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Anotace práce 
  

Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o 

vypracování rodinného domu v Jihlavě, který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

Dům je určen pro 4-5ti člennou rodinu. Dům je určen pro celoroční obývání.  Objekt bude 
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vodovodu, plynu a elektřiny. Revizní místa se budou nacházet na hranici pozemku 

v předem vybudovaném výklenku, který bude součástí oplocení pozemku. Objekt se 

nachází na okraji města Jihlavy na parcele č. 5504.  Pozemek je o výměře 800 m
2
. 

Zastavěná plocha tvoří 196 m
2
. Budova je zděná z keramických tvárnic POROTHERM 

36,5 T PROFI, suterén je proveden bednících tvárnic CSB 30. Objekt je zastřešen plochou 

střechou. 

  

  

 

 



Anotace práce v anglickém jazyce 

  

The goal of this work is to create project documentation for building purposes. The buildin

g itself is a family house in 

Jihlava, which has one underground floor and two above. The house is suitable for 4 - 

5 family membersand for all-year living. The object will be connected to 

public sewerage and public sources of water, gas and electricity. Auditorial places will be l

ocated at the land outline in prebuilt niche, which is going to be part of thefencing.  

The object is located on building estate no. 5504 in Jihlava periphery. Land area is 800 

m
2
 and built-up area counts 196 m

2
.  

The building is made of ceramic shaped bricks POROTHERM 36,5 T PROFI, 

underground floor is finished of CSB 30 bricks. The whole object is roofed with flat roof. 
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Abstrakt 

Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná se o 

vypracování rodinného domu v Jihlavě, který má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. 

Dům je určen pro 4-5ti člennou rodinu. Dům je určen pro celoroční obývání.  Objekt bude 

napojen na veřejnou kanalizaci pomocí přípojek a dále bude připojen i na zdroje veřejného 

vodovodu, plynu a elektřiny. Revizní místa se budou nacházet na hranici pozemku 

v předem vybudovaném výklenku, který bude součástí oplocení pozemku. Objekt se 

nachází na okraji města Jihlavy na parcele č. 5504.  Pozemek je o výměře 800 m
2
. 

Zastavěná plocha tvoří 196 m
2
. Budova je zděná z keramických tvárnic POROTHERM 

36,5 T PROFI, suterén je proveden bednících tvárnic CSB 30. Objekt je zastřešen plochou 

střechou. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, Porotherm, plochá střecha, vestavěná garáž, terasa 

Abstract 

The goal of this work is to create project documentation for building purposes. The 

building itself is a family house in Jihlava, which has one underground floor and two 

above. The house is suitable for 4 - 5 family members and for all-year living. The object 

will be connected to public sewerage and public sources of water, gas and electricity. 

Auditorial places will be located at the land outline in prebuilt niche, which is going to be 

part of the fencing.  

The object is located on building estate no. 5504 in Jihlava periphery. Land area is 800 m
2
 

and built-up area counts 196 m
2
.  

The building is made of ceramic shaped bricks POROTHERM 36,5 T PROFI, 

underground floor is finished of CSB 30 bricks. The whole object is roofed with flat roof. 

 

Keywords 

Family house, Porotherm, flat roof, built-in garage, terrace 
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Úvod 

Projekt řeší novostavbu rodinného domu v okrajové části města Jihlavy. Tato práce má za 

cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je určen pro 4-5-ti 

člennou rodinu. Dům je určen pro celoroční obývání. Součástí rodinného domu je 

vestavěná garáž se stáním pro jeden osobní automobil. Objekt má 2 nadzemní podlaží a 1 

podzemní podlaží. Objekt je zděný vystavěný z keramických tvárnic Porotherm, suterén je 

vystavěn z CSB bednících tvárnic. Dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

Dům je situován v mírně svažitém terénu. 
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a) Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta 

 

Stavba: 

  

Rodinný dům 

  Katastrální území: 

Parcelní číslo: 

 

Jihlava 

5504/40 

   Obec: 

  

Jihlava 

   Okres: 

  

Jihlava 

   Kraj: 

  

Vysočina 

   Charakter stavby: 

 

novostavba 

  Účel stavby: 

 

budova pro bydlení 

  

       

       Investor: 

  

Petr Sobotka 

  

   

U Hřbitova 44 

  

   

586 01 Jihlava 

  

   

tel.: +420 770 720 860 

 

   

e-mail: 

petrsobotka@tiscali.cz 

 

 

       

       Projektant: 

 

Anna Škrdlová 

  

   

U Dlouhé stěny 23 

  

   

586 01 Jihlava 

  

   

tel.: +420 705 300 308 

  

 

 

 

  

e-mail: skrdlova.anna@email.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:petrsobotka@tiscali.cz
mailto:skrdlova.anna@email.cz
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na které má 

v budoucnu stát novostavba rodinného domu, slouží jako zahrada, kterou má ve 

vlastnictví ing. Jan Šrámek. Pozemek byl nabídnut k prodeji a odkoupen panem Petrem 

Sobotkou. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem 

obce Jihlava. 

 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

V průběhu projektových prací bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Dotčená 

parcela se nachází ve středním radonovém indexu. V tomto případě bude provedeno 

opatření podzemní stavby proti radonu v podobě izolačních pásů proti radonu. 

Zpracovatel: Ing. Jan Touša, září 2012 

 

Dále byl proveden geologický průzkum a základové poměry byly zařazeny do I. 

Kategorie jednoduché základové poměry. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 

12 m pod úrovní plánovaných základových pasů. 

