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Abstrakt 
 
Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby nízkoenergetického, dvoupodlažního, 
nepodsklepeného rodinného domu s garáží. Objekt je zastřešen plochou vegetační 
střechou. Konstrukční systém je dřevostavba z I-nosníků Steico. Rodinný dům tvoří jednu 
bytovou jednotku o kategorii 5+1. 
  
Klíčová slova 
  
nízkoenergetický dům, novostavba, dřevostavba, rodinný dům, konstrukční systém Steico, 
I-nosník, plochá střecha, vegetační střecha, garáž, základová deska, provětrávaná fasáda, 
tepelná izolace: foukaná celulóza, pěnové sklo, polystyren 
  
  
Abstract 
  
The aim of my bachelor thesis is a project of new low-energy detached house with garage, 
two-floor house without cellar. The building is covered with flat green roof. The structural 
system is composed of timber I-joists Steico. Detached house consists of one housing unit 
of category 5+1. 
 
Keywords 
 
low-energy house, new building, timber house, detached house, Steico construction, I-joist, 
flat roof, green roof, garage, raft foundation, ventilated facade, thermal insulation: blown 
cellulose, foam-glass, polystyrene 
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1. Úvod 

 Bakalářská práce zpracovává projekt rodinného domu dle zadání bakalářské 
práce na úrovni dokumentace pro provedení stavby. 
Jedná se projekt novostavby nízkoenergetického rodinného domu s garáží. Objekty 
jsou řešeny jako dřevostavba založena na základové železobetonové desce. Nosné 
konstrukce jsou tvořeny systémem I-nosníků Steico, zateplení je řešeno formou 
foukané celulózy, pěnového polystyrenu a pěnoskla. Objekty mají plochou 
vegetační střechu se spádem 5%.  
Stavba je umístěna do ekologicky zaměřené obce Hostětín, ležící v okrese Uherské 
Hradiště. Bude využíváno teplo z obecní výtopny a kořenová čistírna odpadních 
vod.  
Objekt je na pozemku situován tak, aby plně využil solární zisky. Dům byl 
optimalizován pomocí programu PHPP 2007 CZ určený pro návrh pasivních domů. 
Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými 
normami. 



 
 
 
 

2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
Akce:   Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu 
   Hostětín, parcela č. 408/3 
 
Projektant:  Jakub Král 
   Petrovice u Karviné 592 
   Petrovice u Karviné 735 72 
 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby 
 
Vypracoval:  Jakub Král 
 
Datum:  Květen 2013 
  



2.1.1   Identifikační údaje 
 
 Název stavby:   Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu 

     

 Charakteristika stavby: Novostavba rodinného domu s otevřeným stáním a  

     garáží 

 

 Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby 

 

 Místo stavby:   Hostětín 

 

 Okres:    Uherské Hradiště 

 

 Kraj:    Zlínský 

 

 Katastrální území:  Hostětín 

 

 Parcelní číslo:   408/3 

 

 Zodpovědný projektant: Jakub Král 

     Petrovice u Karviné 592 

     Petrovice u Karviné 735 72 

 

  



2.1.2   Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
 pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 
  Stavba rodinného domu je navržena na pozemku parc. č. po scelení 408/3  
 k.ú. Hostětín, obec Hostětín, okres Uherské Hradiště. Parcelní čísla sousedních 
 pozemků: 404/2, 404/1, 408/1, 410/1, 411, 412/1, 414, 1246.  
 Parcela se nachází v rozvojové části obce Hostětín. Pozemek se užíval jako 
 zemědělský půdní fond. V současné době je pozemek zatravněn. Dotčené území je 
 dle platného územního plánu obce Hostětín vyhrazeno jako plochy pro individuální 
 bydlení. 
 Výměra pozemku: 2227 m2. 

 
2.1.3   Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

 technickou infrastrukturu 
 
  Bylo provedeno geodetické měření, vizuální prohlídka staveniště a pořízena 
 fotodokumentace stávajícího stavu. 
 Z hydrogeologického průzkumu provedeném byla zjištěna hladina podzemní vody 
 v hloubce 8 m pod úrovní stávajícího terénu. Druh zeminy byl určen jako písčitá 
 hlína. Bylo zjištěno, že předpokládaný odběr podzemní vody budoucího 
 projektovaného průzkumného hydrogeologického vrtu nebude mít na jeho nejbližší 
 okolí negativní hydrogeologický dopad v případě dodržení požadavků 
 specifikovaných v hydrogeologickém vyjádření k povolení odběru podzemní vody. 
 Radonový index  pozemku byl stanoven dle radonového průzkumu jako nízký. 

 Objekt bude se na severní straně napojen na místní komunikaci přes nově 
 zbudovanou zpevněnou plochu.  

 Pitná voda bude odebíraná z vybudovaného vlastního zdroje studny. 
 Elektrická přípojka bude napojena na prodloužené vedení nízkého napětí. 

 Kanalizační přípojka bude napojena na prodloužené vedení jednotné kanalizace. Na 
 přípojce bude umístěna hlavní vstupní šachta. 

 Dále bude objekt napojen na prodloužené vedení přívodního a vratného potrubí 
 teplovodní sítě. 

 

2.1.4   Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
  Projekt byl vypracován v souladu s požadavky dotčených orgánů státní 
 správy. 
 Při provádění prací budou taktéž dodrženy všechny podmínky stanovené ve 
 vyjádření dotčených orgánů. 
 

 
 



2.1.5   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
  Předkládaná projektová dokumentace pro provedení stavby byla navrhována 
 v souladu s platnými normami a vyhláškami, splňuje požadavky pro výstavbu dle 
 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Především byl 
 splněn § 40 a to v následujících bodech: 
 
   - Světlá výška obytných místností v rodinném domě je 2500 mm, 
     v podkroví 2300 mm. 
 - Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné osvětlení a větrání 
   čistým vzduchem a vytápění s možností regulací tepla. Návrh objektu  
   počítá s větráním pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací. 

 - Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření mají 
   zajištěné účinné odvětrání, osvětlení a jsou vytápěny s možností 
   regulace tepla.  
 - Střešní konstrukce, stropy a nosné vnější i vnitřní nosné stěny 
   budou navrženy na normové hodnoty zatížení. 
 Dále splňuje požadavky následujících zákonů a vyhlášek: 
 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 
2.1.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

 rozhodnutí, popřípadě územně plánovací dokumentace 
 
  Novostavba rodinného domu a využití pozemku je v souladu se schválenou 
 územně plánovací dokumentací. 
 Stavba vyžaduje stavební povolení a územní rozhodnutí. 
 
 

2.1.7   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
 jiná opatření v dotčeném území 
 
  Stavba bude zahájena až po dokončení prodloužení inženýrských sítí. Vyjma 
 tohoto případu není stavba časově ani věcně vázána na žádnou jinou stavbu či 
 opatření. 
 
 

2.1.8   Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
 Předpokládané zahájení stavby   4/2014 
 ředpokládané dokončení stavby   8/2014 
 Výstavba RD a souvisejících objektů bude probíhat v jednom časovém úseku. 
  
 Popis výstavby:  I. Shrnutí ornice, vytyčení objektu, zemní práce



     II. Základové konstrukce 
     III. Stavba nosných konstrukcí 
     IV. Práce PSV, omítky 
     V. Úprava okolí, předání objektu, kolaudace 
 
 

2.1.9   Plán kontrolních prohlídek 
 
  Přesná data budou stanovena v průběhu výstavby. 
 
 

2.1.10   Statistické údaje 
 
  V objektu je 1 bytová jednotka o velikosti 5 + 1. K objektu přiléhá 
 otevřené stání (pro 1 osobní automobil) a garáž (pro 1 osobní automobil) s dílnou. 
 

