušeno ochranné pásmo plynového vedení. Budou 
dodrţena všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se 
nevyskytuje zeleň, kterou by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek inţenýrských 
sítí je nutno dodrţet jejich ochranná pásma.  

Přesné vzdálenosti ochranných pásem jednotlivých inţenýrských sítí jsou:  
- zemní vedení sdělovacího telefonního kabelu má ochranné pásmo 1,0 m od obrysu 
- zemní kabel vedení nízkého napětí má ochranné pásmo 1,0 m od obrysu vedení 
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Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném území.    
Nemovité kulturní památky, chráněné krajinné i ekologické celky a ani jiné                             

podobné systémy, které by bránily vyuţití lokality k zamýšlenému účelu, se v daném 
místě stavby nenachází.  
 
e) Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu  

Na základě poţadavků v souvislosti s ohlášením výstavby rodinného domu byl 
obeznámen majitel sousední nemovitosti, obecní úřad Jinačovice a správci 
inţenýrských sítí. Dále byla splněna ustanovení obecných poţadavků na výstavbu 
dle vyhlášky č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu.  
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí  

Stavba je v souladu se schválenou koncepcí Územního plánu města.  
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  

Samotná výstavba svou realizací neovlivňuje okolní stavby nad míru obvyklou 
pro tento druh stavby.  
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  

Zahájení výstavby:     září 2020  
Dokončení výstavby:    listopad 2021 

 
i) Statistické údaje  

Rodinný dům svojí objemovou kapacitou odpovídá obsazení 5-6 osobami.  
 
Počet bytů     2  
Půdorysné rozměry   11,000 x 18,000 m  
Světlá výška 1S    2,650 m  
Světlá výška 1NP a 2NP   2,650 m  
Konstrukční výška v 1S  3,150 m  
Konstrukční výška v 1NP a 2NP  3,000 m  
Obytná plocha 1S   0 m²  
Obytná plocha 1NP   126,22 m²  
Obytná plocha 2NP   73,95 m²  
Celková obytná plocha   200,17 m²  
Uţitná plocha 1S    151,33 m²  
Uţitná plocha 1NP    32,57 m²  
Uţitná plocha 2NP    110,46 m²  
Celková uţitná plocha   294,36 m²  
Zastavěná plocha domem  198,00 m²  
Orientace  Hlavní vstup do 1.S je umístěn od 

komunikace z jihu. Vstup do 1.NP je ze 
severní strany.   

Osvětlení                                      Ve všech bytových místnostech jsou 
navrţena dostatečně velká okna, která 
zajišťují potřebné osvětlení místnosti. Mimo 
jiné bude v objektu umístěno LED osvětlení. 

 
V Tišnově, květen 2020                                                                        Luboš Dvořáček 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 

a) Zhodnocení staveniště, současný stav konstrukcí  
Pozemek navazuje na zastavěnou část obce. Okolí stavby je volné bez 

překáţek bránících výstavbě. Staveniště se nachází v klidné lokalitě zástavby 
rodinných domů v obci Jinačovice, okres Brno - venkov. Terén je svaţovitý. Rodinný 
dům je umístěn v prostoru pozemku a není přilehlý k ţádné z hranic. Od východní 
hranice je vzdálen 3,5 m, od západní hranice 2,5 m a od severní hranice 19 m. 
Hlavní vstup do objektu v úrovni 1.S je orientován z jiţní strany. Další vstup  
do objektu v úrovni 1.NP. je orientován ze severní strany. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby  

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o jednom podzemním a dvou 
nadzemních podlaţí, s garáţí pro dva automobily, která v prvním nadzemním podlaţí 
tvoří pochozí terasu.  

Dům je navrţen jako dvougenerační. 1NP je navrţeno dispozičně jako 4+kk  
a 2NP je navrţeno jako 2+kk. Dům má 2 hlavní vchody – první se nachází v 1.S  
a druhý v 1.NP. Vjezd do garáţe je řešen z úrovně 1.S a výškově navazuje  
na upravený terén vjezdu. Garáţ je s obytnou částí propojena schodišťovým 
prostorem přes dveře. 

V 1.S při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, odkud pak 
máme moţnost jít do posilovny či ke schodišti. Z posilovny se pak můţeme dostat  
do technické místnosti nebo do koupelny s WC. Ze schodiště se dostaneme do 
skladu nebo do garáţe. 

V 1.NP při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, odtud se 
dveřmi dostaneme do hlavní chodby se schodištěm a vstupy do 2 pokojů, loţnice, 
koupelny, WC a jídelny s obývacím pokojem, odkud se pak dostaneme do kuchyně.  

V 2.NP při vyjití po schodišti z 1.NP do chodby, z které se dále dostaneme  
do 2 pokojů, koupelny, WC a kuchyně s jídelnou. Z chodby je dále vstup na terasu, 
která se nachází nad menší částí 1.NP. 

Objekt rodinného domu bude plnit funkci čistě pro bydlení jedné rodiny o počtu 
5-6  osob.  

Stavbou a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru 
obtěţováno okolí a bezpečnost a plynulost provozu na přilehlé pozemní komunikaci. 
Nepředpokládá se, ţe by objekt uţívaly osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace.  
 
c) Technické řešení  
Zemní práce:  

Před zahájením veškerých prací bude sejmuta na pozemku ornice a sloţena 
na hromadu v zadní části pozemku.  