Zpracovatel: Ing. Miroslava Nešporová, září 2012 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení 

Napojení na dopravní infrastrukturu je z přilehlé ulice Krajní pomocí příjezdové 

komunikace k objektu. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. Z hlediska 

funkčního zatřídění se jedná o místní obslužní komunikaci. Ulice Krajní se napojuje na 

ulici Sasovská, která je stejného využití. Ulice Sasovská se pak napojuje na silnici II. 

třídy 405 směr Třebíč. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Vodovod 

Objekt bude napojen na městský veřejný vodovod pomocí navrtávacího pasu, v místě, 

které určí správce vodovodu. Vodovod prochází jihovýchodní stranou pozemku. 

Vodoměrná sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku. Na 
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pozemku investora je navrženo potrubí PE 40x3,5 mm. Napojení se bude provádět 

otevřeným výkopem. Potrubí bude uloženo v pískovém loži. Je navrženo minimální 

krytí potrubí ve volném terénu min. 1000 mm – od upraveného terénu (cca 300 mm 

nad potrubím bude oblast opatřena výstražnou folií modré barvy ). 

 

Splašková kanalizace 

Odbočka ze stoku splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora 

v jihovýchodní části. Výkop bude proveden pomocí otevřeného výkopu. Svodné 

potrubí bude dimenze PVC KG, DN 150 pod podlahou v 1S. Uložení potrubí bude do 

pískového lože 100 mm a obsypáno 300 mm písku. 

 

Dešťová kanalizace 

Dešťová voda bude z pozemku investora odváděna odděleně od splaškové pomocí 

dešťové kanalizace. Voda ze střechy bude odváděna 2 střešními vtoky o dimenzi DN 

100 mm. Střešní vtoky budou opatřeny lapači nečistot. Voda z teras bude odváděna 

venkovními okapy o dimenzi DN 75 mm a svody DN 100. Napojení na veřejnou 

dešťovou kanalizaci bude provedeno z PVC KG, DN 150 mm. 

 

Plynovod 

STL plynová přípojka bude zakončena HUP na hranici pozemku s ulicí Krajní 

v předem vyzděném výklenku. Na hlavní plynovou přípojku STL bude napojen nový 

NTL plynovod HD-PE 32x3,0 mm. Přípojka NTL povede v zemi a bude provedena 

otevřeným výkopem. 

 

Elektrický proud 

Přípojka NN bude přivedena na pozemek z ulice Krajní na jihovýchodní straně. 

Elektroměrná sestava bude umístěna na hranici pozemku v předem vybudovaném 

výklenku. Bude přístupná z veřejné komunikace. Před elektroměrem bude osazen 

hlavní jistič. Připojení k objektu bude provedeno pomocí otevřeného výkopu v hloubce 

600 mm. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

K projektu nebyly ze strany stavebního úřadu, CHKO, Životního prostředí a Krajské 

hygienické stanice vzneseny žádné připomínky. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č. 491/2006 Sb. a vyhláška č. 

502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše 

zmíněné vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje 

příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na 

životní prostředí. Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo s ustanovení 

zákona 183/2006 Sb. o územním plánování. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 

§ 104 odst. 1. stavebního zákona 

Stavba se nenachází v CHKO. Byly dodrženy požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související podmiňující stavby a 

jiná opatření 

Stavba bude prováděna na území, kde jsou již veřejné sítě provedeny. Po dokončení 

rodinného domu budou prováděny další stavební práce a to: vybudování příjezdové 

komunikace, oplocení, zpevněné plochy okolo objektu a vegetační úpravy. 

Předpokládané dokončení stavby listopad 2014. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu prací 

Investor předpokládá zahájení výstavby v červnu 2013. Stavba bude realizována a 

dokončena v listopadu 2014. 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu a bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
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Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrán po výběrovém řízení investora. 

Název stavební firmy, adresa, včetně jména osoby, která bude vykonávat stavební 

dozor, bude sdělena stavebnímu úřadu odboru výstavby nejpozději 3 týdny před 

započetím prací. 

Výstavba bude probíhat ve 2 časových úsecích a to: 

Červen – listopad 2013 

Únor – listopad 2014 

 

i) Předpokládané termíny stavby: 

Stavební řízení a povolení stavby 

 

11/2012 

      Zahájení stavby 

   

6/2013 

      Ukončení stavby 

   

11/ 2014 

      Lhůta stavby 

   

17 měsíců 

 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 

budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost 

neomezovala žádné stávající objekty a provozy sousedství. 

Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno 

zhotovitelem. 
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j) Statistické údaje stavby 

Předpokládané náklady na realizaci kompletní stavby 

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí: 8 600 000,- Kč 

 

Kapacitní údaje navrhované stavby 

Rodinný dům 

   Zastavěná plocha 

  

196 m
2
 

Plocha pozemku 

  

800 m
2
 

Zastavěnost 

  

24% 

Výška atiky 

  

6,5 m 

Sklon střechy 

  

3,49% 

Počet bytů 

  

1 

Počet garážových stání 

 

1 

Počet parkovacích stání 

 

1 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Anna Škrdlová 

Brno, květen 2013                                                                           …………………. 
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Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta: 

 

 

Stavba: 

  

Rodinný dům 

  Katastrální území: 

Parcelní číslo: 

 

Jihlava 

5504/40 

   Obec: 

  

Jihlava 

   Okres: 

  

Jihlava 

   Kraj: 

  

Vysočina 

   Charakter stavby: 

 

novostavba 

  Účel stavby: 

 

budova pro bydlení 

  

       

       Investor: 

  

Petr Sobotka 

  

   

U Hřbitova 44 

  

   

586 01 Jihlava 

  

   

tel.: +420 770 720 860 

 

   

e-mail: 

petrsobotka@tiscali.cz 

 

 

       

       Projektant: 

 

Anna Škrdlová 

  

   

U Dlouhé stěny 23 

  

   

586 01 Jihlava 

  

   

tel.: +420 705 300 308 

  

 

 

 

  

e-mail: skrdlova.anna@email.cz 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 

řešení 

a) Zhodnocení staveniště 
Stavebním pozemkem je parcela č. 5504/40 v katastrálním území Jihlava.  Jedná se o mír-

ně svažitý pozemek, svažující se od severozápadu k jihovýchodu. Ze severozápadu, seve-

rovýchodu a jihozápadu je pozemek obklopen soukromými pozemky. Z jihovýchodu je 

pozemek ohraničeni komunikací, na kterou je objekt napojen.  