Výměra pozemku:      2 227 m2 
Zastavěná plocha:      246,2 m2   
Index zastavění pozemku:     11,1% 
Půdorysná plocha rodinného domu:    140,3 m2 

Vytápěná podlahová plocha RD (dle PHPP):  199,5 m2 

Vytápěná podlahová plocha RD (dle ČSN):   237,5 m2 
Půdorysná plocha garáže:       53,0 m2 
Obytná plocha:      114,6 m2 

Obestavěný prostor RD:     933,9 m3 

Obestavěný prostor garáže:     215,0 m3 

Plocha teras:       78,54 m2 

Plocha otevřeného stání:     26,22 m2 

Plocha zpevněných ploch dlažbou    137,9 m2  
 Orientační hodnota stavby:     7 500 Kč/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 20. května 2013 
 
Vypracoval 
Jakub Král 



 
 
 
 

2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
Akce:   Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu 
   Hostětín, parcela č. 408/3 
 
Projektant:  Jakub Král 
   Petrovice u Karviné 592 
   Petrovice u Karviné 735 72 
 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby 
 
Vypracoval:  Jakub Král 
 
Datum:  Květen 2013 
  



2.2.1  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

2.2.1.1 Zhodnocení staveniště 
 

 Stavební parcela č. 408/3 v k.ú. Hostětín se nachází na převážně rovinatém 
pozemku, který je v součastnosti nevyužíván. Parcela se nachází v rozvojovém 
území obce Hostětín, na ploše určené k individuálnímu rodinnému bydlení. 
Příjezd k pozemku je po místní asfaltové komunikaci při severní straně 
pozemku. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 

Na stavebním pozemku se v součastnosti nenachází přípojky inženýrských sítí a 
řešení napojení objektu RD na sítě IS je upřesněno níže.  

Před zahájením stavebních prací se provede přípojka nízkého napětí a vrt studny. 
Zároveň bude pozemek oplocen.  

Staveniště bude doplněno mobilním sociálním zařízením a dočasnou zpevněnou 
plochou pro skladování materiálu. 

Na pozemku se nenachází žádné stavby ani stromy. 

 
2.2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu, samostatně stojícího, dvoupodlažní. 
K objektu přiléhá otevřené stání, které spojuje rodinný dům s garáží. Objekt je 
nepodsklepený. Půdorys rodinného domu má tvar obdélníku o celkových 
rozměrech 13,441 x 10,441 m. Půdorys garáže má tvar obdélníku o celkových 
rozměrech 7,961 x 6,662 m. Otevřené stání je o převládajících rozměrech 6,8 x 
3,795m. Stavba se bude nacházet v obci Hostětín na parcele č. 408/3, k.ú. 
Hostětín, okres Uherské Hradiště. Stavba nebude narušovat svým vzhledem 
okolní stavby. 

Řešená stavební parcela bude dopravně napojena na místní komunikaci při 
severní straně parcely sjezdem. Pozemek není v současnosti oplocen. Oplocení 
bude řešeno dřevěným plotem na nosné ocelové sloupkové konstrukci výšky 2 
m. V oplocení na severní straně bude provedena branka a samonosná posuvná 
brána.  
Řešení navrhované výstavby RD vychází z požadavků na vytvoření samostatné 
bytové jednotky s klidovou částí zahrady. 
Vstup do domu je ze severní strany od přístupové komunikace. Vstup je krytý 
střechou otevřeného stání. Komunikační prostor mezi garáží a rodinným domem 
je rovněž celý krytý střechou otevřeného stání, které slouží pro odstavení 
jednoho osobního automobilu. Po vstupu do domu je ze zádveří vstup po levé 
straně do šatny. Rovně je zádveří odděleno dveřmi od chodby, ze které je po levé 
straně vstup do koupelny se sociálním zařízením. Dále navazuje vstup do 
obývacího pokoje, který je spojen s kuchyní a jídelnou. Z kuchyně je vstup do 
špíže. Z kuchyně i obývacího prostoru je vstup na venkovní jižní terasu, která je 
do určité míry zastřešena. Z chodby je dále vstup do pracovny, technické 
místnosti, ze které je přístup do skladovacích prostor umístěných pod 
schodištěm. Na chodbu navazuje schodiště spojující první s druhým nadzemním 
podlažím. Ve druhém podlaží je do všech místností vstup z haly umístěné 



centrálně uprostřed půdorysu. Po směru hodinových ručiček se z haly dá 
vstoupit do ložnice rodičů, která má k dispozici šatnu a příruční koupelnu. Dále 
je z haly vstup do dvou pokojů, každý má k dispozici šatnu. Následuje vstup do 
koupelny se sociálním zařízením. Nakonec je přístup do skladu na ložní prádlo, 
v tom je zabudovaný shoz na prádlo vyúsťující v technické místnosti. Všechny 
tři obytné místnosti ve druhém podlaží mají přístup na terasu a balkón, která je 
na východní a jižní straně domu.  

1NP bude fungovat jako denní zóna, zatímco 2NP jako zóna klidová - noční. 
V garáži se nachází stání pro jeden osobní automobil a úložný prostor pro jízdní 
kola a sekačku. Dále dílna a sociální zařízení. Do garáže je vstup dveřmi z 
východní strany otevřeného stání a z jižní strany do dílny. Ze severní strany jsou 
umístěny sekční vrata s posuvem nahoru pro vjezd automobilu. Ze severní strany 
je směrem do půdorysu garáže zasunut prostor pro psí kotec. 

Konstrukční výška RD je v 1NP 3,013m, světlá výška v 1NP je 2,559m. 
V podkroví je světlá výška proměnná v jednotlivých místnostech, v nejnižším 
místě je 2,357m, v nejvyšším místě pak 2,500m. 
Veškeré střešní konstrukce jsou ploché vegetační s extenzivním porostem. Na 
střeše rodinného domu jsou umístěné solární kolektory. 
Objekty jsou obloženy provětrávanou fasádou ze sibiřského modřínu. Sokly jsou 
upraveny šedým marmolitem. 
Okna jsou dřevěná, rámy jsou zaizolované a překryté dřevěným obložením, což 
působí dojmem bezrámového zasklení. 
Po dokončení objektu budou veškeré vegetační plochy zatravněny. Příjezdová 
cesta ke garáži, otevřenému stání a chodník k rodinnému domu budou řešeny 
kamennou dlažbou. Terasa bude dřevěná.  

 

2.2.1.3  Technické řešení a konstrukční řešení 
 

 Po shrnutí ornice a zemních pracích se provede založení stavby. Objekt RD i 
garáže bude založen na železobetonové desce, která je provedena na hutněném 
násypu z izolačního pěnoskla.  
Horní stavba je řešena jako dřevostavba, kde budou kombinovány systémy 
Baloon-Frame a rámové stavby. Nosný systém, svislý i vodorovný, bude tvořen 
nosníky I-profilu Steico. Vnitřní nosná konstrukce bude tvořena sloupy a 
průvlakem z lepeného lamelového dřeva. 
Veškeré střešní konstrukce jsou ploché se spádem 5% a jsou řešeny jako 
vegetační s extenzivním porostem. Výška substrátu činí 80 mm. 
Konstrukce vnějších tesařských konstrukcí - terasy, balkónu a otevřeného stání 
bude tvořena pohledovými KVH Si hranoly. 
Objekty jsou obloženy provětrávanou fasádou ze sibiřského modřínu. Sokly jsou 
upraveny šedým marmolitem. 
Vnitřní příčky budou řešeny nosnou dřevěnou konstrukcí, vyplněnou 
dřevovláknitou izolací a opláštěním ze sádrovláknitých desek. V domě se 
nachází také tři nenosné zdi z nepálených cihel. 



Dveře i okenní výplně jsou dodány společností Slavona. Jedná se o dřevěná okna 
a dveře Progression určené pro pasivní domy. Okna jsou zasklené 
izolačními/solárnimi trojskly. V garáži jsou dvojskla SC78. Rámy oken jsou 
zaizolované a překryté dřevěným obložením, což působí dojmem bezrámového 
zasklení. 

Zpevněné plochy jsou dlážděné kamennou dlažbou usazenou do zhutněného 
štěrkového podsypu. 

Dešťová voda bude sváděná do plastové akumulační nádrže o objemu 6000l, 
firmy Glynwed. Dešťová užitková vody bude přivedena do garáže. Bude 
využívána na zalévání zahrady a mytí aut. 

Akumulační hmotu v domě plní příčky z nepálených cihel a železobetonová 
deska. 