Hladina podzemní vody nebyla nalezena, neohroţuje tedy základové poměry.  
Vykopaná zemina se bude odváţet, na pozemku se zachová malá část 

odkopané zeminy pro pozdější zásypy výkopů. 
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Základy:  
Jsou z prostého betonu. Velikost základů byla počítána dle příslušných 

vzorců, takto se došlo k rozměrům h = 0,5 m a b = 0,85 m. Část objektu má h= 0,85 
m, aby byla splněna nezámrzná hloubka. Pod vnitřními nosnými zdmi jsou základy  
s rozměrem b = 0,6 m.  Podkladový beton je z ţelezobetonu o tloušťce 150 mm. 
 
Svislé konstrukce:  

Ve všech podlaţích jsou obvodové zdi vyzděny z tvarovek POROTHERM 44 T 
PROFI DRYFIX na lepidlo POROTHERM DRYFIX.  

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 
na pěnu POROTHERM FRYFIX.  

Vnitřní příčky jsou vyzděny z příček POROTHERM 14 PROFI DRYFIX na 
pěnu.  
 
Vodorovné konstrukce:  

Stropní konstrukce ve všech patrech jsou z keramických tvarovek 
POROTHERM (MIAKO a nosníků POT).  
 
Schodiště:  

Schodiště je ţelezobetonové a deskové. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická 
dlaţba. Velikost a počet jednotlivých stupňů je doloţen výpočtem viz přílohy.  
 
Střecha:  

Nad větší částí objektu se nachází plochá střecha se sklonem od 4,7%  
do 8,3%. Střecha je zaizolována spádovými klíny EPS 100 v tloušťce 60-80 mm,  
na kterých jsou poloţeny 2 kusy tepelné izolace EPS 100 v tloušťce 2x100 mm. 
Kolem střechy se nachází atika se klonem 5%.  

 Odvodnění je zajištěno dvěma střešními vtoky.  
 
Podlahy:  

V suterénu jsou podlahy řešeny uloţením tepelněizolačních desek na 
základovou desku. Nášplapná vrstva (dlaţba a laminátová podlaha) je pak uloţena 
na roznášecí betonové mazanině. 
 V 1.NP a 2.NP jsou podlahy řešeny uloţením izolace Rigi Floor 4000 na 
stropní konstrukci. Nášplapná vrstva (dlaţba a laminátová podlaha) je pak stejně jako 
v suterénu uloţena na roznášecí betonové mazanině. 
 Na terase jsou podlahy řešeny uloţením spádových klínů a tepelné izolace na 
stropní konstrukci. Další vrstva uţ je nášpalná a to konkrétně teracová dlaţba na 
podloţkách. 
 
Výplně otvorů:  

Vstupní dveře v 1.S a 1.NP jsou dřevěné bezpečnostní s nadsvětlíkem. 
Terasové vnější dveře jsou dřevěné a částečně prosklené se zdvojeným 

bezpečnostním sklem.  
Okna jsou dřevěná opatřena bezpečnostním sklem.      
Rozměry všech oken viz Výpis oken.  

 
Komíny:  

V objektu se nenachází ţádný komín.  
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Vytápění:  
 V objektu se nachází tepelné čerpadlo vzduch-voda (BoxAir Inverter)  
s plynulou regulací topného výkonu. 
 
Ohřev teplé vody:  

K tepelnému čerpadlu je napojen zásobník teplé uţitkové vody (bojler). 
 
Omítky:  

Vnitřní omítka je vápenná a vnější omítka je strukturovaná tepelněizolační 
perlitová.  
 
Instalace:  

Objekt je napojen na obecní vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci a je 
elektrifikován. Přesné polohy rozvodů jsou zaznačeny ve výkrese Situace, podrobně  
i se vzdálenostmi napojení a umístění šachet a hlavních uzávěrů či měřičů. 
Izolace:  

Objekt je zaizolován jak tepelně, tak i proti vlhkosti. Všechny typy materiálů  
a jejich umístění naleznete ve skladbách jednotlivých konstrukcí.  
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude napojeno u jiţní hranice 
pozemku k přilehlé komunikaci.  

Napojení technické infrastruktury bude provedeno napojením na stávající 
hlavní rozvody. Všechny přípojky musí být opatřeny náleţitostmi (elektroměry, 
uzávěry, čistící kusy, plynoměry,...),navíc musí být umístěny na předepsaných 
místech (šachty, skříně,...)  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodrţení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  
a sváţném území  

Objekt se nachází v obci Jinačovice, v okrese Brno - venkov a je plně 
napojeno na stávající dopravní a technickou obsluţnost.  
 
f) vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany  

V objektu bude produkován pouze běţný komunální odpad, který bude 
shromaţďován v popelnicové nádobě umístěné u obsluţné komunikace a bude 
sváţen dle místních zvyklostí. Další odpad bude tříděn dle poţadavků a likvidován na 
specializovaných místech. 

Dům svým provozem neprodukuje ţádné další látky, které by znečišťovaly 
ţivotní prostředí, případné negativní účinky stavby a jejích zařízení na ţivotní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
zastínění budov nepřekročí limity uvedené např. v právních předpisech – zákon  
č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí a vyhlášce č.13/1977 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Stavbou nevznikají ţádné zábory do ochranných pásem.  
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g) řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch  
a komunikací  

Jedná se o rodinný dům, proto není předmětem projektu.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků  
do projektové dokumentace  

Na pozemku se neprováděly ţádné sondy pro odhalení základových poměrů. 
Vycházíme pouze z poznatků při výstavbě okolních objektů. Bylo zjištěno, ţe 
základové podmínky jsou dobré a nemusí se dělat ţádné zvláštní opatření.  
 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém  

Pro vytyčení objektu máme k dispozici výškový bod české státní nivelační sítě. 
Jedná se o roh objektu na ulici Kobliţná č.p. 742/24. Na vytyčení pouţijeme pomocný 
bod, jedná se o poklop kanalizační šachty ve vozovce na ulici Kobliţná.  