 

Lokalita je klidná, objekt se nachází na kraji města Jihlavy ve čtvrti zástavby rodinných 

domů. Dostupnost do centra je cca 15 minut.  

Údaje o existujících objektech 

V současné době se na pozemku investora nenacházejí žádné objekty. Na hranici pozemku 

je vyvedena elektropřípojka s elektroměrným pilířkem. K parcele zatím není zbudováno 

komunikační napojení. 

 

Údaje o existenci zeleně 

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Celý pozemek je porostlý trávou. Projekt 

řeší terénní úpravy téměř na celém pozemku investora.  

 

Údaje o ochranných pásmech 

Ochranná pásma, která by se dotýkala předmětných pozemků, či by novostavbou byla trva-

le dotčena, nejsou. Navrhovaná stavba nemá žádná ochranná pásma. Limitami jsou normou 

stanovené odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních objektů a stavební čára. 

 

Po dobu výstavby rodinného domu (při stavbě sjezdu na městskou komunikaci a při napo-

jování domu na stávající přípojky k inženýrským sítím může dojít a dojde k dotčení 

ochranných pásem některých inženýrských sítí, která se nacházejí v blízkosti pozemku in-

vestora. Zemní práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně 

osobou poučenou a pod dozorem. Před zahájením stavby si prováděcí firma nechá vytýčit 

průběh inženýrských sítí jednotlivými správci sítí. 
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Údaje o dobývacích prostorech, nárocích na zábor zemědělského a lesního půdního 

fondu, inundacích a chráněných územích, objektech a porostech 

Stavba rodinného domu se nachází na pozemku označeném jako orná půda. V rám-

ci územního řízení byl již vydán souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zeměděl-

ského půdního fondu.  

Návrh na zábor lesního fondu není nutný řešit. 

Projektovaná stavba na pozemku č. 5504/40 v Jihlavě se nenachází v žádném chráněném 

území. 

 

Použité mapové a geodetické podklady 

Pro potřeby dokumentace pro vydání stavebního povolení byly použity: 

 

a) Základní požadavky investora zpracované do technické studie projektantem  

b) Snímek z katastrální mapy 

c) Geometrický plán 

d)     Částečné výškopisné zaměření firmou Geoing Jihlava 

e) Konzultace se správci sítí 

f) Radonový průzkum 

g) Souhlas s komunikačním připojením pro RD na pozemcích p.č. 5504/40 

i) Požárně bezpečnostní řešení objektu pro novostavbu včetně přípojek.  

j)      Výškové doměření pozemku 

 

Výškové osazení domu bylo určeno na základě výškového doměření a zároveň bylo použi-

to jako podklad pro případné řešení terénních úprav na pozemku a jako podklad pro další 

projektovou činnost. 

 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Architektonický výraz a materiálové pojetí 

Po architektonické stránce je dům řešen jako podsklepený, dvoupodlažní, s plochou jedno-

plášťovou střechou.  

Materiály použité na stavbu domu vycházejí ze současných trendů a z okolní zástavby, aby 

nový dům vhodně zapadl do dané lokality.  
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Jednotlivé místnosti v domě jsou umístěny tak, aby bylo maximální oslunění pro obytné 

místnosti. Z  ložnice a z dětských pokojů je přímý vstup na terasu.  

 

Výraz domu je dán bílou tepelně izolační omítkou na fasádě domu a soklem z marmolitu 

rovněž v bílé barvě. 2NP je pak obložené dřevěným obkladem Thermwood v barvě ořechu.   

 

c) Technické řešení 

Vlastní rodinný dům je řešen jako podsklepený, dvoupodlažní, s plochou jednoplášťovou 

střechou.  

V 1NP je hlavní vstup do domu se závětřím a zádveřím. Vstup je možný po schodech. Ze 

zádveří můžeme vstoupit do šatny, kde se nachází úložné prostory a místa k sezení. Dále 

ze zádveří vstupujeme do chodby, kde se nachází vstup do pracovny po pravé straně a 

vstup do obývacího pokoje po straně levé. Dále postupem v chodbě se můžeme dostat do 

kuchyně. V chodbě napravo se nachází úklidová místnost, koupelna s odděleným WC a 

jako poslední pokoj pro hosty. V chodbě dominuje schodiště do 2NP a 1S. Ve 2NP se na-

cházíme v chodbě, odkud jsou přístupné tyto místnosti: dva dětské pokoje a ložnice. 

Všechny tyto místnosti mají vstup na terasu. Dále se ve 2NP nachází dvě šatny, WC a kou-

pelna. V chodbě je také přístup na střechu skrz polykarbonátový světlík.  

V 1S se nachází tyto místnosti: posilovna, dílna, dva sklady, WC, technická místnost a ga-

ráž.  

Půda se v objektu nenachází. 

 

1NP -  výška čisté podlahy je na úrovni +-0,000 m a světlá výška je 2,600 m.  

1S -  výška čisté podlahy na úrovni -3,000 m a světlá výška je 2,600 m.  

2NP - výška čisté podlahy na úrovni +3,000 a světlá výška je 2,600 m. 

 

Garáž, která je součástí rodinného domu, je navržena v jihovýchodním rohu půdorysu do-

mu a je navržena s jedním vjezdem pro jeden osobní automobil. Z garáže je vstup do 

chodby v 1S.  

Před domem je navrženo 1 parkovací stání. 

