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TEXTOVÁ ČÁST 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 

1 - Identifikační údaje stavby 
 
- Stavba:   Rekreační objekt 
- Investor:    Dušan a Petra Ruskovi, Luční 1338,Valašské Meziříčí, 
                                        757 01 
- Pozemek p.č.   646/2  
- Katastrální území:  Jarcová 
- Stupeň:   Novostavba 
- Způsob provedení: svépomocí 
- Účel:    Rekreace, sezónní bydlení  
- Projektant:   Ing. Petr Strážnický, Jarcová 235, Valašské Meziříčí 
    Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,  
    ČKAIT: 1301295  
- Stavební pozemek: svažitý, zatravněná plocha 
- Vlastník pozemku: Investor   
- Provedené průzkumy: měření radonu, kopaná sonda pro zjištění kvality 
                                        základové spáry  
- Napojení na energie: el. energie nn, pitná voda, možnost příjezdu přímo 
                                        z MK po stávajícím sjezdu                                         
- Lhůta výstavby:  4 roky od vydání povolení 
- Popis postupu výst.: Výkopy, bednění, podsyp, základy + armatura + ležatá  
    kanalizace, izolace proti vodě, zdivo, věnec, strop,  
              střešní plášť, výplně otvorů, ektroinstalace,   
                                        zdravotechnika, úpravy povrchů, zpevněné plochy  
                                         
 
- Investiční náklad stavby:      4.500,- Kč/m3……….    1.075.500,- Kč 
 
 
 
 
- Zastavěná plocha: 50,8 m2 
- Užit. plocha:  73,6 m2      

- Z toho obyt. plocha: 44,2 m2 
- Obestavěný prostor: 239 m3 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1 - Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 Jednoduchá stavba pro rekreaci a sezónní bydlení, architektonicky 
přizpůsobená okolní zástavbě. Přístup a příjezd je zajištěn po obecní místní 
komunikaci stávajícím sjezdem. Jedná se o jeden stavební objekt. 
 Nebude vybudován nový sjezd z MK. 
 Přípojka el. energie je stávající na pozemku, pitná voda bude napojena ze 
stávající studny, splašková kanalizace do nové jímky. 
 
 
2 - Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Jedná se o jednoduchou stavbu, proto není zapotřebí statický výpočet.  
Armatura základové konstrukce konstrukční - bez průkazu statickým výpočtem. 
Železobetonové monolitické věnce a stropní trámy konstrukční - bez průkazu 
statickým výpočtem. 
 
 
3 - Požární bezpečnost 
 
 Viz samostatná část - zpráva požární ochrany. 
 
 
4 - Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 Budou dodržovány hygienické, bezpečnostní a požární předpisy 
schválené pro stavby k bydlení    
 
Péče o životní prostředí: 
 
 Při stavebních pracích i provozu stavby budou respektovány příslušné 
předpisy pro ochranu životního prostředí. 
 
Ekologická zátěž okolí se nezvýší. 
 
- Vliv na ovzduší 
Stavba nebude zdrojem emisí. 
Plošným zdrojem znečištění bude vlastní výstavba. Jedná se o nahodilý zdroj 
pouze po dobu výstavby. 
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- Odpadní vody 
Při provozu bude vznikat pouze splašková odpadní voda ze sociálního zařízení. 
Odpad je napojen na jímku. 
 
- Hluk 
 
 Provoz nebude zdrojem hluku. V období realizace budou zdrojem hluku 
stavební práce  
 
 
5 - Bezpečnost při užívání 
 
 Při užívání budou dodržovány platné směrnice a normy pro bezpečnost 
při užívání staveb k bydlení a rekreaci. 
  
 
6 - Ochrana proti hluku 
 
 Stavba nebude zdrojem hluku, jsou navržena plastová okna s izolačním 
dvojsklem a cihelné obvodové stěny o tl. 300 mm s tepelnou izolací, které 
zabrání prostupu hluku do vnějšího prostředí.  
 
 
7 - Úspora energie a úspora tepla 
 
 Tepelně-technické parametry obvodových stěn, střešního pláště a výplní 
otvorů splňují požadavky na malou energetickou náročnost budovy.  
 
 
8 - Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
 Není řešeno. 
 
 
9 - Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Přístavba se nachází v místě s nízkým radonovým rizikem, proto 
nevyžaduje protiradonové opatření. 
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10 - Ochrana obyvatelstva 
 
 Zájmy a zdraví obyvatelstva nebudou dotčeny. 
 