Dokumentace byla zpracována na základě poţadavků investora.  
Výchozími podklady byly:  

- prohlídky staveniště,  
- jednání s investorem,  
- kopie katastrální mapy, 
- informace o parcelách,  
- výpis z katastru nemovitostí. 
 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 
provozní soubory  

Objekt řešen jako jeden celek bez rozdělení na stavební a inţenýrské objekty.  
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace  

Odstupové vzdálenosti od hranic pozemku a od stavby na severovýchodním 
pozemku jsou dostačující a neovlivňují vzhled ani charakter zástavby. Výška a typ 
stavby je podobná jako ostatní zástavba.  

Parcela, na které se nachází příjezdová komunikace, bude zatíţena dopravou 
materiálu. Je nutné, aby nebyl omezen provoz na této komunikaci a případné 
znečištění bylo neprodleně odstraněno. 

Vedlejší parcely budou dotčeny pouze při výstavbě oplocení a to jen vstupem 
osob. Materiál ani stavební technika na okolních pozemcích uloţena nebude.  

Okolí stavby se po realizaci upraví podle poţadavků investora.  
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l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
Při provádění stavby je nutné dodrţovat vyhl. ČUBP a ČBU č. 324/90 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací. Zamezit 
pádům břemen. Elektrické zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze 
nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. Elektrické rozvody jsou navrţeny  
a musí se udrţovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a ČSN. 
Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být seznámeni s provozovaným zařízením  
a jeho funkcí. Veškeré montáţní práce musí provádět oprávněná osoba, nebo 
organizace. Před předáním el. rozvodů a zařízení do provozu je dodavatel 
montáţních prací povinen předat investorovi výchozí revizní zprávu.  

Po provedené montáţi a příslušných zkouškách musí dodavatel provést 
poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací 
zařízení a tu spolu s protokolem o provedených zkouškách uţivateli předat. Při 
provádění je nutno dodrţet platné předpisy pro svařování, montáţ a ostatní předpisy 
platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Při montáţi spotřebičů nutno dodrţet 
příslušná ustanovení ČSN 06 1008 a dodrţet montáţní předpisy výrobců. Uvedení 
spotřebičů do provozu zabezpečí dodavatelská organizace. Spotřebiče seřizuje  
a uvádí do provozu oprávněná organizace, která kromě seřízení je povinna 
zkontrolovat zabezpečovací a regulační prvky a seznámit uţivatele s bezpečnou 
obsluhou.  

 
Dále je nutné dodrţovat:  

- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní technické poţadavky 
zajišťující bezpečnost práce a techn. zařízení;  
- Zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně  
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení  
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící lešení  
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení  
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  

 

Výstavba objektu je navrţena a bude provedena tak, aby zatíţení a ostatní 
vlivy, kterým bude stavba vystavena během prací a uţívání při řádně provedené 
údrţbě, nemohli způsobit:  

a) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození 
kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik 
trhlin), které můţe narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uţivatelnost 
stavby nebo její části, nebo které vede ke sníţení trvanlivosti stavby,  

c) poškození, nebo ohroţení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce , 

d) ohroţení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a 
ohroţení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi,  

e) ohroţení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby.  
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3. Poţární bezpečnost  
 

Poţární bezpečnost stavby je řešena v technické zprávě Poţárně 
bezpečnostní řešení. 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí  
 

Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěţováno 
negativními jevy, zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být 
odstraňován neprodleně a nepřetrţitě tak, aby nedocházelo k narušování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo se 
ţivotní prostředí. Veškerý odpadový materiál bude odváţen na příslušné skládky. 
Zneškodňování odpadového materiálu je upraveno zvláštním předpisem – zákon 
č.125/1997 Sb., o odpadech. Stavba je navrţena tak, aby byl vliv na ţivotní prostředí 
minimalizován. Stavba z hlediska svého vlivu nevyţaduje posouzení vlivu na ţivotní 
prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Výstavba budovy nebude zdrojem nadměrných 
hlučností, exhalací a jiných ekologických škodlivin. Osvětlení místností je provedeno 
dle ČSN 36 0450 a ČSN 360451. Bude realizováno LED svítidly. Budou splněny 
poţadavky dle ČSN 73 0580 – 2:2007 + Z1:2019 ,,Denní osvětlení budov,,. Stavebně 
konstrukční, dispoziční a technické řešení domu tedy zajišťuje splnění všech potřeb  
a poţadavků kladených na hygienu prostředí a uţivatelů domu (osvětlení, větrání, 
tepelnou pohodu, osobní hygienu atd.).  
 
Vodní hospodářství  

Podzemní vody nebudou znečišťovány splaškovými vodami. Splaškové vody 
jsou svedeny do ţumpy na vyváţení.  
 