Pozemek bude ohraničen plotem z betonových tvárnic s výplní o výšce max. 1800mm. 

Tvar a výplně budou určeny dodatečně před realizací. Zbývající strany pozemku budou 
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oploceny drátěným poplastovaným pletivem barvy bílé a maximální výšky 1800 mm. Oso-

vá vzdálenost sloupků max. 3000 mm. 

 

Návrh je z hlediska funkčního využití v souladu s územním rozhodnutím, budova bude ob-

sahovat prostory umožňující trvalé bydlení jedné rodiny. 

 

Celková plocha pozemku.....……………………………………………………….800 m
2 

Celková zastavěná plocha domu……………………………………….…………  196 m
2 

 

Zpevněné plochy – dlažba……………………………….………………………..59,45 m
2 

 

Výšková úroveň +- 0,000 je na kótě 203,500 m.n.m. s tím, že tato úroveň je zároveň 

výškovou kótou podlahy v 1.NP rodinného domu. Výška atiky střechy rodinného domu 

jsou na úrovni +6.500 = 210,000 m.n.m.  

 

Budova bude vybavena pouze technickým zařízením zajišťujícím vlastní provoz budovy. 

Tím vzniká pouze malý nárok na umístění technologických zařízení v rámci navrženého 

domu. 

 

Osvětlení je řešeno jednak přirozeně okenními otvory a dále uměle, svítidly umístěnými 

v jednotlivých místnostech a chodbách. Osvětlení je v souladu s ČSN EN 12464 -1. 

 

Založení objektu 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 

300 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 1000 mm. Pevnost zeminy a hloubku 

základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost 

zapsat do stavebního deníku. Objekt je založen na monolitických základových pasech 

z prostého betonu C25/30. Výpočet základových pasů viz.: složka B: Studie. Hloubka 

založení nesmí klesnout pod úroveň minimální nezámrzné hloubky. Betonáž základových 

konstrukcí se nesmí provádět na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka 

základové spáry autorizovaným geologem. 
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Svislé konstrukce 

Suterénní obvodové stěny budou vyzděny z bednících betonových tvárnic CSB 30. Nosné 

vnitřní stěny pak budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix, 

P10/P15, na zdící pěnu POROTHERM Dryfix a bednících tvárnic CSB 20. Dělící příčky 

jsou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, P8/P10 na maltu 

POROTHERM Profi a ze sádrokartonových příček jednostranně opláštěných, tl. 100 mm.  

 

Obvodové stěny 1NP a 2NP budou vyzděny z keramických tepelně izolačních tvárnic 

POROTHERM 36,5 T Profi, P7, na maltu POROTHERM T. Nosné vnitřní stěny pak 

budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix, P10/P15, na zdící 

pěnu POROTHERM Dryfix a bednících tvárnic CSB 20. Dělící příčky jsou vyzděny 

z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, P8/P10 na maltu POROTHERM Profi a 

ze sádrokartonových příček jednostranně opláštěných, tl. 100 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP 

Stopní konstrukce je řešena z keramicko-betonových  nosníku POT a keramických vložek 

MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH a 8/62,5 PTH. Celková výška stropu je 250 mm. 

V objektu budou také monolitické stropní desky z betonu C25/30 a oceli B420B. Těchto 

stropních desek bude v podlaží 6. Desky D3 a D4 tvoří skrytý ŽB průvlak. Rozměry viz.: 

Složka C: Výkresová část - Výkres sestavy stropních dílců. POT nosníky jsou uloženy ve 

ztužujících obvodových věncích. Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM 7. 

V chodbě v místě ŽB stropní desky, která má tl. 150 mm, bude zhotovený podhled, aby 

byla úroveň stropu sjednocená. 

 

Střecha 

Nosnou konstrukci střechy tvoří konstrukce stropu nad 2 NP. Spád střechy je tvořen pomo-

cí tepelné izolace ze spádových klínů Styrotrade EPS 200S. Plášť střechy potom tvoří as-

faltové pásy. 

 

Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické, uložené v nosných schodišťových stěnách. 

Mezipodesta je v těchto schodišťových stěnách uložena také. Schodiště bude v 1S opatřeno 

keramickým obkladem a v dalších podlažích obkladem dřevěným. Madlo zábradlí bude ve 

výšce 1000 mm kotvené do zdi.  
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Rozměry schodišťových stupňů: 

1S – 17x176,5x270 mm 

1NP – 18x166,6x290 mm 

Venkovní schodiště – 10x165x300 mm.  

 

d) Napojení stavby na infrastrukturu 

Stávající stav 

V současné době se na pozemku investora nenacházejí žádné objekty. Na hranici pozemku 

je vyvedena  elektropřípojka s elektroměrným pilířkem. K parcele zatím není zbudováno 

komunikační připojení. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Vodovodní připojení 

Objekt bude napojen na městský veřejný vodovod pomocí navrtávacího pasu, v místě, kte-

ré určí správce vodovodu. Vodovod prochází jihovýchodní stranou pozemku. Vodoměrná 

sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě, která bude umístěna na hranici pozemku. Na 

pozemku investora je navrženo potrubí PE 40x3,5 mm. Napojení se bude provádět otevře-

ným výkopem. Potrubí bude uloženo v pískovém loži. Je navrženo minimální krytí potrubí 

ve volném terénu min. 1000 mm – od upraveného terénu (cca 300 mm nad potrubím bude 

oblast opatřena výstražnou folií modré barvy ). 