 
11 - Inženýrské objekty 
 
 Pozemkem p.č. 646/2 prochází nadzemní kabelové vedení el. nn se dvěma 
sloupya stávající přípojka nn. 
Splaškové vody budou zaústěny do jímky. 
Dešťové vody budou jímány pro zálivku a přepad sveden do vsakovací studny. 
El. energie bude napojena ze stáv. elměrového pilíře v oplocení. 
Pitná voda bude napojena ze stávající vrtané studny. 
 
 
12 - Výrobní technologická zařízení stavby 
 
 Není.  
 
Odpadové hospodářství 
  

Při užívání stavby bude vznikat pouze tuhý komunální odpad. Separované 
druhotné suroviny budou tříděny do určených nádob v obci.    
 
 
C. SITUACE STAVBY 
 
 Je pro svou jednoduchost zachycena ve výkresové části - výkres V1 
 
 
D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 Tvoří samostatné přílohy. 
 
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 Jedná se o jednoduchou stavbu malého rozsahu. Kulturní vrstva zeminy 
(ornice) bude sejmuta o mocnosti 200 mm  a uskladněna mimo stavbu, po 
dokončení použita na vyrovnání nerovností a ozelenění terénu v těsném okolí 
stavby. Příjezd a přístup na staveniště po stáv. sjezdu z MK. 
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Při provádění stavebních prací bude staveniště označeno  a vymezeno proti 
vstupu nepovolaných osob. 
Při provádění stavby budou dodržovány bezpečnostní, požární a hygienické 
předpisy. 
 
Odpadové hospodářství 
 V průběhu realizace stavby mohou vzniknout odpady těchto kategorií: 
 
Druh:  zemina nebo kameny 
Číslo:  17 05 01 
Kategorie: O 
Likvidace: deponie, skládka 
 
Druh:  železo a ocel 
Číslo:  17 04 05 
Kategorie: O 
Likvidace: Sběrné suroviny 
 
Druh:  odpadní elektrokabely 
Číslo:  17 02 01 
Kategorie: O 
Likvidace: Sběrné suroviny, skládka 
 
Druh:  beton, úlomky 
Číslo:  17 01 01 
Kategorie: O 
Likvidace: Skládka 
 
Druh:  Dřevo 
Číslo:  17 02 01 
Kategorie: O 
Likvidace: Skládka 
 
Druh:  Cihly 
Číslo:  17 01 02 
Kategorie: O 
Likvidace: Skládka 
 
Druh:  Keramické výrobky – obklady, dlažby 
Číslo:  17 01 03 
Kategorie: O 
Likvidace: Skládka 
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druh:           plasty - fólie 
číslo:          17 02 03 
kategorie:   O 
likvidace:    tříděný odpad, sběrné suroviny 
 
druh:          tašky a keramické výrobky 
číslo:         17 01 03 
kategorie:   O 
likvidace:   skládka  
 
Je v zájmu stavebních firem, aby minimalizovaly množství odpadů. 
    
 
F.  DOKUMENTACE STAVBY   
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 - Identifikační údaje stavby 
 
- Stavba:   Rekreační objekt 
- Investor:    Dušan a Petra Ruskovi, Luční 1338,Valašské Meziříčí, 
                                        757 01 
- Pozemek p.č.   646/2  
- Katastrální území:  Jarcová 
 
 
2 - Všeobecně 
 
 Navržený rekreační objekt je nepodsklepený, má přízemí a podkroví, je 
obdélníkového půdorysu. V přízemí bude: zádveří, sklad pod schody, obývací 
pokoj, WC + sprcha, kuchyň s jídelnou. V podkroví budou dva pokoje, 
koupelna + WC, chodba se schodištěm a šatna. Střecha je navržena sedlová, 
orientace hřebene východ - západ 
 
 
3 - Výkopy 
 
 Budou provedeny strojně. Ornice s podornicí sejmuta v mocnosti 200 mm 
a uložena na pozemku. Bude využita pro srovnání terénu. Vytěžená zemina 
bude použita pro násypy na stavebním pozemku.  
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4 - Základy 
 
 Jsou tvořeny pásy z prostého betonu třídy B - 15 do nezámrzné hloubky.  
Do pásů bude vložena na stojato Kari síť o průměru 5 mm s oky 150/150 mm.   
Podklad tvoří štěrkopískový podsyp. Podkladní betonová vrstva bude vyztužena 
ocelovou svařovanou Kari sítí o průměru 5 mm s oky 150 x 150 mm.  
 Základová spára bude shlédnuta projektantem, který případně navrhne 
její prohloubení či doplnění armaturou.   
 