Odpady  

Při provozu není manipulováno se zdraví škodlivými látkami, ani nevzniká 
škodlivý odpad. Během provozu ani při rekonstrukci stavby zde nebudou negativní 
vlivy na ţivotní prostředí. Při stavbě nebo provozu budou vznikat tyto odpady:  

- Kat.č. 20 03 01 – Směsný komunální - bude vznikat provozem 
domácnost v mnoţství 1250 kg/rok a bude skladován v popelnicové 
nádobě umístěné na komunikaci u domu a bude pravidelně vyváţen 
Technickými sluţbami.  
- Kat.č. 17 01 01 – Beton – odpad vzniklý při výstavbě bude odvezen 
dodavatelem stavby na skládku.  
- Kat.č. 17 02 03 – Odpadní plast - odpad vzniklý při výstavbě bude 
odvezen dodavatelem stavby na skládku.  
- Kat.č. 17 02 01 - Dřevo – odpad vzniklý při výstavbě a bude pouţit 
jako palivové dříví.  
- Při bourání zdiva vznikne suť kubatury, která bude odvezena na 
příslušnou skládku.  
Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Na staveništi 
nebude odpad likvidován.  
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Ochrana ŢP a ovzduší  
Stavba bude mít minimální vliv na ţivotní prostředí a na ovzduší. Při provádění 

rekonstrukce a přístavby bude zamezeno šíření prachu do okolí. Zpevněné plochy 
budou udrţovány v čistotě. Je třeba zamezit znečištění ovzduší spalováním odpadů 
apod.  
 
Hluk  

Při stavbě domu je nutné minimalizovat vznik nadměrné hlučnosti provozem 
strojů a zařízení. Uţíváním vlastní stavby nebude okolí zatěţováno zvýšenou 
hlučností. V objektu nebudou instalovány zdroje hluku.  

 
5. Bezpečnost při uţívání  

 

Při uţívání objektu je třeba dbát základních poţadavků na bezpečnost, aby 
nedošlo k újmě na zdraví. Ţádné specifické bezpečnostní opatření není nutno 
provádět  

 
6. Ochrana proti hluku  

 

Dům svým provozem neprodukuje ţádný neţádoucí hluk. Proti případnému 
hluku z vnějšího prostředí jsou obyvatelé domu bezpečně chráněny zdivem 
vyplněným minerální vatou a trojitým zasklením oken. Ţádné specifické konstrukce, 
které by zabraňovali pronikání hluku, nebudou budovány.  

 
7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

a) splnění poţadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov  

Tepelně-technické parametry objektu splňují poţadavky ČSN 730540 Tepelná 
ochrana budov. Vytápění je zajištěno pomocí tepelného čerpadla. Odvětrání 
místností bude provedeno pomocí přirozeného větrání okny. Úsporu energie zajišťují 
stěny systému POROTHERM 44, tloušťky podlahové izolace jsou specifikovány v 
jednotlivých skladbách. Další úspory jsou zajištěny vhodnou skladbou podlahových 
konstrukcí a vhodným zvolením výplní otvorů.  
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

V příloze A.01 – Výpočty tepelně technického posouzení jsou vypočítány 
celkové tepelné odpory jednotlivých konstrukcí.  

 
8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  

 

Objekt bude slouţit výhradně účelům investora a jeho rodiny, předpokládá se, 
ţe osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou objekt vyuţívat.  

Stavba neodpovídá vyhlášce 469/2006 Sb. o nutnosti přístupnosti pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 

Budou dodrţena ochranná pásma všech podzemních zařízení. Seismicita v 
dané lokalitě je zanedbatelná tudíţ s ní nemusíme uvaţovat. Objekt se nenachází na 
poddolovaném území a nezasahuje do ţádného ochranného pásma.  

 
10. Ochrana obyvatelstva  

 
Stavba neobsahuje ţádné škodlivé komponenty ani nebezpečné stroje a 

zařízení, které by mohly negativně narušit ochranu obyvatel. Objekt se nachází v 
klidné lokalitě mimo dopravně rušné komunikace a plochy.  

 
11. Inţenýrské stavby (objekty)  

 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

V místě stavby se nachází kanalizační přípojka dešťové vody a kanalizační 
přípojka splašková (WC, KOUPELNA, KUCHYNĚ). Na objektu se nachází 
akumulační nádrţ na zachycování dešťové vody s objemem 4600 litrů. 

 
b) zásobování vodou 

Objekt rodinného domu je napojen na veřejný vodovodní řad pomocí 
vodovodní přípojky. Vodoměr je umístěn uvnitř objektu v suterénu.  
 
c) zásobování energiemi  

Objekt je napojen na venkovní vedení NN, které je ukončeno elektroměrnou 
skříní zbudovanou do plotu u vchodu na pozemek. Objekt není napojen na rozvod 
zemního plynu.  
 
d) řešení dopravy  

Objekt je napojen na stávající přilehlou komunikaci.  
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

Na pozemku se nenachází ţádné vzrostlé stromy, proto nebude třeba ţádné 
kácení. Po dokončení stavby se vysází nová zahrada dle projektu zahradního 
architekta.  
 
f) elektronické komunikace  

Objekt nebude napojen na elektronické komunikace  

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

 

Objekt neobsahuje výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb.  

 
13. Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, 
odborné literatury, software  

 

Pouţité programy:  
 

- AutoCad 2018, Archicad, Světlo, Teplo, MS Word, MS Excel 
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Pouţitá literatura:  
 

- Stavební zákon a vyhlášky: autorizovaná profese, vyvlastnění, urychlení 
výstavby infrastruktury: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 20006-. ÚZ. ISBN 
978-80-7488-109-1. 