Zásobování požární vodou 

Zásobování požární vodou není třeba řešit – viz.: C1.1:  Textová část 

Kanalizační připojení 

Splašková kanalizace 

Odbočka ze stoku splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora v jihovýchodní 

části. Výkop bude proveden pomocí otevřeného výkopu. Svodné potrubí bude dimenze 

PVC KG, DN 150 pod podlahou v 1S. Uložení potrubí bude do pískového 100 mm a ob-

sypáno 300 mm písku. 
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Dešťová kanalizace 

Dešťová voda bude z pozemku investora odváděna odděleně od splaškové pomocí dešťové 

kanalizace. Voda ze střechy bude odváděna 2 střešními vtoky o dimenzi DN 100 mm. 

Střešní vtoky budou opatřeny lapači nečistot. Voda z teras bude odváděna venkovními 

okapy a svody o dimenzi DN 75 mm. Napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci bude pro-

vedeno z PVC KG, DN 150 mm. 

 

Energetické připojení stavby 

Přípojka NN bude přivedena na pozemek z ulice Krajní na jihovýchodní straně. Elektro-

měrná sestava bude umístěna na hranici pozemku v předem vybudované výklenku. Bude 

přístupná z veřejné komunikace. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič. Připojení 

k objektu bude provedenou pomocí otevřeného výkopu v hloubce 600 mm. Rozvaděč RD 

s jističi bude umístěn v místnosti 1.03 – technická místnost.  

 

Zásobování plynem 

STL plynová přípojka bude zakončena HUP na hranici pozemku s ulicí Krajní v předem 

vyzděném výklenku. Na hlavní plynovou přípojku STL bude napojen nový NTL plynovod 

HD-PE 32x3,0 mm. Přípojka NTL povede v zemi a bude provedena otevřeným výkopem. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Výstavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz stavby 

nebude obsahovat žádný zdroj hluku a škodlivin, který by oproti současnému stavu ovliv-

ňoval okolí. 

 

Ochranná pásma, která by se dotýkala předmětných pozemků, či by novostavbou byla trva-

le dotčena, nejsou. Navrhovaná stavba nemá žádná ochranná pásma. Limitami jsou normou 

stanovené odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních objektů, včetně stavební 

čáry. 

 

Řešená plocha parcely č. 5504/40 v Jihlavě se nenachází v žádném chráněném území. 
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Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Pozemek je porostlý trávou. Projekt řeší  

terénní úpravy pod navrhovaným domem a částečně na celém pozemku investora. Před 

úpravou terénu a vlastní stavbou musí dojít k odstranění vrchní části ornice, která bude 

uložena na deponii a po dokončení úprav terénu a stavby bude znovu rozkryta na pozemku.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání 

 Vzhledem k situaci, že se jedná o soukromý rodinný dům, nejsou žádné požadavky na ře-

šení bezbariérového užívání. 

 

h) Průzkumy a měření 

Zpracovatelé měli k dispozici tyto textové, výkresové a digitální podklady:  

 

Základní podklady 

 

a) Základní požadavky investora zpracované do technické studie projektantem  

b) Snímek z katastrální mapy 

c) Geometrický plán 

d)     Částečné výškopisné zaměření firmou Geoing Jihlava 

e) Konzultace se správci sítí 

f) Radonový průzkum 

g) Souhlas s komunikačním připojením pro RD na pozemcích p.č. 5504/40 

i) Požárně bezpečnostní řešení objektu pro novostavbu včetně přípojek.  

j)      Výškové doměření pozemku 

k)      Investorova vlastní fotodokumentace 

 

Bylo provedeno výškové zaměření skutečného stavu pozemku jako podklad pro řešení te-

rénních úprav na pozemku a jako podklad pro osazení rodinného domu na pozemek. 

 

i) Údaje o podkladech 

Pro potřeby dokumentace pro stavební řízení byly použity: 

A. Zaměření pozemku, okolí pozemku a inženýrských sítí od firmy GEOING 

B. snímek z katastrální mapy 

C. zákresy vedení inženýrských sítí poskytnuté příslušnými správci sítí 
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D. Výškové zaměření skutečného stavu pozemku. 

 

j) Členění stavby na objekty 

V projektu se nevyskytuje 

 

k) Vliv stavby na okolí 

Rodinný dům je navržen tak, aby se nenásilnou formou začlenil do stávající obytné zástav-

by.  

 

Skladování materiálů bude probíhat na pozemku investora a nedojde tak k záborům místní 

komunikace pro účely výstavby. Přilehlá místní komunikace bude sloužit pouze pro dovoz 

materiálů a odvoz odpadů ze staveniště. Veškeré zemní práce v blízkosti inženýrských sítí 

budou prováděny ručně osobou poučenou a pod dozorem. Před zahájením stavby si inves-

tor nechá vytyčit průběh inženýrských sítí jednotlivými správci sítí. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstruk-

cí, navržených v této projektové dokumentaci, je podrobně zhodnocena ve stavebně-

konstrukční části. 

 

Založení objektu 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 

300 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 1000 mm. Pevnost zeminy a hloubku 

základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost 

zapsat do stavebního deníku. Objekt je založen na monolitických základových pasech 

z prostého betonu C25/30. Výpočet základových pasů viz.: Složka B: Studie. Hloubka 

založení nesmí klesnout pod úroveň minimální nezamrzné hloubky. Betonáž základových 

konstrukcí se nesmí provádět na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka 

základové spáry autorizovaným geologem. 
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Svislé konstrukce 

Suterénní obvodové stěny budou vyzděny z bednících betonových tvárnic CSB 30. Nosné 

vnitřní stěny pak budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix, 

P10/P15, na zdící pěnu POROTHERM Dryfix a bednících tvárnic CSB 20. Dělící příčky 

jsou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, P8/P10 na maltu 

POROTHERM Profi a ze sádrokartonových příček jednostranně opláštěných, tl. 100 mm.  