Vytápění je řešeno pomocí teplovodního podlahového vytápění. V koupelně 
budou osazeny otopné žebříky. Zdrojem tepla na vytápění a ohřev TV budou 
solární kolektory. V otopné sezóně bude teplo dodávané z místní obecní výtopny 
spalující odpadní dřevo. 

V domě bude větrání řešeno pomocí rekuperační jednotky Paul Novus 300 jako 
nucené větrání se zpětným ziskem tepla, jednotka obsahuje letní bypass. 

Dům bude řešen jako nízkoenergetický. Využívat bude solárních zisků. Stínění je 
zajištěno na jižní straně v 1NP předsazenou konstrukcí, ve 2NP v obytných 
místnostech pomocí integrovaných žaluzií. 

 

2.2.1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 

 Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci, ta vyúsťuje v 
kořenové čistírně odpadních vod. Na přípojce kanalizace bude osazena hlavní 
vstupní šachta. Do kanalizace je sveden také přepad z akumulační nádoby na 
dešťovou vodu.  

Objekt bude mít vlastní zdroj pitné vody - studnu. Nad vrtem bude umístěná 
studnařská vodoměrná šachta. 

 Elektřina bude napojena také přes novou přípojku nízkého napětí přes nový 
elektroměrný pilířek, který bude zřízen na hranici pozemku stavebníka mezi 
branou a brankou. Veškeré napojení na IS je patrno z výkresu 2.02 - Situace. 
Řešená stavební parcela bude dopravně napojena na místní komunikaci sjezdem 
pomocí zpevněné plochy. 

 
2.2.1.5  Řešení technické a dopravní infrastruktury, stavby v 

  poddolovaném území 
 

 Příjezd k objektu bude po místní asfaltové komunikaci při severní straně 
pozemku. Na pozemku stavebníka bude přecházet v plochu opatřenou kamennou 



dlažbou. Parkovaní je zajištěno na zpevněných plochách otevřeného stání a v 
garáži. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 
2.2.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. K výstavbě bude 
využito pouze schválených certifikovaných, nezávadných materiálů. Objekt 
nebude stínit sousedním objektům. 
Stavební odpad v průběhu výstavby RD bude likvidován podle svého druhu a 
uložen na příslušných skládkách, doklad o uložení stavebního odpadu na 
skládce, bude uložen u dodavatelské firmy. 

Běžný komunální odpad bude likvidován popelnicí. 
Provozem objektu nebudou vznikat žádné odpady, vyjma komunálního, ten bude 
likvidován popelnicí.  

 
2.2.1.7 Bezbariérové řešení  

 
 V případě navrhované stavby RD se jedná o soukromou stavbu pro bydlení 
a není nutné řešit bezbariérový přístup do objektu. Stavební tento požadavek 
nevznesl. 
 

2.2.1.8 Průzkumy a měření na pozemku stavebníka 
 

 Bylo provedeno geodetické měření, vizuální prohlídka a pořízena 
fotodokumentace. 
 Byl proveden hydrogeologický průzkum. Z něhož byla zjištěna hladina 
podzemní vody v hloubce 8 m pod úrovní stávajícího terénu. Druh zeminy byl 
určen jako písčitá hlína. Bylo zjištěno, že předpokládaný odběr podzemní vody 
budoucího projektovaného průzkumného hydrogeologického vrtu nebude mít na 
jeho nejbližší okolí negativní hydrogeologický dopad v případě dodržení 
požadavků specifikovaných v hydrogeologickém vyjádření k povolení odběru 
podzemní vody. 
Na pozemku byly provedeny průzkumné vrty pro zjištění pronikání radonu 
z podloží. Měřením byla stanovena hranice nízkého radonového indexu, budou 
provedena protiradonová opatření v podobě použití protiradonové izolace, která 
plní funkci také jako hydroizolace.   
 
 

2.2.1.9  Vytyčení stavby 
 

 Stavba bude vytyčena dle výkresu č. 2.02 Situace. Tento úkon provede 
odborně způsobilá osoba.  
Polohové a výškové zaměření pozemku bylo provedeno odbornou geodetickou 



firmou a výstup v elektronické a tištěné podobě byl zpracován v souřadnicovém 
systému S-JTSK/Bpv. 
Nově vzniklý objekt bude polohopisně zaměřen do geometrického plánu a 
zanesen do katastru nemovitostí. 

2.2.1.10  Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 
 

 Stavba bude členěna:  rodinný dům 
     garáž 
    otevřené stání  
    zpevněné plochy 
    oplocení pozemku 
    přípojka kanalizace 
    přípojky teplovodní sítě 
    přípojka NN 
    vrt studny se studnařskou vodoměrnou šachtou 
    akumulační nádrž na dešťovou vodu 

 
2.2.1.11 Vliv stavby na okolí a jeho ochrana 

 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Zhotovitel stavby zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 
Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 
garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 
stavu. 
 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a 
předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle 
druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 
11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 
(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 
skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání 
těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je 
jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 
vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 
 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 
odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

 
Kód     Název odpadu          

08 01   Odpady ze zpracování, používání a odstraňování barev a laků  



08 04   Odpady ze zpracování a používání lepidel a těsnicích materiálů 
15 01   Obaly 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika             
17 02  Dřevo, sklo a plasty                
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu     
17 04  Kovy (včetně jejich slitin)                      
17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina                     
17 06  Izolační materiály                     
17 08  Stavební materiály na bázi sádry                    
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady                    
20 03  Ostatní komunální odpady               
 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Staveniště bude zajištěno tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do 
jejiho prostoru. 
Dokončený objekt nebude mít žádný vliv na okolní objekty ani pozemky. 

  

2.2.1.12 Ochrana zdraví při práci 
 

 Pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během stavby musí být 
dodrženy veškeré předpisy BOZP: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
-  nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
A další požadavky vyplývající z požadavků a směrnic na stavební firmy. 
 
 

2.2.2  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, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Realizace stavby bude prováděna certifikovaným dodavatelem montovaných 
dřevostaveb technologií staveništní montáže. 
Doklady o zabudovaných materiálech a jejich mechanických a fyzikálních 
vlastnostech budou uloženy u dodavatele stavby. 
Podrobný statický výpočet bude součástí dodavatelské-prováděcí dokumentace. 

2.2.3  Požární bezpečnost 
 

 Stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti dle vyhlášky 23/2008 Sb. 



Více viz příloha projektové dokumentace Technická zpráva požární ochrany. 

 
 
 

2.2.4  Hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí 
 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 
technických požadavcích na stavby č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s 
dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 
ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 
2.2.5  Bezpečnost při užívání 

 
 Stavba byla navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
zranění výbuchem či vloupáním.  

 
2.2.6  Ochrana proti hluku 

 
 Objekt splňuje veškeré hlukové limity. Pronikání zvýšeného hluku do 
objektu je zabráněno volbou vhodného konstrukčního systému a použitím výplní 
otvorů s izolačním trojsklem. Jsou splněny také akustické požadavky na vnitřní 
konstrukce. 

 
 

2.2.7  Úspora energie, tepelné hospodářství 
 

 Veškeré konstrukce stavby splňují tepelně technické parametry dle  
ČSN 73 0540 – 2:2011+Z1:2012  
 

Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Hodnocení 
UN,20 Urec,20 Upas,20 U 

Obvodová stěna 0,30 0,20 0,18 ~ 0,12 0,113 VYHOVUJE 

Podlaha na zemině 0,45 0,30 0,22 ~ 0,15 0,164 VYHOVUJE 

Střecha 0,24 0,16 0,15 ~ 0,10 0,107 VYHOVUJE 

Střecha nad 1NP 0,24 0,16 0,15 ~ 0,10 0,124 VYHOVUJE 

Okna 1,5 1,2 0,80 ~ 0,60 ≈ 0,73 VYHOVUJE 

Dveře 1,7 1,2 0,9 0,8 VYHOVUJE 
 
 



Všechny konstrukce rodinného domu z hlediska součinitele prostupu tepla 
vyhověly normovým hodnotám stanovených pro pasivní standard. 
Objekt byl navrhován s důrazem na eliminaci tepelných mostů. Objekt byl 
posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy prostřednictvím průměrného 
součinitele prostupu tepla Uem a je zařazen do klasifikační třídy A - velmi 
úsporná, viz. Technická zpráva - Technika prostředí staveb. 
Splnění požadavků na měrnou potřebu tepla pro vytápění a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle metodiky programu pro navrhování pasivních 
domu PHPP 2007 CZ, uznávané Centrem pasivního domu, je přílohou 
projektové dokumentace, viz. příloha Posouzení v programu PHPP 2007 CZ. 
Dům je zařazen do kategorie nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla 
pro vytápění 19 kWh/(m2a). 
 