 
- Klimešová, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy 
s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 

 
- BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie Rusinová, Romana BENEŠOVÁ a 

Táňa ŠVECOVÁ. Poţární bezpečnost staveb: modul M01: poţární bezpečnost 
staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro 
studijní programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-247-5142-9 

 
 
 
Dále je nutné dodrţovat právní předpisy v platném znění:  
 
- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií; 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; 
- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
- NV č. 2017/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;  
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb; 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Tišnově, květen 2020                                                                        Luboš Dvořáček 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

1. Pozemní objekty  
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení  
 
1.1.1. Technická zpráva  
 
a) účel objektu  

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o jednom podzemním a dvou 
nadzemních podlaţí, s garáţí pro dva automobily. Dům je navrţen jako 
dvougenerační. 1.NP je navrţeno dispozičně jako 4+kk a 2.NP je navrţeno jako 
2+kk. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Objekt má 2 hlavní vstupy. Hlavní vstup do objektu v úrovni 1.S je orientován z 
jiţní strany. Další vstup do objektu v úrovni 1.NP.  je orientován ze severní strany, 
tedy ze strany na zahradu. Vjezd do garáţe je také řešen z úrovně 1.S a výškově 
navazuje na upravený terén vjezdu. Garáţ je s obytnou částí propojena dveřmi.  

V 1.S při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, odkud pak 
máme moţnost jít do posilovny či ke schodišti. Z posilovny se pak můţeme dostat do 
technické místnosti nebo do koupelny s WC. Ze schodiště se dostaneme do skladu 
nebo do garáţe. 

V 1.NP při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, odtud se 
dveřmi dostaneme do hlavní chodby se schodištěm a vstupy do 2 pokojů, loţnice, 
koupelny, WC a jídelny s obývacím pokojem, odkud se pak dostaneme do kuchyně.  

V 2.NP při vyjití po schodišti z 1.NP do chodby, z které se dále dostaneme do 
2 pokojů, koupelny, WC a kuchyně s jídelnou. Z chodby je dále vstup na terasu, která 
se nachází nad menší částí 1.NP. 

Objekt rodinného domu bude plnit čistě funkci pro bydlení jedné rodiny o počtu 
5-6 osob.  
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c) kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění  

Počet bytů     2  
Půdorysné rozměry   11,000 x 18,000 m  
Světlá výška 1S    2,650 m  
Světlá výška 1NP a 2NP   2,650 m  
Konstrukční výška v 1S  3,150 m  
Konstrukční výška v 1NP a 2NP  3,000 m  
Obytná plocha 1S   0 m²  
Obytná plocha 1NP   126,22 m²  
Obytná plocha 2NP   73,95 m²  
Celková obytná plocha   200,17 m²  
Uţitná plocha 1S    151,33 m²  
Uţitná plocha 1NP    32,57 m²  
Uţitná plocha 2NP    110,46 m²  
Celková uţitná plocha   294,36 m²  
Zastavěná plocha domem  198,00 m²  
Orientace  Hlavní vstup do 1.S je umístěn od 

komunikace z jihu. Vstup do 1.NP je ze 
severní strany.   

Osvětlení                                      Ve všech bytových místnostech jsou 
navrţena dostatečně velká okna, která 
zajišťují potřebné osvětlení místnosti. Mimo 
jiné bude v objektu umístěno LED osvětlení. 

 
 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití 
objektu a jeho poţadovanou ţivotnost  
Zemní práce:  

Před zahájením veškerých prací bude sejmuta na pozemku ornice a sloţena 
na hromadu v zadní části pozemku.  

Hladina podzemní vody nebyla nalezena, neohroţuje tedy základové poměry.  
Vykopaná zemina se bude odváţet, na pozemku se zachová malá část 

odkopané zeminy pro pozdější zásypy výkopů. 
 
Základy:  

Jsou z prostého betonu. Velikost základů byla počítána dle příslušných 
vzorců, takto se došlo k rozměrům h = 0,5 m a b = 0,85 m. Část objektu má h= 0,85 
m, aby byla splněna nezámrzná hloubka. Pod vnitřními nosnými zdmi jsou základy  
s rozměrem b = 0,6 m.  Podkladový beton je z ţelezobetonu o tloušťce 150 mm. 
 
Svislé konstrukce:  

Ve všech podlaţích jsou obvodové zdi vyzděny z tvarovek POROTHERM 44 T 
PROFI DRYFIX na lepidlo POROTHERM DRYFIX.  

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z tvarovek POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 
na pěnu POROTHERM FRYFIX.  

Vnitřní příčky jsou vyzděny z příček POROTHERM 14 PROFI DRYFIX na 
pěnu POROTHERM DRYFIX.  
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Vodorovné konstrukce:  
Stropní konstrukce ve všech podlaţích jsou z keramických tvarovek 

POROTHERM (MIAKO a nosníků POT).  
 
Schodiště:  

Schodiště je ţelezobetonové a deskové. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická 
dlaţba. Velikost a počet jednotlivých stupňů je doloţen výpočtem viz přílohy.  
 
Střecha:  

Nad větší částí objektu se nachází plochá střecha se sklonem od 4,7% do 
8,3%. Střecha je zaizolována spádovými klíny EPS 100 v tloušťce 60-80 mm, na 
kterých jsou poloţeny 2 kusy tepelné izolace EPS 100 v tloušťce 2x100 mm. Kolem 
střechy se nachází atika se klonem 5%.  

 Odvodnění je zajištěno dvěma střešními vtoky.  
 