 

Obvodové stěny 1NP a 2NP budou vyzděny z keramických tepelně izolačních tvárnic 

POROTHERM 36,5 T Profi, P7, na maltu POROTHERM T. Nosné vnitřní stěny pak 

budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix, P10/P15, na zdící 

pěnu POROTHERM Dryfix a bednících tvárnic CSB 20. Dělící příčky jsou vyzděny 

z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, P8/P10 na maltu POROTHERM Profi a 

ze sádrokartonových příček jednostranně opláštěných, tl. 100 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP 

Stopní konstrukce je řešena z keramicko-betonových  nosníku POT a keramických vložek 

MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH a 8/62,5 PTH. Celková výška stropu je 250 mm. 

V objektu budou také monolitické stropní desky z betonu C25/30 a oceli B420B. Těchto 

stropních desek bude v podlaží 6. Desky D3 a D4 tvoří skrytý ŽB průvlak. Rozměry viz.: 

Složka C: Výkresová část - Výkres sestavy stropních dílců. POT nosníky jsou uloženy ve 

ztužujících obvodových věncích. Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM 7. 

V chodbě v místě ŽB stropní desky, která má tl. 150 mm , bude zhotovený podhled, aby 

byla úroveň stropu sjednocená. 

 

Venkovní plocha vjezdu a sjezdu na místní komunikaci je řešena zámkovou dlažbou na 

betonové lože. Vlastní vstup do domu a terasa domu jsou navrženy z mrazuvzdorné pro-

tiskluzné dlažby. Kolem domu je navržen okapový chodníček. 

 

Výšková úroveň +- 0,000 je na kótě 203,500 m.n.m. s tím, že tato úroveň je zároveň 

výškovou kótou podlahy v 1.NP rodinného domu. Výška atiky střechy rodinného domu 

jsou na úrovni +6.500 = 210,000 m.n.m.  
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Návrh je z hlediska funkčního využití v souladu s ÚR, budova bude obsahovat prostory 

umožňující trvalé bydlení jedné rodiny. 

 

Statická část: 

Pro statický výpočet objektu bylo stanoveno zatížení stavebních konstrukcí dle ČSN 

730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“. 

Statický výpočet základních prvků je uložen v archívu projektanta. Při jakékoliv změně 

skladby konstrukce a nosných prvků je nutné provést posudek a konzultovat 

s projektantem. 

 

3. Bezpečnost práce 

Stavba bude prováděna za dodržení všech předpisů bezpečnosti práce a předpisů hygienic-

kých. Nejdůležitějším předpisem pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací je 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. 

 

Před zahájením stavebních, respektive zemních výkopových prací je bezpodmínečně nutné 

vytýčení všech podzemních inženýrských sítí správci. Podzemní inženýrské sítě a zařízení 

jsou ve výkresech zakresleny pouze informativně a k jejich vytýčení nesmí být použito kót 

odměřených z této projektové dokumentace. investor zodpovídá za jejich vytýčení a vidi-

telné zajištění jejich poloh.  

Zemní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození podzemních vedení a zaří-

zení v místě stavby. Obnažené zařízení a vedení musí být chráněno tak, aby nedošlo k jeho 

poškození, popř. úrazům.  

Při všech výkopových pracích je nutno dodržovat ustanovení §20 vyhl.324/1990! 

 

Stavební práce budou prováděny dle projektové dokumentace a v souladu 

s technologickými postupy provádění dle dodavatelů materiálů, dodavatele stavby a ve 

shodě s platnými ČSN. 

 

Nepředvídané práce a veškeré změny proti projektové dokumentaci budou řešeny v rámci 

pravomoci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta stavby.    
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4.  Požární bezpečnost 

Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a posouzena ochrana 

nosné konstrukce tak, aby požární odolnost nosné konstrukce byla 30 min. Pozemek je pří-

stupný z veřejné komunikace a je možný přístup pro zásah hasičů. Stavba splňuje vyhlášku 

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

 

5.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby - nejedná se o výrobní nebo zemědělský objekt - se nepřed-

pokládá produkce škodlivin průmyslového charakteru zdraví a životu nebezpečných. Stav-

ba nebude nijak negativně působit na životní prostředí. Při výstavbě budou použity ekolo-

gicky nezávadné materiály. Vnitřní prostředí je před negativním vlivem dopravy chráněno 

konstrukcí pláště budovy a užitím tlumících materiálů na protihlukové izolace. Proti radio-

aktivnímu radonu bude objekt chránit asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral. Všechny po-

žadavky hygienických norem a legislativy jsou konstrukcí objektu a použitými materiály 

splněny. 

Během výstavby budou dodržovány požadavky na bezpečnost práce stanovené vyhláškou 

č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu: 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu: 2x hydroizolační pás Glastek Al 40 Mineral a Elas-

tek 40 Special Mineral. 

 

6.  Bezpečnost při užívání 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí být 

řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. V rámci předání díla zhotoví do-

davatel dokumentaci skutečného provedení stavby, předá investorovi dokumentaci od 

všech použitých výrobků včetně návodů k obsluze a prohlášení o shodě, protokoly 

o revizích, zregulování, zaškolení obsluhy. 

Při obsluze elektrického zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a 

místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměr-

ně přetěžováno nebo jinak poškozováno. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předmě-
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ty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy pře-

depsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Naříze-

ním vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled 

a umístění bezpečnostních značek a zavedení signál. 

 

7.  Ochrana proti hluku 

Vnitřní prostředí domu je před negativním vlivem hluku chráněno konstrukcí pláště budo-

vy a užitím tlumících materiálů a protihlukové izolace v jejich skladbě. 

Práce na staveništi, při kterých bude hladina hluku přesahovat 50 dB ve vztahu k okolnímu 

hygienicky chráněnému prostředí, nesmí být prováděny v době od 21:00 do 7:00 hod. 

Hlučné činnosti nebudou prováděny v čase klidu nebo budou provedena protihluková opat-

ření. 