 

2.2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
 schopností pohybu a orientace 

 
 V případě navrhované stavby RD se jedná o soukromou stavbu pro bydlení 
a není nutné řešit bezbariérový přístup do objektu. Stavební tento požadavek 
nevznesl. 
 

2.2.9  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Ochrana proti radonu 
 Měřením byla stanovena hranice nízkého radonového indexu, budou 
provedena protiradonová opatření v podobě použití protiradonové izolace, jejíž 
funkci plní hydroizolace. 

Ochrana stavby proti účinkům povrchové vody 
Dostatečnou ochranou v daném případě vytváří standardní hydroizolace 
navržená podle hydrogeologických poměrů na pozemku ve vztahu k zájmové 
spodní stavbě.  

 
2.2.10  Ochrana obyvatelstva 

 
 Stavba rodinného domu splňuje podmínky územního plánu obce, tj. splňuje 
základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva podle vyhl. č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkonů ochrany 
obyvatelstva. 
 
 

2.2.11  Inženýrské stavby 
 

2.2.11.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
 Splaškové vody a odpadní vody budou odvedeny do jednotné kanalizace 
umístěné pod vozovkou místní komunikace, ta vyúsťuje v kořenové čistírně 
odpadních vod. Na přípojce kanalizace bude osazena hlavní vstupní šachta. 
Dešťové vody z objektů budou svedeny do akumulační nádrže na dešťovou vodu 



o objemu 6000 l s přepadem do kanalizační přípojky. Potrubí je potřeba chránit 
zpětnou kanalizační klapkou proti zpětnému vzedmutí vody.  

2.2.11.2    Zásobování vodou 
 
 Objekt bude mít vlastní zdroj pitné vody - nově vybudovanou studnu na 
pozemku stavebníka. Nad vrtem bude umístěná studnařská vodoměrná šachta na 
severní straně pozemku stavebníka. Odtud bude vedení vodovodu pokračovat 
jako domovní vodovod do domu a garáže. 

 
2.2.11.3  Vytápění 

 
 
 Vytápění je řešeno pomocí teplovodního podlahového vytápění. V 
koupelnách budou osazeny otopné žebříky.  
Zdrojem tepla na vytápění budou solární kolektory. V otopné sezóně bude teplo 
dodávano z místní obecní výtopny spalující odpadní dřevo. 
V technické místnosti je osazen integrovaný zásobník tepla. 
V dílně je osazen jeden elektrický přímotop.   

 
2.2.11.4   Větrání 

 
 V objektu bude instalován systém nuceného větrání se zpětným ziskem 
tepla. Systém bude zajišťovat rekuperační jednotky Paul Novus 300. Rozvody 
vzduchotechniky budou vedeny ve stropní a střešní nosné konstrukci, mezi 
nosníky Steico. 

 
2.2.11.5   Nízkého napětí 

 
 Objekt bude napojen na veřejné vedení NN pomocí nově zbudované  
elektropřípojky. Elektropřípojka bude vyvedena do zděného elektroměrného 
pilířku na  severní straně parcely, který bude zároveň sloužit jako sloupek brány. 

 
 

2.2.11.6   Řešení dopravy 
 
 Dopravní a pěší napojení objektu bude řešeno nově budovaným sjezdem na 
místní asfaltovou komunikaci při severní straně pozemku. 
Provedení sjezdu bude pomocí kamenné dlažby usazené do zhutněného 
štěrkového podsypu.  



2.2.11.7   Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

Po dokončení objektu budou veškeré vegetační plochy zatravněny. 
Příjezdová cesta ke garáži, otevřenému stání a chodník k rodinnému domu 
budou řešeny kamennou dlažbou. Terasa bude dřevěná.  

 
2.2.11.8   Elektronické komunikace 

 
 Autonomní hlásič PO 
 V domě bude osazeno zařízení autonomní detekce a signalizace. Toto 
zařízení musí být umístěno v části RD a to 1x v 1NP ve chodbě 1.03 a 1x ve 2NP 
v hale 2.01. 

 
 

2.2.12  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 
technologická zařízení staveb. 
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2.3.1 Účel stavby 
 
  Jedná se objekt rodinného domu s přilehlou garáží a otevřeným stáním. 
 Účelem stavby je vytvořit jednu samostatnou bytovou jednotku pro bydlení.   
 

2.3.2 Architektonické, funkční a dispoziční řešení stavby 
 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu, samostatně stojícího, dvoupodlažní. 
K objektu přiléhá otevřené stání, které spojuje rodinný dům s garáží. Objekt je 
nepodsklepený. Půdorys rodinného domu má tvar obdélníku o celkových 
rozměrech 13,441 x 10,441 m. Půdorys garáže má tvar obdélníku o celkových 
rozměrech 7,961 x 6,662 m. Otevřené stání je o převládajících rozměrech 6,8 x 
3,795m. Stavba se bude nacházet v obci Hostětín na parcele č. 408/3, k.ú. 
Hostětín, okres Uherské Hradiště. Stavba nebude narušovat svým vzhledem 
okolní stavby. 
Řešená stavební parcela bude dopravně napojena na místní komunikaci při 
severní straně parcely sjezdem. Pozemek není v současnosti oplocen. Oplocení 
bude řešeno dřevěným plotem na nosné ocelové sloupkové konstrukci výšky 2 
m. V oplocení na severní straně bude provedena branka a samonosná posuvná 
brána. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
Řešení navrhované výstavby RD vychází z požadavků na vytvoření samostatné 
bytové jednotky s klidovou částí zahrady. 
Vstup do domu je ze severní strany od přístupové komunikace. Vstup je krytý 
střechou otevřeného stání. Komunikační prostor mezi garáží a rodinným domem 
je rovněž celý krytý střechou otevřeného stání, které slouží pro odstavení 
jednoho osobního automobilu. Po vstupu do domu je ze zádveří vstup po levé 
straně do šatny. Rovně na zádveří je dveřmi oddělena chodba, ze které je po levé 
straně vstup do koupelny se sociálním zařízením. Dále navazuje vstup do 
obývacího pokoje, který je spojen s kuchyní a jídelnou. Z kuchyně je vstup do 
špíže. Z kuchyně i obývacího prostoru je vstup na venkovní jižní terasu, která je 
do určité míry zastřešena. Z chodby je dále vstup do pracovny, technické 
místnosti, ze které je přístup do skladovacích prostor umístěných pod 
schodištěm. Na chodbu navazuje schodiště spojující první s druhým nadzemním 
podlažím. Ve druhém podlaží je do všech místností vstup z haly umístěné 
centrálně uprostřed půdorysu. Po směru hodinových ručiček se z haly dá 
vstoupit do ložnice rodičů, která má k dispozici šatnu a příruční koupelnu. Dále 
je z haly vstup do dvou pokojů, každý má k dispozici šatnu. Následuje vstup do 
koupelny se sociálním zařízením. Nakonec je přístup do skladu na ložní prádlo, 
v tom je zabudovaný shoz na prádlo vyúsťující v technické místnosti. Všechny 
tři obytné místnosti ve druhém podlaží mají přístup na terasu a balkón, která je 
na východní a jižní straně domu.  

1NP bude fungovat jako denní zóna, zatímco 2NP jako zóna klidová - noční. 
V garáži se nachází stání pro jeden osobní automobil a úložný prostor pro jízdní 
kola a sekačku. Dále dílna a sociální zařízení. Do garáže je vstup dveřmi z 
východní strany otevřeného stání a z jižní strany do dílny. Ze severní strany jsou 
umístěny sekční vrata s posuvem nahoru pro vjezd automobilu. Ze severní strany 
je směrem do půdorysu garáže zasunut prostor pro psí kotec. 