Podlahy:  

V suterénu jsou podlahy řešeny uloţením tepelněizolačních desek na 
základovou desku. Nášplapná vrstva (dlaţba a laminátová podlaha) je pak uloţena 
na roznášecí betonové mazanině. 
 V 1.NP a 2.NP jsou podlahy řešeny uloţením izolace Rigi Floor 4000 na 
stropní konstrukci. Nášplapná vrstva (dlaţba a laminátová podlaha) je pak stejě jako 
v suterénu uloţena na roznášecí betonové mazanině. 
 Na terase jsou podlahy řešeny uloţením spádových klínů a tepelné izolace na 
stropní konstrukci. Další vrstva uţ je nášpalná a to konkrétně teracová dlaţba na 
podloţkách. 
 
Výplně otvorů:  

Vstupní dveře v 1.S a 1.NP jsou dřevěné bezpečnostní s nadsvětlíkem. 
Terasové vnější dveře jsou dřevěné a částečně prosklené se zdvojeným 

bezpečnostním sklem.  
Okna jsou dřevěná opatřena bezpečnostním sklem.      
Rozměry všech oken viz Výpis oken.  

 
Komíny:  

V objektu se nenachází ţádný komín.  
 
Vytápění:  
 V objektu se nachází tepelné čerpadlo vzduch-voda (BoxAir Inverter)  
s plynulou regulací topného výkonu. 
 
Ohřev teplé vody:  

K tepelnému čerpadlu je napojen zásobník teplé uţitkové vody (bojler). 
 
Omítky:  

Vnitřní omítka je vápenná a vnější omítka je strukturovaná tepelněizolační 
perlitová.  
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Instalace:  
Objekt je napojen na městský vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci a je 

elektrifikován. Přesné polohy rozvodů jsou zaznačeny ve výkrese Situace, podrobně  
i se vzdálenostmi napojení a umístění šachet a hlavních uzávěrů či měřičů.  
 
Izolace:  

Objekt je zaizolován jak tepelně, tak i proti vlhkosti. Všechny typy materiálů  
a jejich umístění naleznete ve skladbách jednotlivých konstrukcí.  
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

V příloze A.01 – Výpočty tepelně technického posouzení jsou vypočítány 
celkové tepelné odpory jednotlivých konstrukcí.  
 
f) způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu  

Na pozemku nebyly provedeny ţádné průzkumy. Podle okolních pozemků a 
staveb se usoudilo, ţe jsou v okolí výborné podmínky pro zakládání budov. Hladina 
podzemní vody nezasahuje do výšky základové spáry. Podloţí je propustné  
s minimem jílů. Při výstavbě nebude potřeba pouţití paţení.  

K pozemku přiléhá komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd z pozemku.  
V přilehlé komunikaci jsou vedeny všechny inţenýrské sítě. Pro připojení 

objektu budou pouţity přípojky.  
 
g) vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných 
negativních účinků  

V objektu bude produkován pouze běţný komunální odpad, který bude 
shromaţďován v popelnicové nádobě umístěné u obsluţné komunikace a bude 
sváţen dle místních zvyklostí. Další odpad bude tříděn dle poţadavků a likvidován na 
specializovaných místech. 

Dům svým provozem neprodukuje ţádné další látky, které by znečišťovaly 
ţivotní prostředí, případné negativní účinky stavby a jejích zařízení na ţivotní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
zastínění budov nepřekročí limity uvedené např. v právních předpisech – zákon  
č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí a vyhlášce č.13/1977 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Stavbou nevznikají ţádné zábory do ochranných pásem. 
 
h) dopravní řešení  

Objekt je napojen na stávající přilehlou komunikaci.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření  

Budou dodrţena ochranná pásma všech podzemních zařízení. Seismicita v 
dané lokalitě je zanedbatelná tudíţ s ní nemusíme uvaţovat. Objekt se nenachází na 
poddolovaném území a nezasahuje do ţádného ochranného pásma.  
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j) dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 
Při provádění stavby je nutné dodrţovat vyhl. ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb.,  

o bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací. Zamezit 
pádům břemen. Elektrické zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze 
nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. Elektrické rozvody jsou navrţeny a 
musí se udrţovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci 
obsluhující el. zařízení musí být seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. 
Veškeré montáţní práce musí provádět oprávněná osoba, nebo organizace. Před 
předáním el. rozvodů a zařízení do provozu je dodavatel montáţních prací povinen 
předat investorovi výchozí revizní zprávu.  

Po provedené montáţi a příslušných zkouškách musí dodavatel provést 
poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací 
zařízení a tu spolu s protokolem o provedených zkouškách uţivateli předat. Při 
provádění je nutno dodrţet platné předpisy pro svařování, montáţ a ostatní předpisy 
platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Při montáţi spotřebičů nutno dodrţet 
příslušná ustanovení ČSN 06 1008 a dodrţet montáţní předpisy výrobců. Uvedení 
spotřebičů do provozu zabezpečí dodavatelská organizace. Spotřebiče seřizuje a 
uvádí do provozu oprávněná organizace, která kromě seřízení je povinna 
zkontrolovat zabezpečovací a regulační prvky a seznámit uţivatele s bezpečnou 
obsluhou.  

Dále je nutné dodrţovat:  
- Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní technické poţadavky 
zajišťující bezpečnost práce a techn. zařízení;  
- Zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně;  
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení; 
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící lešení; 
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení; 
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce. 