 
5 - Stěny a příčky 
 
 Obvodové zdivo přízemí a podkroví je  provedeno z cihel Porothetm 30 P 
+ D na maltu TM. Střední příčky budou z CP-P-100 na MC 5,0 MPa. Příčky 
jsou navrženy z příčkovek Porotherm 8 P+D na maltu vápenocementovou.  
Věnec bude monolitický železobetonový z  betonu tř. B - 20 a vyztužen 
betonářskou ocelí R12 mm ( 4 pruty), třmínky E 6 mm po 200 mm. Vnější 
strana obvod. zdiva bude opatřena tepelnou izolací fasádním pěn. polystyrénem 
o min. tl. 100 mm. Překlady budou typizované s vloženou tepelnou izolací pěn. 
polystyrénem.  
 
 
6 - Strop 
 
 V podkroví bude podhled vytvořen dřevěným obkladem, pod kterým 
bude parozábrana. Nad přízemím bude strop trámový, dřevěný s fošnovým 
záklopem. Podlaha Orcet. 
 
 
7 - Komín 
 
 Komínové těleso bude zhotoveno ze stavebnicového systému Schiedel. 
Pod komínem je navržen základ. Průduch bude sloužit pro odtah kouře 
z krbových kamen, případně krbu v přízemí. Průduch bude průměru 200 mm. 
Komín bude ukončen betonovou hlavou, vybírací otvor ve skladu pod schody v 
přízemí. 
 
 
8 - Střešní konstrukce 
 
 Střecha je navržena sedlová se sklonem střešních rovin cca 45 stupňů. 
Pozednice budou kotveny do věnce ocelovými táhly ve vzdálenosti 1 500 mm 
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od sebe. Mezi pozednicí a zdivem /věncem/ bude položen pás asfaltové 
lepenky. Vrcholová vaznice bude podepřena sloupky a obvod. zdmi. Dřevěné 
prvky budou vzdáleny od omítnutého komínového zdiva min. 50 mm. 
 Celá konstrukce krovu bude opatřena nátěrem nebo nástřikem proti 
dřevokazným houbám a hmyzu / např. Lignofix - eko v poměru ředění s vodou 
1:4 /. Nová skladba střechy : střešní krytina z betonových tašek v barvě hnědé 
(např. Bramac),  laťování,  kontra latě, difúzní dotyková membrána, krokve, 
mezi nimiž bude vložena tepelná izolace z minerální vlny Nobasil o tloušťce 
180 mm, 35 kg/ m3. Spodní strana krokví bude opatřena laťovým roštem 
s vloženou izolací tl. 80 mm, parozábranou a dřevěným obkladem o min. tl. 25 
mm. Mezera mezi difúzní vrstvou a taškami bude odvětrána pomocí 
odvětrávacích tašek. Štíty budou opatřeny krajovými taškami. Na střeše bude 
umístěn hromosvod. Dešťové vody budou svedeny do sběrné nádrže pro 
zálivku, přepad do vsakovací studny. 
 
9 - Schodiště 
 
  Je navrženo celodřevěné, schodnicové. Schodnice budou kotveny do 
schodišťových sloupů a obvodové zdi. Schodiště bude opatřeno madlem ve 
výšce 1000 mm. 
 
10 - Podlahy 
 
 V obytných místnostech přízemí bude nášlapná vrstva vytvořena plovoucí 
podlahou. V zádveří, WC, skladu a koupelně bude položena keramická dlažba a 
na půdě bude fošnová podlaha. V podkroví bude v obytných místnostech 
položen zátěžový koberec. 
 
11 - Úpravy povrchů 
 
 Vnitřní stěny jsou opatřeny štukovou vápennou omítkou s malbou 
Primalex plus. V koupelnách, WC a kuchyni jsou stěny obloženy keramickým 
obkladem. Fasáda je navržena jako škrábaná stěrka v barvě  světle hnědé. Sokl 
bude opatřen stěrkou hnědé barvy. 
 Vnější dřevěné konstrukce a obklady budou opatřeny nátěrem 
lazurovacím lakem v odstínu světlý ořech. 
 