Vzniklé hlukové poměry a vibrace nebudou v rozporu s limity hygienických předpisů pro 

pracovní prostředí. 

V objektu nejsou situovány provozy, produkující nadměrný hluk. 

 

   8. Úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Objekt rodinného domu je projektován v souladu s platnou ČSN 730540. Tepelné vlastnos-

ti skladeb stavebních konstrukcí se pohybují v oblasti „doporučených hodnot“. 

 

Výplně otvorů: 

Okna, balkónové a vstupní dveře do domu budou z hliníkových profilů s izolačním dvoj-

sklem vyplněným plynem. Garážová vrata budou lamelová vysouvací s hlinkovým profi-

lem. Vnitřní dveře a zárubně ze sortimentu firmy SAPELI. Rozměry jednotlivých prvků, 

viz jednotlivé výkresy. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace – Energetický průkaz budovy 
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9. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omeze-

nou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o neveřejnou budovu. Stavba je řešena jako rodinný dům. Stavba není řešena dle 

vyhlášky č. 369/2001 Sb. 

 

     10. Ochrana obyvatelstva 

Projekt neřeší. 

 

    11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková kanalizace 

Odbočka ze stoku splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora v jihovýchodní 

části. Výkop bude proveden pomocí otevřeného výkopu. Svodné potrubí bude dimenze 

PVC KG, DN 150 pod podlahou v 1S. Uložení potrubí bude do pískového 100 mm a ob-

sypáno 300 mm písku. 

 

Dešťová kanalizace 

Dešťová voda bude z pozemku investora odváděna odděleně od splaškové pomocí dešťové 

kanalizace. Voda ze střechy bude odváděna 2 střešními vtoky o dimenzi DN 100 mm. 

Střešní vtoky budou opatřeny lapači nečistot. Voda z teras bude odváděna venkovními 

okapy a svody o dimenzi DN 75 mm. Napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci bude pro-

vedeno z PVC KG, DN 150 mm. 

b) zásobování vodou 

Objekt bude napojen na městský veřejný vodovod pomocí navrtávacího pasu, v místě, kte-

ré určí správce vodovodu. Vodovod prochází jihovýchodní stranou pozemku. Vodoměrná 

sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě, která bude osazena na hranici pozemku. Na 

pozemku investora je navrženo potrubí PE 40x3,5 mm. Napojení se bude provádět otevře-

ným výkopem. Potrubí bude uloženo v pískovém loži. Je navrženo minimální krytí potrubí 
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ve volném terénu min. 1000 mm – od upraveného terénu (cca 300 mm nad potrubím bude 

oblast opatřena výstražnou folií modré barvy ). 

 

c) zásobování energiemi 

Přípojka NN bude přivedena na pozemek s ulice Krajní na jihovýchodní straně. Elektro-

měrná sestava bude umístěna na hranici pozemku v předem vybudované výklenku. Bude 

přístupná z veřejné komunikace. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič. Připojení 

k objektu bude provedenou pomocí otevřeného výkopu v hloubce 600 mm. 

 

d) řešení dopravy  

Napojení na dopravní infrastrukturu je z přilehlé ulice Krajní pomocí příjezdové komuni-

kace k objektu. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu z hlediska funkčního 

zatřídění se jedná o místní obslužní komunikaci. Ulice Krajní se napojuje na ulici Sasov-

ská, která je stejného využití. Ulice Sasovská se pak napojuje na silnici II. třídy 405 směr 

Třebíč. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolí domu je řešeno následovně, vjezd do garáže a vlastní vstup na pozemek je řešen 

zámkovou dlažbou na betonové lože. Kolem domu je navržen okapový chodníček. Okolí 

domu je navrženo zatravněné. Další zahradní úpravy pozemku nejsou detailně řešeny tímto 

projektem.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení    

staveb. 

 

 

 

Brno, květen 2013                                                                                   Anna Škrdlová                                                                                                         
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a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu 

její změny. 

Budoucí rodinný dům bude zděný, třípodlažní s tuhými stropy a podsklepen. Součástí 

rodinného domu je vestavěná garáž se stáním pro jeden osobní automobil. Nosný 

systém je příčný se dvěma trakty. Použitý materiál nosného systému v 1S bude 

z bednících tvárnic CSB 30. Nosný systém nadzemních podlaží je z keramických 

tvárnic POROTHERM 36,5 T Profi. Stropy jsou voleny jako kombinované 

z keramických vložek MIAKO a nosníků POT a železobetonových desek – beton : 

C25/30, ocel B420B. Základové konstrukce jsou navrženy jako pasy z prostého betonu 

– beton: C25/30. Pod venkovním schodištěm jsou tyto základy odstupňované. 1S bude 

zatepleno extrudovaným polystyrenem XPS Styrotrade Jackodur. Konstrukce bude 

zastřešena plochou jednoplášťovou střechou a pohledový plášť bude z asfaltového pásu 

Elastek 50 Special Decor. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Zemní práce 

V souvislosti se založením rodinného domu bude hloubena výkopová jáma hluboká 1,6 

m. Stěny výkopu budou svahovány pod úhlem stanoveným dodavatelem v závislosti na 

posudku geologa nebo statika dle zjištěné soudržnosti zeminy v místě výkopu. V místě 

základu pod vnějším schodišťovým stupněm bude výkop roubený. Podle geologického 

průzkumu byla zemina zařazena do kategorie F1 – hlína štěrkovitá pevná, Rtd = 300 

kPa. Základové poměry byly posouzeny jako jednoduché. 

Základy 

Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech. Úroveň základové spáry 

je 3,65 m pod úrovní +0,000. Rozměry základového pasu jsou pod obvodovými 

stěnami 600 x 500 mm, pod středovou vnitřní nosnou stěnou 600 x 500 mm. Pod 

vnitřními schody je základ 470 x 500 mm a pod vnějšími schody 540 x 1000 mm. 