 
1.1.2. Výkresová část  

Součást bakalářské práce  
 
1.2. Stavebně konstrukční část  
 
1.2.1. Technická zpráva  

popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny  

Jedná se o zděnou stavbu z cihelného systému POROTHERM, strop je  
z keramických nosníků a vloţek POROTHERM. Střecha je plochá. Základové pásy 
jsou s prostého betonu  
 
a) navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  
Pro stavbu jsou navrţeny jen ty výrobky, které splňují poţadavky zákona č. 22/1977 
a 177/1997 a 178/1997 Sb.  
 
b) hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu 
nosné konstrukce  
viz. Příloha výpočtu základů pod nosnou vnitřní zdí  
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c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů  

V objektu nejsou ţádné neobvyklé konstrukce  
 
d) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby  

Všechny stavební práce budou prováděny dle technologických postupů 
výrobce  
 
e) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů  

V objektu není řešeno  
 
f) poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

V objektu není řešeno  
 
h) seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software  
Pouţité programy:  
 
-AutoCad 2018, Archicad, Světlo, Teplo, MS Word, MS Excel 

 
Pouţitá literatura:  
 

- Stavební zákon a vyhlášky: autorizovaná profese, vyvlastnění, urychlení 
výstavby infrastruktury: redakční uzávěrka .. Ostrava: Sagit, 20006-. ÚZ. ISBN 
978-80-7488-109-1. 

- Klimešová, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy 
s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 

- BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie Rusinová, Romana BENEŠOVÁ a 
Táňa ŠVECOVÁ. Poţární bezpečnost staveb: modul M01: poţární bezpečnost 
staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro 
studijní programy s kambinovanou formou studia. ISBN 978-80-247-5142-9. 

 
 
Dále je nutné dodrţovat právní předpisy v platném znění:  
- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií;  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; 
- NV č. 217/2016 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;  
- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb,  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby. 
 
 
 
 



22 
 

1.2.3. Statické posouzení  
Výstavba objektu je navrţena a bude provedena tak, aby zatíţení a ostatní 

vlivy, kterým bude stavba vystavena během prací a uţívání při řádně provedené 
údrţbě, nemohli způsobit:  

f) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození 
kterékoliv její části nebo přilehlé stavby  

g) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik 
trhlin), které můţe narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uţivatelnost 
stavby nebo její části, nebo které vede ke sníţení trvanlivosti stavby  

h) poškození, nebo ohroţení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce  

i) ohroţení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a 
ohroţení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi  

j) ohroţení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby  
 
1.3. Poţárně bezpečnostní řešení  
 
1.3.1. Technická zpráva  

Poţární bezpečnost stavby je řešena v technické zprávě Poţárně 
bezpečnostní řešení. 
 
1.3.2. Výkresová část  

Příloha poţární zprávy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Tišnově, květen 2020                                                                        Luboš Dvořáček 
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 Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu zpracování prováděcí 
dokumentace rodinného domu na jiţně orientovaném svahu dle získaných 
autorových zkušeností s navrhováním pozemních staveb a s pouţitím odpovídajících 
norem, předpisů, vyhlášek a technických listů a podkladů od výrobců.  
 
 Nejprve byla vytvořena předběţná studie, na základě které byly postupně 
tvořeny veškeré výkresy a výpočty. V průběhu práce bylo nutné provést i několik 
změn. 
 
 Součástí práce jsou také výkresy a zprávy. Důleţitou částí je poţárně 
bezpečností řešení, tepelně technické posouzení, energetický štítek budovy, skladby 
konstrukcí, posouzení z hlediska akustiky a denního světla, výpis prvků a studie. 
 
 Autor vyuţil zkušeností z průběhu celého studia i praxe, aby se pokusil 
navrhnout co nejlepší provedení daného objektu, a to ze všech hledisek. Bylo třeba 
dbát na správné architektonické, konstrukční, energetické, ale také estetické 
zpracování. 



24 
 

LITERATURA: 
 
Stavební zákon a vyhlášky: autorizovaná profese, vyvlastnění, urychlení výstavby 
infrastruktury: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, 20006-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-
109-1. 
 
Klimešová, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 
formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 
 
BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie Rusinová, Romana BENEŠOVÁ a Táňa 
ŠVECOVÁ. Poţární bezpečnost staveb: modul M01: poţární bezpečnost staveb. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro studijní programy 
s kambinovanou formou studia. ISBN 978-80-247-5142-9. 
 
 
 
PRÁVNÍ PŘEDPISY (v  platném znění): 
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- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů; 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci; 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prosředí; 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně; 
- NV č. 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích; 
- NV č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
- NV č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;  
- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby;  
- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 
- Vyhláška č.13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní technické poţadavky zajišťující 
bezpečnost práce a techn. zařízení;  
- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
- Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu; 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb. 
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NORMY: 
 
-ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů a stavební části 
-ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
-ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky 
-ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
-ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
-ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování           
akustických vlastností stavebních výrobků – Poţadavky 
-ČSN 73 0525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 
zásady 
-ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2:2009 Obytné budovy 
-ČSN EN 17037 – Denní osvětlení budov 
-ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní 
poţadavky 
-ČSN 73 0580-2:2007 + Z1:2019 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení 
ob. budov 
-ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 
-ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 
-ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami 
-ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování poţární vodou 
-ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 
 
 
POUŢITÝ SOFTWARE: 
 
AutoCad 2008 a 2018, Archicad, Světlo, Teplo, MS Word, MS Excel 
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http://www.dek.cz  
 