12 - Výplně otvorů 
 
 Okna - jsou navržena plastová, hnědá s izolačním dvojsklem. Vstupní  
dveře jsou rovněž plastové. Oplechování podokapníku je z měděného plechu, 
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vnitřní parapet je vytvořen z dřevotřískových desek typu lamino v barvě bílé 
nebo v imitaci dřeva. 
 Dveře - budou dřevěné, plné nebo částečně prosklené. Zárubně jsou  
obložkové opatřené nátěrem a prahem.  
 
 
13 - Vytápění 
 

Je navrženo lokálními el. konvektory a ventilátorem a termostatem se 
dvěma topnými tělesy s možností postupného zapínání. Ohřev teplé užitkové 
vody bude zajištěn el. ohřívákem 160 l v přízemí domu. Rozvody budou z 
měděných trub. V koupelnách je navrženo žebříkové těleso k sušení ručníků 
typu Radik Linear s elektrickým topným tělesem pro letní provoz.. Tělesa 
budou osazena termostatickými hlavicemi pro regulaci teploty v koupelnách.  
 
 
14 - Elektroinstalace 
 
 Skříňka  s jističi pro jednotlivé obvody bude umístěna ve skladu pod 
schody v obvodové nosné stěně.  
Samostatné jištění budou mít tyto spotřebiče: sporák, el. ohřívák TUV, ovládání 
ponorného čerpadla ve studni, pračka, pracoviště PC a každých cca 6 zásuvek, 
Osvětlení rozdělit po jednotlivých podlažích. Nad sporákem bude osazena 
digestoř s odtahem přes stěnu.  

Elektroinstalace bude splňovat platné normy a vyhlášky a ke kolaudaci 
bude předložena revizní zpráva. 

Proudová soustava: 3NPE, 50 Hz, 130V/400/TN-S-S. Ochrana před 
nebezpečným dotykovým napětím: samočinným odpojením vadné části od 
zdroje - základní, v koupelnách zvýšená doplňková ochrana proudovým 
chráničem s ln = 30 mA. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AB 5 - normální (dle 
tab.32-NM 1) 
 
 
15 - Zdravotechnika 
 
 Kanalizace: je navržena z plastového potrubí od jednotlivých 
zařizovacích předmětů, vedena ve stěnách či podlahách ke stoupačce. Pod 
povrchem je navrženo plastové potrubí, zaústěné do jímky. V místě odboček 
potrubí bude provedena kontrolní plast šachta. 
 Voda: je přivedena přípojkou do WC v přízemí do tlakové nádoby pod 
umývadlem a odtud rozvedena ve stěnách k jednotlivým zařizovacím 
předmětům a do el. ohříváku, kde je připravována TUV. Potrubí bude plastové, 
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studená voda bude obalena proti rosení, potrubí teplé vody tepelnou izolací 
Mirelon. Zařizovací předměty budou typové, baterie jednopákové, přívod pro 
pračku bude ukončen kulovým kohoutem a odvod pračkovým sifonem ve zdi. 
16 - Vsakovací studna 
 

Dešťové vody budou jímány pro zálivku zahrady, přepad zaústěn do 
vsakovací studny, kterou tvoří žb skruž o průměru 1000 mm, výšky 1000 mm, 
vyplněné drceným kamenivem. Tento systém je možno doplnit drenážní 
flexibilní hadicí o průměru 100 mm, délky cca 5 m, uloženou do drceného 
kameniva. 
 
 
17 - Napojení objektu na energie 
 

 Objekt bude napojen na el. energii, pitnou vodu, splaškovou kanalizaci.  
 El. energie bude připojena ze stávajícího ektroměrového pilíře 
umístěného na hranici pozemku v oplocení a přivedena do domu zemním 
kabelem.  
 Pitná voda bude připojena ze stávající vrtané studny na pozemku.  
 Dešťové vody budou zaústěny do nádrže pro zálivku, přepad do 
vsakovací studny. 

Splaškové vody budou napojeny do jímky na vyvážení. 
 
 
18 - Oplocení, komunikace, zpevněné plochy 
 
 Oplocení pozemku je již provedeno drátěným pasteveckým pletivem na 
ocelových sloupcích. Ze strany komunikace je brána. 
 Přístup do objektu a parkovací místo bude vysypáno kačírkem.  
 
 
19 – Jímka na vyvážení 
 

Je navržena celoplastová, samonosná, typizovaná, válcového tvaru o 
užitném objemu 16 m3.  
 
 
V Jarcové, Listopad 2008     Vypracoval: 
         Ing. Petr Strážnický 
         Jarcová 235 
         Val. Meziříčí 
         757 01 