Konstrukční výška RD je v 1NP 3,013m, světlá výška v 1NP je 2,559m. 
V podkroví je světlá výška proměnná v jednotlivých místnostech, v nejnižším 
místě je 2,357m, v nejvyšším místě pak 2,500m.. 

Veškeré střešní konstrukce jsou ploché vegetační s extenzivním porostem. Na 
střeše rodinného domu jsou umístěné solární kolektory. 

Objekty jsou obloženy provětrávanou fasádou ze sibiřského modřínu. Sokly jsou 
upraveny šedým marmolitem. 

Okna jsou dřevěná, rámy jsou zaizolované a překryté dřevěným obložením, což 
působí dojmem bezrámového zasklení. 

Po dokončení objektu budou veškeré vegetační plochy zatravněny. Příjezdová 
cesta ke garáži, otevřenému stání a chodník k rodinnému domu budou řešeny 
kamennou dlažbou. Terasa bude dřevěná.  

 
2.3.3 Souhrnné údaje ploch, obestavěný prostor, orientace, osvětlení a 

 oslunění 
 

 V objektu je 1 bytová jednotka o velikosti 5 + 1. K objektu přiléhá  otevřené 
stání (pro 1 osobní automobil) a garáž (pro 1 osobní automobil) s dílnou. 
 
Výměra pozemku:      2 227 m2 
Zastavěná plocha:      246,2 m2   
Index zastavění pozemku:     11,1% 
Půdorysná plocha rodinného domu:   140,3 m2 

Vytápěná podlahová plocha RD (dle PHPP):  199,5 m2 

Vytápěná podlahová plocha RD (dle ČSN):  237,5 m2 

Půdorysná plocha garáže:       53,0 m2 
Obytná plocha:      114,6 m2 

Obestavěný prostor RD:     933,9 m3 

Obestavěný prostor garáže:    215,0 m3 

Plocha teras:      78,54 m2 

Plocha otevřeného stání:     26,22 m2 

Plocha zpevněných ploch dlažbou   137,9 m2  
 

Vchod do domu je orientován na severní stranu. Všechny obytné místnosti 
 jsou situovány od východu k západu, největší část obytné plochy je orientována 
 k jihu. 

Všechny obytné místnosti jsou přímo osvětleny a u všech je možnost 
 přirozeného větrání okny, návrh objektu však počítá s nuceným větráním pomocí 
 vzduchotechnické jednotky s rekuperací. 

 
  



2.3.4  Technické a konstrukční řešení objektu 
 

2.3.4.1 Zemní práce a základy 
 

 Pozemek má mírně svažitý terén. Před zahájením zemních prací bude 
sejmuta ornice v místě výstavby, bude shrnuta stranou, uložena na pozemku a po 
skončení zemních prací bude znovu použita na vlastním pozemku. 
Pod budoucími objekty se vytvoří stavební jáma, která má dno ve spádu 1,5% od 
středu objektu směrem k jeho okrajům, dle výkresu základu. Objekty jsou 
založeny na základové desce, sloupy terasy, balkónu a otevřeného stání na 
základových patkách. Do výkopu bude uložen zemnící pásek. 
Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry a nebude ovlivňovat 
založení stavby. 
Nejprve se do stavební jámy rozmístí po obvodu objektů drenážní trubky        
DN 100 ve spádu 1%, které jsou podbetonovány betonovou mazaninou a jsou 
chráněny textilií proti zanesení. Na původní rostlý únosný terén se následně 
položí geotextilie, na ní se vytvoří spádována vrstva štěrkového podsypu jejíž 
spodní strana je ve spádu 1,5% od středu objektu směrem k jeho okrajům, kde 
jsou okolo objektů vedeny drenáže k odvodnění objektů. Násyp je vždy 1,5 m od 
kraje obvodové stěny směrem pod objekt proveden v nezámrzné hloubce - min. 
800 mm pod úrovní upraveného terénu. Dále se rozmístí ležaté svody kanalizace 
a zajistí se jejich poloha a nachystají se prostupy pro přívod sítí do objektů. Na 
štěrkový podsyp se položí geotextilie a provede se tepelná izolace ve formě 
pěnového skla Refaglass v tl. 350 mm v případě RD a 200 mm v případě garáže. 
Pěnosklo se bude hutnit po 180 mm. Vrstva pěnoskla bude přesahovat přes 
půdorys objektu, dle výkresové dokumentace. Vrchní strana bude chráněna 
geotextilií a nopovou fólií. Na pěnosklo se znovu položí geotextilie a provede se 
betonová mazanina C12/15 tl. 80 mm. Po získání potřebné únosnosti se povrch 
bet. mazaniny očistí a bude zbaven ostrých výstupků, popřípadě vyrovnán 
cementovou maltou, provede se penetrační nátěr a nataví se asfaltové 
modifikované  SBS pásy tl. 5,2 mm, s nosnou AL vložkou, plnící funkci 
hydroizolace a izolace proti radonu, ta se bude chránit volně položenou 
geotextilií. Následně bude provedena nosná základová železobetonová deska tl. 
250 mm dle statického posudku. Přes hrany základové desky bude následně 
natavena pokračující hydroizolace. Boční hrany zákl. desky budou později 
zatepleny perimetrem o celkové tl. 130 mm. 
Pro sloupy terasy a balkónu budou provedeny železobetonové základové patky 
400x400x735 mm. Pro sloupy otevřeného stání budou provedeny základové 
patky Ø200 mm a výšky 880 mm.  

  
 

2.3.4.2 Svislé konstrukce nosné 
 

 Obvodové nosné stěny jsou navržené jako difúzně otevřené. Stěny jsou 
tvořeny I-nosníky Steico Wall výšky 300 mm v případě RD, 160 mm v případě 
garáže, a rozměru pásnice 60x39 mm. Nosníky jsou rozmístěny v základním 
rastru 625 mm, dle potřeby je jejich osová vzdálenost zmenšena. Severní a 
západní strana je řešena průběžnými nosníky až po atiku - systémem                  
Baloon-frame, jižní a východní strana je řešena jako rámová stavba s nosníky o 



výšce jednoho podlaží, viz. Výkresy sestavy dřevěných prvků 11.01 a 11.02 a 
Pohledy na sestavu dřevěných prvků 1NP a 2NP v.č. 12.01 a 12.02.   
Stěnové nosníky jsou v místě atiky ztuženy dřevěným rámem Ultralam R tl.45 
mm. Nosníky stavěny systémem Baloon-frame jsou v úrovni podlaží rozepřeny 
nosníky Steico Wall výšky 300 mm o rozměrech stojiny 60 x 39 mm  
situovanými naležato. Nosníky stavěny systémem rámové stavby jsou v úrovni 
stropní konstrukce proloženy sbíjeným nosníkem 80x300 mm eliminujícím 
tepelný most. Tento sbíjený nosník je umístěn taky na severní straně v podstřešní 
části jako horní ztužující pražec stěnových nosníků.  
Je nutné dbát na správné rozmístění jedno nebo oboustranně zateplených 
nosníků, dle již zmíněné výkresové dokumentace! 
Stěny jsou založeny na dřevěném lamelovém pražci Steico ultralam X výšky 75 
mm, který je o 100 mm předsazen přes hranu železobetonové desky. Kotvení 
bude probíhat na základě posudku autorizovaného statika, kotvami do základové 
desky. Nosníky jsou k pražci kotveny pomocí dvou uhelníků, které kotví každou 
pásnici na protilehlé křižné straně. 
Na vnitřní straně jsou stěny prostorově ztuženy staticky účinným pláštěm z 
desek OSB 3 4P+D formátu 18x1250x2500 mm. Desky budou s přelepenými 
spárami vzduchotěsnou páskou Airstop, která bude aplikovaná přítlačným 
válečkem. Je nutné dbát na řádné provedení z hlediska vzduchotěsnosti a 
všechny detaily, spoje a napojení v průběhu celé výstavby správně přelepit 
vzduchotěsnou páskou. Vrstva z OSB desek bude plnit funkci vzduchotěsné 
roviny a parobrzdy. Z vnější strany bude přisponkována tvrdá dřevovláknitá 
deska Steico Universal P+D tl. 35 mm. Prostor mezi I-nosníky bude zateplen 
pomocí foukané celulózy Climatizer Plus, viz. příloha Výpis skladeb konstrukcí. 
Otvor, který vznikne tímto způsobem zateplování v desce OSB je poté nutno 
správně přelepit vzduchotěsnou páskou.  Následovat bude instalační předstěna 
tvořena roštem z latí 50x50 mm. Ten bude vyplněn izolací Steico Canaflex tl. 50 
mm. Na rošt se připevní dřevovláknité desky Fermacell tl. 12,5mm.  
U vnější strany konstrukce bude připevněn dřevěný rošt z latí 50x35 mm, který 
bude vynášet provětrávanou fasádu z palubek tl. 20 mm ze sibiřského modřínu.  
Vnitřní nosná stěna je tvořena jako skeletová dřevěnými lepenými lamelovými 
sloupy rozměru 140x140 mm, které vynáší lepený lamelový průvlak 140x200 
mm. prostor mezi sloupy bude v 1NP vyplněn nenosným zdivem z nepálených 
cihel formátu 290x140x65 mm, které budou kotveny po obvodě pomocí vodící 
lišty. Stěna je založena v 1NP na základovém hranolu 140x80 mm, viz. Výkresy 
sestavy dřevěných prvků 11.01 a 11.02. Tato konstrukce vynáší stopní a střešní 
konstrukci. 
Druhá vnitřní nosná konstrukce se nachází u schodiště a je tvořena dřevěnými 
sloupky 100x100mm, opláštěná z jedné strany SDV deskou tl. 12,5 mm a z 
druhé strany deskou OSB 3 tl. 18 mm a SDV deskou tl. 12,5 mm. Prostor mezi 
sloupky je vyplněn dřevovláknitou izolací Steico Flex.  Tato stěna bude vynášet 
část stopní konstrukce a zároveň do ní bude kotvena schodnice schodiště.  
  