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
 
http://www.wienerberger.cz 
 
http://www.tzb-info.cz 
 
http://www.porotherm.cz 
 
http://www.cuzk.cz 
 
http://www.katalogodpadu.cz 
 
http://www.izolace-info.cz 
 
http://www.zakonyprolidi.cz 
 
http://www.rako.cz 
 
http://www.vekra.cz 
 
http://www.cad-detail.cz 
 

http://www.dek.cz/
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.porotherm.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.katalogodpadu.cz/
http://www.izolace-info.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.cad-detail.cz/
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RD  Rodinný dům 
NP  Nadzemní podlaţí 
S   Suterén 
P.č.  Parcelní číslo 
PT  Původní terén 
UT  Upravený terén 
TI  Tepelná izolace 
EPS  Expandovaný polystyren 
XPS  Extrudovaný polystyren 
Tl.  Tloušťka 
WC  Toaleta 
PÚ  Poţární úsek 
DN   Jmenovitý vnitřní průměr 
ČSN  Česká technická norma 
Bpv.  Balt po vyrovnání 
ŢB  Ţelezobeton 
PB  Prostý beton 
NN   Nízké napětí 
VN  Vysoké napětí 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SPB   Stupeň poţární bezpečnosti 
m  Metr 
mm  Milimetr 
V  Objem 
č.  Číslo 
el.  Eletrický 
HI  Hydroizolace 
dB  Decibel 
R (dB)  Vzduchová neprůzvučnost 
L (dB)  Kročejová naprůzvučnost 
m2  Metr čtvereční 
m3  Metr krychlový 
K.ú.  Katastrální území 
Sb.  Sbírka 
Vyhl.  Vyhláška 
°K  Stupňů Kelvin 
°C  Stupňů Celsia 
PHP  Elektrická poţární signalizace 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
CHÚC  Chráněná úniková cesta 
JPO  Jednotka poţární ochrany 
PBŘ  Poţárně bezpečnostní řešení 
PNP  Poţárně nebezpečný prostor 
PŮ  Poţární úsek 
SHZ  Stabilní hasící zařízení 
SOZ  Samočinné odvětrávací zařízení 
SPB  Stupeň poţární bezpečnosti 
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TZB  Technická zařízení budov 
VZT  Vzduchotechnická zařízení 
ZDP  Zařízení dálkového přenosu 
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SLOŢKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
 
S01 – STUDIJE – PŮDORYS 1.S      1:100 
S02 – STUDIJE – PŮDORYS 1.NP      1:100 
S03 – STUDIJE – PŮDORYS 2.NP      1:100 
S04 – STUDIJE – SCHÉMA ŘEZŮ      1:100 
S05 – STUDIJE – POHLEDY – SEVERNÍ A JIŢNÍ    1:100 
S06 – STUDIJE – POHLEDY – ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ   1:100 
S07 – VIZUALIZACE 1 
S08 – VIZUALIZACE 2 
S09 – VIZUALIZACE 3 
S10 – VÝKRES MODELU NOSNÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 
VÝPOČET ZÁKLADŮ 
 
SLOŢKA Č.2 – SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     1:1000 
C2 – CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES      1:500 
C3 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     1:150 
 
SLOŢKA Č.3 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.1.01 – PŮDORYS 1.S        1:50 
D.1.1.02 – PŮDORYS 1.NP       1:50 
D.1.1.03 – PŮDORYS 2.NP       1:50 
D.1.1.04 – PŮDORYS STŘECHY      1:50 
D.1.1.05 – ŘEZ A - A'        1:50  
D.1.1.06 – ŘEZ B - B'        1:50  
D.1.1.07 – POHLED SEVERNÍ A JIŢNÍ      1:100  
D.1.1.08 – POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ     1:100  
D.1.1.09 – DETAIL D1 – ZÁBRADLÍ      1:5  
D.1.1.10 – DETAIL D2 – SCHOD       1:5  
D.1.1.11 – DETAIL D3 – ZÁKLAD      1:5  
D.1.1.12 – DETAIL D4 – ATIKA       1:5 
D.1.1.13 – DETAIL D5 – STŘEŠNÍ VTOK     1:5 
D.1.1.14 – SKLADBY KONSTRUKCÍ                                              
D.1.1.15 – VÝPIS PRVKŮ                                              
 
SLOŢKA Č.4 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.2.01  – PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.S   1:50 
D.1.2.02 – PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP  1:50 
D.1.2.03 – PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP  1:50 
D.1.2.04 – PŮDORYS VÝKOPŮ       1:50 
D.1.2.05 – PŮDORYS ZÁKLADŮ       1:50  
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SLOŢKA Č.5 – POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.3.01  – PŮDORYS 1.S – PBŘ       1:50 
D.1.3.02  – PŮDORYS 1.NP – PBŘ       1:50 
D.1.3.03  – PŮDORYS 2.NP – PBŘ       1:50 
D.1.3.04  – SITUACE – PBŘ        1:150 
TECHNICKÁ ZPRÁVA – PBŘ  
 
SLOŢKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
 
PŘÍLOHA A.01 – VÝPOČTY TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ 
PŘÍLOHA A.02 – ZPRÁVA K TEPELNĚ TECHNICKÉMU POSOUZENÍ  
PŘÍLOHA B.01 – PROSLUNĚNÍ BYTŮ 
PŘÍLOHA B.02 – ČINITEL DENNÍ OSVĚTELNOSTI 
PŘÍLOHA B.03 – POSOUZENÍ ZASTÍNĚNÍ 2.ETAPY VÝSTAVBY  
PŘÍLOHA B.04 – VZDUCHOVÁ A KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST 
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