Základ bude proveden z prostého betonu C25/30.  

 



 
3 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v 1NP a 2NP jsou navrženy zděné z keramických tvárnic 

POROTHERM 36,5 T Profi na maltu POROTHERM T od výrobce POROTHERM. 

Svislé nosné konstrukce 1S jsou provedeny z CSB 30 bednících tvárnic s vloženou 

ocelí B420B o průměru dle návrhu statika a zalité betonem C25/30. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stopní konstrukce je řešena z keramicko-betonových  nosníku POT a keramických 

vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH a 8/62,5 PTH. Celková výška stropu je 250 

mm. V objektu budou také monolitické stropní desky z betonu C25/30 a oceli B420B. 

Těchto stropních desek bude v podlaží 6. Desky D3 a D4 tvoří skrytý ŽB průvlak. 

Rozměry viz.: Složka C: Výkres sestavy stropních dílců. POT nosníky jsou uloženy ve 

ztužujících obvodových věncích. Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM 7. 

V chodbě v místě ŽB stropní desky, která má tl. 150 mm, bude zhotovený podhled, aby 

byla úroveň stropu sjednocená. 

 

ŽB věnce: 

Veškeré věnce budou monolitické železo-betonové z betonu C25/30 a budou vyztuženy 

výztuží B420B, to vše dle návrhu statika. V obvodových stěnách bude věnec opatřen 

věncovkou VT8/19,5 a vloženou tepelnou izolací Rockwool Airrock HD. 

 

Schodiště: 

Uvnitř objektu bude navržené dvouramenné železobetonové monolitické schodiště, 

uložené na bočních schodišťových stěnách a jedné středové. Rozměry stupně v 1S: 

176,5 x 270 mm a v 1NP: 166,5 x 290 mm. Povrchová úprava v 1S bude provedena 

keramickým obkladem v 1NP pak obkladem dřevěným. Venkovní schodiště je také 

monolitické s rozměry stupňů: 165 x 300 mm a opatřené keramickým obkladem pro 

venkovní použití. 

Zastřešení 

Nosnou konstrukci střechy tvoří konstrukce stropu nad 2 NP. Spád střechy je tvořen 

pomocí tepelné izolace ze spádových klínů Styrotrade EPS 200S. Plášť střechy potom 
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tvoří asfaltové pásy. Jako horní krycí vrstva je zvolen asfaltový pás Elastek 50 Special 

Decor. 

 

Komín 

V rodinném domě je navrženo jedno komínové těleso dvouprůduchové s šachtou. 

Komín se systémový od firmy Schiedel. Typ Schiedel ABSOLUT – 830 x 360 mm, na 

tuhá paliva. Profily průduchů: ⌀ 160, ⌀ 120. 

 

Příčky 

Dělící příčky jsou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi, P8/P10 

na maltu POROTHERM Profi a ze sádrokartonových příček jednostranně opláštěných, 

tl. 100 mm. 

 

Obvodový plášť 

Obálka budovy nebude zateplena, jelikož je použito keramických tvárnic s tepelně-

izolační výplní. 

 

Terasa: 

Skladba terasy je podrobněji řešena v příloze skladeb konstrukcí. 

 

Podlahy 

Skladby podlah jsou podrobněji řešeny v příloze skladeb konstrukcí. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Zatížení sněhem – Jihlava: III sněhová oblast – 1,5 kN/m
2 

Zatížení větrem – Jihlava: IV větrná oblast – 30 m/s 

 

d) Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Na navrhovaném rodinném domě se nenachází žádné zvláštní nebo neobvyklé 

konstrukce. Některé detaily jsou řešeny podrobněji ve výkresech. 
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Za dodržení platných předpisů, vyhlášek a technologických postupů výrobců materiálu 

se na stavbě nenachází žádná práce, která by mohla ohrozit stabilitu konstrukce 

objektu, případně cizích objektů. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Žádné práce tohoto charakteru se na stavbě nenacházejí. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před zakrytím všech konstrukcí bude písemně, popřípadě telefonicky vyzván investor 

nebo jeho zástupce k přejímce konstrukce a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

U konstrukcí předem vytypovaných bude ještě k přejímce vyzván navíc statik a 

projektant. Jedná se především o přejímku základové spáry, kontrola hydroizolací, 

výztuže schodiště, věnců a desek, kotvení vazníků a dalších staticky nebo 

technologicky náročných nebo neobvyklých konstrukcí. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Použité podklady 

- Projektová dokumentace 

- Fotodokumentace okolí 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Hydrogeologický průzkum 

- Protokol o stanovení radonového indexu 

 

Soubor použitých norem 

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
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ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

       

      Použité programy 

Cadcon, Ms Office, Excel 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem 

Žádné specifické požadavky nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2013 

                                                                                                                   Anna Škrdlová 

                                                                                                                  …………........ 
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ZÁVĚR 

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace, doplněná studiemi rodinného 

domu pro 4-5-ti člennou rodinu. Objekt se nachází v okrajové části města Jihlavy. Rodinný 

dům je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím v mírně svažitém terénu. 

Objekt je navržen jako zděný z keramických tvárnic Porotherm a 1S je navrženo z CSB 

bednících tvárnic. Zastřešení je jednoplášťovou plochou střechou. Součástí rodinného 

domu je vestavěná garáž s místem pro 1 osobní automobil. Pro architektonický návrh byly 

vypracovány studie, které jsou součástí této bakalářské práce. Projektová dokumentace je 

vypracována v rozsahu zadání. Je doplněna o pět detailních provedení částí konstrukcí. 

V textové části je zpracován tepelně technický posudek, požárně technická zpráva a výpis 

prvků. 
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