2.3.4.3 Svislé konstrukce nenosné 
 

 Vnitřní nenosná stěna je tvořena dřevěnými hranoly v základním rastru 625 
mm, dle potřeby je jejich osová vzdálenost zmenšena, viz. Výkresy sestavy 
dřevěných prvků 11.01 a 11.02.  Rozměr hranolu se liší dle typu příčky. 
Vyskytují se hranoly 60x60, 60x100 a 75x75 mm. Příčky mají horní a dolní 



základový hranol, vždy výšky 80 mm a šířky, dle šířky nosné konstrukce příčky. 
Prostor mezi nosníky příčky je vyplněna tepelně-akustickou izolací Steico Flex. 
Příčky jsou opláštěné SDV deskami Fermacell tl.12,5 mm, příčka ohraničující 
ložnici a pokoj má dvojité opláštění ze SDV desek. Příčka ohraničující 
technickou místnost je z jedné strany opláštěná také OSB deskou 3, tl. 18 mm, 
kvůli kotvení prvků do stěny a kvůli zlepšení vzduchové neprůzvučnosti, viz. 
příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 
 

2.3.4.4 Vodorovné konstrukce 
  
  Stropní konstrukce 

 Strop nad jednotlivými podlažími bude tvořen SDK protipožárním 
podhledem Rigips RF tl. 12,5mm, který bude kotven do nosné konstrukce 
podhledu, tvořenou z dřevěných latí 48x24 mm. Následuje nosná stropní 
konstrukce tvořena I-nosníky Steico Joist výšky 300 mm, s rozměrem pásnice 
60x39 mm. Nosníky jsou v převládajícím rastru 625 mm. Mezi nosníky je 
akustická izolace Isover Piano tl. 80mm. Stopní nosníky jsou uloženy po krajích 
pomocí ocelových botek, kotvených na Ultralam R 60x360 mm, připevněný na 
obvodové stěny (jižní, severní), uprostřed jsou stropní nosníky uloženy na 
lepeném lamelovém nosníku 140x200mm. K lepenému nosníku jsou stopní 
nosníky kotveny pomocí ocelových úhelníků a jsou mezi sebou rozepřeny 
odřezky I-nosníků. Na stopních nosnících je shora ztužující rovina tvořena 
deskou OSB 3 4PD 22x2500x1250 mm. 
Stopní nosníky vynášející příčky z nepálených cihel nebo dlouhé příčky z 
dřevěné konstrukce jsou kvůli únosnosti zdvojeny. 
Pod východní obvodovou stěnou 2NP zasunutou 2m směrem do interiéru je 
stropní konstrukce zhuštěna, aby bezpečně vynesla obvodovou konstrukci. 
Prostor pod takto vzniklou terasou je zateplen foukanou celulózou Climatizer 
plus. Z horní strany je konstrukce ztužena záklopem z desek Ultralam X tl. 24 
mm. Spodní strana je opláštěná deskami OSB 3, tl. 25mm s přelepenými 
spárami, na tuto vrstvu je aplikovaná parozábrana ve formě parotěsné fólie 
Airstop a následuje přímo montované opláštění z SDK desek Rigips tl. 12,5mm. 
Parozábrana je vyvedena mezi dvěma společně smontovanými stropními 
nosníky nad stropní konstrukci, viz. výkresová dokumentace. 
 
 Střešní konstrukce 
 Střecha je navržena plochá vegetační s extenzivním porostem. Spád střešní 
roviny nad domem i garáží je 5%. Po obvodu tří stran - východní, jižní a západní 
je pomocí obvodových stěn vytvořena atika.  
Střešní konstrukce je tvořena I-nosníky Steico Joist výšky 360 mm, o rozměrech 
stojiny 60x39 mm. Ty budou obdobně jako stropní konstrukce uloženy po 
krajích pomocí ocelových botek, kotvených na Ultralam R 60x360 mm, 
připevněný na obvodové stěny (jižní, severní), uprostřed jsou stropní nosníky 
uloženy na lepeném lamelovém nosníku 140x200mm. K lepenému nosníku jsou 
stopní nosníky kotveny pomocí ocelových úhelníků a jsou mezi sebou rozepřeny 
odřezky I-nosníků. Na lamelovém nosníku je umístěn, kvůli sklonu střešních 
nosníků, zkosený pražec z lepeného lamelového dřeva o šířce 140 mm. 
Prostor mezi střešními nosníky je v rodinném domě vyplněn přídavnou tepelnou 
izolací Isover Unirol profi tl. 50 mm. Na spodní straně konstrukce v garáži a 



části rodinného domu se nachází SDK protipožárním podhledem Rigips RF       
tl. 12,5mm, který bude kotven do nosné konstrukce podhledu, tvořenou z 
dřevěných latí 48x24 mm. Nad části obytných místností v rodinném domě bude 
zavěšený podhled, aby v místnostech světlá výška nepřesáhla 2,5 m. Z horní 
strany střešní konstrukce bude ztužující staticky účinný plášť tvořen deskami 
OSB 3 4PD 25x2500x1250 mm. U severního okraje střechy bude deska OSB 
nahrazena kvůli únosnosti přesahu střechy pruhem o šířce 1m deskou Ultralam 
X tl. 24 mm. Nad ztužující rovinou následuje skladba střešního pláště. 
Na východní straně RD a garáže budou umístěny háky pro zajištění žebříku, 
sloužícího pro přístup na střešní konstrukci. Háky budou kotveny do ultralamu, 
který v úrovni atiky ztužuje stěnové nosníky, viz. příloha Výpis zámečnických 
prací a výkresová dokumentace. 
 
 
 Překlady 
 Překlady v obvodových stěnách jsou tvořeny I-nosníky Steico Joist výšky 
200mm a o rozměrech pásnice 45x39 mm. Překlady jsou na obou koncích 
uloženy na svislých nosnících Steico Wall, na kterých spočívá deska Ultralam X 
tl. 19 mm. 
Překlady v příčkách jsou tvořeny dřevěnými hranoly výšky 80 mm a šíře dle 
nosné dřevěné konstrukce dané příčky. 

 
2.3.4.5 Střešní plášť 

 
  Nad ztužující rovinou následuje pojistná vodotěsnící vrstva a parozábrana z 
 asfaltového modifikovaného SBS pásu tl. 4,0 mm s nosnou vložkou z 
 polyesterové rohože. Následuje tepelná izolace EPS Isover 200S, kladena ve 
 dvou vrstvách na vazbu 120+140 mm (v případě garáže 80+80 mm), kotvena 
 bodově mechanicky. Na tepelnou izolaci se pomocí samolepících pruhů 
 připevní podkladní vodotěsnící vrstva z asfaltových pásů tl. 3,0 mm, na kterou 
 bude natavením připevněna hlavní vodotěsnící vrstva z asf. modofikovaných 
 SBS pasů s nosnou vložkou z polyesterové rohože s FLL atestem na odolnost 
 proti prorůstání kořínků tl. 5,2mm. Následuje ochranná  polypropylenová textilie, 
 drenážní a hydroakumulační vrstva ve formě nopové fólie z HDPE, filtrační 
 textilie a 80 mm extenzivního substrátu pro suchomilné rostliny. Finální vrstvou 
 je extenzivní vegetace ve formě suchomilných rostlin -  netřesků a rozchodníků, 
 viz.příloha Výpis skladeb konstrukcí. 
 Na střešním plášti budou umístěny solární kolektory, ty budou staticky zajištěny 
 přitížením pomocí betonových dlaždic. Na střeše rodinného domu i garáže bude 
 také umístěn systém zabezpečující osoby provádějící údržbu proti pádu ze 
 střechy, viz. výkres č. 7 - Půdorys střechy. 
 
 

2.3.4.6 Povrchy vnější 
 

 Objekty jsou obloženy provětrávanou fasádou ze sibiřského modřínu, který 
je povrchové úpravy. Sokly jsou upraveny šedým marmolitem. 
Okna a vnější dveře jsou od společnosti Slavona, dřevěná-euro (barva 
Natureffekt transparent), rámy jsou zaizolované a překryté dřevěným obložením, 
což působí dojmem bezrámového zasklení, viditelný je pouze parapet v barvě 



mědi (RAL 8003). 
Garážová vrata jsou bez prolisu s vzhledem imitující smrkové dřevo (RAL 
1002). 
Veškeré klempířské práce jsou měděné či v barvě mědi.  
Viditelné tesařské konstrukce jsou z pohledových KVH Si hranolů. 
Střešní konstrukce jsou ploché se spádem 5% a jsou řešeny jako vegetační s 
extenzivní porostem ve formě suchomilných rostlin - netřesků a rozchodníků. 
 

 
2.3.4.7 Povrchy vnitřní 

 
 V místnostech pro hygienu, technické místnosti a v kuchyni, budou 
provedeny keramické obklady. V koupelnách a technické místnosti do výšky 
podhledu. V kuchyni bude proveden obklad za kuchyňskou linkou. Ostatní 
vnitřní povrchy stěn a podhledů budou opatřeny malbou. Stěny budou opláštěny 
sádrovláknitými deskami Fermacell a podhledy jsou z desek sádrokartonových 
Rigips. Odstín maleb stropů a stěn i odstín keramických obkladů a dlažeb bude 
podle přání stavebníka upřesněn. 
Stěna z nepálených cihel zůstane přiznaná bez povrchové úpravy. 

 
2.3.4.8 Podlahy 

 
  Viz. samostatná příloha projektové dokumentace Výpis skladeb konstrukcí. 
 Nutno dodržet všechny předpisy výrobců. Vzduchová a kročejová izolace 
 podlahy 2NP je řešena pomocí akustické izolace mezi stropními nosníky Isover 
 Piano tl. 50 mm, zvukově izolační desky Wolf Phonestar Tri, systémových EPS 
 desek a dvou na vazbu uložených sádrovláknitých desek Fermacell. Skladba 
 podlahy musí být od všech stěn, sloupů a příček pružně oddělena 
 dilatačním podlahovým páskem. 
 V místnostech s možností občasně odstřikující vody, tedy v koupelnách, 
 technické  místnosti a kuchyni, se provede těsnící systém Fermacell, dle jejich 
 technologického postupu určeného pro vlhké prostory v dřevostavbách. 
 

2.3.4.9 Instalace vody a kanalizace, vnější slaboproudé rozvody 
 

 Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci, ta vyúsťuje v 
kořenové čistírně odpadních vod. Na přípojce kanalizace bude osazena hlavní 
vstupní šachta. Do kanalizace je sveden také přepad z akumulační nádoby na 
dešťovou vodu.  
Objekt bude mít vlastní zdroj pitné vody - studnu. Nad vrtem bude umístěná 
studnařská vodoměrná šachta. 
Elektřina bude napojena také přes novou přípojku nízkého napětí přes nový 
elektroměrný pilířek, který bude zřízen na hranici pozemku stavebníka mezi 
branou a brankou. Veškeré napojení na IS je patrno z výkresu 2.02 - Situace. 

Rozvody instalací budou provedeny odbornými pracovníky včetně provedení 
předepsaných zkoušek a vypracování revizní zprávy. Rozvody vody se povedou 
primárně v instalačních předstěnách a v podhledech. Kanalizační odpadní 
splaškové potrubí v 1NP prochází přímo základovou deskou a napojuje se do 



svodného splaškového potrubí, odpadní splaškové potrubí z 2NP prochází na 
dvou místech v instalační šachtě – viz. samostatná příloha projektové 
dokumentace - Projekt zdravotechniky. 

2.3.4.10 Vytápění a ohřev TV 
 

 Vytápění je řešeno pomocí teplovodního podlahového vytápění. V koupelně 
budou osazeny otopné žebříky. Zdrojem tepla na vytápění a ohřev TV budou 
solární kolektory. V otopné sezóně bude teplo dodávané z místní obecní výtopny 
spalující odpadní dřevo.V technické místnosti je osazen integrovaný zásobník 
tepla – viz. samostatná příloha projektové dokumentace - Projekt vytápění a 
ohřev TV. 
V dílně je osazen jeden elektrický přímotop.   
  

2.3.4.11 Vzduchotechnika 
 

 V objektu bude instalován systém nuceného větrání se zpětným ziskem 
tepla. Systém bude zajišťovat rekuperační jednotky Paul Novus 300. Rozvody 
vzduchotechniky budou vedeny ve stropní a střešní nosné konstrukci, mezi 
nosníky Steico. Dimenze jednotky a rozvodů a jejich rozmístění - viz. 
samostatná příloha projektové dokumentace - Projekt vzduchotechniky. 
Odvod pachů a výparů z kuchyně bude řešen pomocí recirkulační digestoře s 
uhlíkovým filtrem. 

 
2.3.4.12 Centrální vysavač 

 
 Vysavačová jednotka bude umístěna v technické místnosti. Rozvody budou 
vedeny v podhledech. Vysavačové zásuvky pro hadici budou umístěny 1x v 
Chodbě 1.03 a 2x v Hale 2.01, dle bližšího uřčení stavebníka. 

 

 
2.3.4.13 Vnitřní slaboproudé rozvody 

 
 Elektřina bude napojena také přes novou přípojku nízkého napětí přes nový 
elektroměrný pilířek, který bude zřízen na hranici pozemku stavebníka mezi 
branou a brankou. Odtud bude veden rozvod v zemi do objektu rodinného domu, 
kde bude vyveden přes desku do šatny u zádveří (1.02), kde je umístěna 
rozvodná skříň, a do garáže, kde bude rozvodná skříň umístěna u vstupních 
dveří. 
Vnitřní slaboproudé rozvody budou navrženy dle platných norem a povedou se v 
instalačních předstěnách a podhledech - viz. samostatná příloha projektové 
dokumentace - Projekt elektroinstalace. 

 
2.3.4.14 Konstrukce tesařské 

 
 Venkovní dřevěné viditelné prvky jsou z pohledových KVH Si hranolů, 
ostatní prvky z konstrukčního řeziva budou impregnovány přípravkem proti 
dřevokazným plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. Dřevěné prvky ve styku 



se základovými konstrukcemi musí být impregnovány, případně jinak zajištěny 
proti vzlínající vlhkosti. Rozmístění a konstrukční řešení tesařských konstrukcí 
viz. projektová dokumentace - výkres č. 10 - Tesařské konstrukce. 

 
 

2.3.4.15 Statika dřevostavby 
 

 Dimenze všech nosných prvků a základové desky dle statického posudku, 
provedeného autorizovaným statikem.  

 
2.3.4.16 Konstrukce klempířské 

 
 Viz. samostatná příloha projektové dokumentace – Výpis klempířských 
výrobků. Materiál klempířských výrobků bude měď - Cu.  

 
2.3.4.17 Konstrukce zámečnické 

 
 Viz. samostatná příloha projektové dokumentace – Výpis zámečnických 
výrobků. Materiál zámečnických výrobků bude žárově pozinkovaná ocel. 

 
2.3.4.18 Konstrukce truhlářské 

 
 Viz. samostatná příloha projektové dokumentace – Výpis truhlářských 
výrobků. Materiál truhlářských výrobků bude dubové dřevo. 
 

2.3.4.19 Výplně otvorů 
 

 Viz. samostatná příloha projektové dokumentace - Výpis oken a Výpis dveří 
a vrat.  
Okna a vnější dveře jsou od společnosti Slavona, dřevěná-euro (barva 
Natureffekt transparent), rámy jsou zaizolované a překryté dřevěným obložením, 
což působí dojmem bezrámového zasklení, viditelný je pouze vnější parapet v 
barvě mědi (RAL 8003). Vnitřní parapety jsou dubové (RAL 8019). 
Garážová vrata jsou bez prolisu s vzhledem imitující smrkové dřevo (RAL 
1002). 
Vnitřní dveře v rodinném domě jsou značky Sapeli, dřevěné dubové (RAL 
8019), včetně obložkových zárubní. Vnitřní dveře v garáži jsou voštinové bílé 
(RAL 9004). 

 
  



2.3.5  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 

 Veškeré konstrukce stavby splňují tepelně technické parametry dle  
ČSN 73 0540 – 2:2011+Z1:2012  
 

Popis konstrukce 
Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Hodnocení 
UN,20 Urec,20 Upas,20 U 

Obvodová stěna 0,30 0,20 0,18 ~ 0,12 0,113 VYHOVUJE 

Podlaha na zemině 0,45 0,30 0,22 ~ 0,15 0,164 VYHOVUJE 

Střecha 0,24 0,16 0,15 ~ 0,10 0,107 VYHOVUJE 

Střecha nad 1NP 0,24 0,16 0,15 ~ 0,10 0,124 VYHOVUJE 

Okna 1,5 1,2 0,80 ~ 0,60 ≈ 0,73 VYHOVUJE 

Dveře 1,7 1,2 0,9 0,8 VYHOVUJE 
 
 
Všechny konstrukce rodinného domu z hlediska součinitele prostupu tepla 
vyhověly normovým hodnotám stanovených pro pasivní standard. 
Objekt byl navrhován s důrazem na eliminaci tepelných mostů. Objekt byl 
posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy prostřednictvím průměrného 
součinitele prostupu tepla Uem a je zařazen do klasifikační třídy A - velmi 
úsporná, viz. Technická zpráva - Technika prostředí staveb. 
Splnění požadavků na měrnou potřebu tepla pro vytápění a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle metodiky programu pro navrhování pasivních 
domu PHPP 2007 CZ, uznávané Centrem pasivního domu, je přílohou 
projektové dokumentace, viz. příloha Posouzení v programu PHPP 2007 CZ. 
Dům je zařazen do kategorie nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla 
pro vytápění 19 kWh/(m2a). 

 
 

2.3.6  Vliv stavby na životní prostředí 
 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. K výstavbě bude 
využito pouze schválených certifikovaných, nezávadných materiálů. Objekty 
nebude stínit sousedním objektům. 
Stavební odpad v průběhu výstavby RD bude likvidován podle svého druhu a 
uložen na příslušných skládkách, doklad o uložení stavebního odpadu na 
skládce, bude uložen u dodavatelské firmy. 

Běžný komunální odpad bude likvidován popelnicí. 
Provozem objektu nebudou vznikat žádné odpady, vyjma komunálního, ten bude 
likvidován popelnicí.  

 
  



2.3.7 Dopravní řešení 
 

 Dopravní a pěší napojení objektu bude řešeno nově budovaným sjezdem na 
místní asfaltovou komunikaci při severní straně pozemku. 
Příjezdová cesta ke garáži, otevřenému stání a chodník k rodinnému domu 
budou řešeny kamennou dlažbou usazenou do zhutněného štěrkového podsypu. 
Parkovací místa: otevřené stání (1 osobní automobil) a garáž (1 osobní 
automobil). 

 

2.3.8      Ochrana objektu před škodlivými vlivy, protiradonová opatření 
 

 Ochrana proti radonu 
 Měřením byla stanovena hranice nízkého radonového indexu, budou 
provedena protiradonová opatření v podobě použití protiradonové izolace, jejíž 
funkci plní hydroizolace. 

Ochrana stavby proti účinkům povrchové vody 
Dostatečnou ochranou v daném případě vytváří standardní hydroizolace 
navržená podle hydrogeologických poměrů na pozemku ve vztahu k zájmové 
spodní stavbě.  
 

2.3.9        Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

 Předkládaná projektová dokumentace pro provedení stavby byla navrhována 
v souladu s platnými normami a vyhláškami, splňuje požadavky pro výstavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 20. května 2013 
 

Vypracoval 
Jakub Král 



3. Závěr 

 Má myšlenka byla ekologicky laděná dřevostavba s nízkou potřebou energie 
na vytápění. Od tohoto bodu se má práce začala odvíjet. Po osobní návštěvě jsem si 
vybral lokalitu ekologické vesnice Hostětín. Následně jsem si vybral parcelu a 
vytvořil jsem studii stavby, od které se následně odvíjela moje projektová 
dokumentace provedení stavby. 
Zvolil jsem konstrukční systém a hlavní stavební materiály. Cílem bylo stavbu 
optimalizovat tak, aby dosáhla nízkoenergetického standardu. Objekt byl navrhován 
s důrazem na eliminaci tepelných mostů. V průběhu projektování se stavba měnila 
v závislosti na optimalizaci pomocí programu PHPP 2007 CZ, sloužícího k 
optimalizaci pasivních domů. Projekt se od studie výrazně neodklonil. 
Navržená budova byla z hlediska kvality tepelné obálky budovy hodnocené formou 
energetického štítku klasifikovaná v kategorii A - velmi úsporná. Měrné potřeba 
tepla na vytápění domu činí 19 kWh/(m2a), čímž  byl  bezpečně dosažen 
nízkoenergetický standard. Výkresová i textová část je zhotovená v požadovaném 
rozsahu. Cíle a zadání bakalářské práce bylo úspěšně dosaženo. 
Výstupem z práce je hlavně výkresová dokumentace, výpočty požární bezpečnosti, 
posouzení z hlediska tepelné techniky, výstup optimalizace domu prostřednictvím 
programu PHPP 2007 CZ a také textová část. 
Během projektování jsem se seznámil se spoustou nových materiálů a postupů, s 
problematikou dřevostaveb, vegetačních střech a nízkoenergetické výstavby. Díky 
bakalářské práci jsem navázal kontakt také s odborníky z Centra pasivního domu, 
jejichž zkušenosti a rady mě velmi obohatily.  
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 Seznam použitých zkratek 

 

  Bpv   Baltský po vyrovnání   
  Cu   měď 
  CV   centrální vysavač 
  č.v.   číslo výkresu 
  DN   diametre nominal - jmenovitá světlost potrubí 
  EPS   expandovaný polystyren 
  HDPE   polyetylen s vysokou hustotou 
  IZT   integrovaný zásobník tepla 
  k.ú.   katastrální území 
  kce   konstrukce 
  KV   konstrukční výška 
  KVH   masivní konstrukční dřevo 
  NN   nízké napětí 
  NP   nadzemní podlaží 
  OSB   deska z orientovaných třísek 
  p.č.   parcelní číslo 
  PD   pero + drážka 
  PE   polyetylen 
  PHPP   Passive House Planning Package 
  PNB   požárně nebezpečný prostor 
  POP   požárně otevřená plocha 
  RD   rodinný dům 
  Sb.   sbírka 
  SDK   sádrokartón 
  SDV   sádrovlákno 
  SPB   stupeň požární bezpečnosti 
  SV   světlá výška 
  TV   teplá voda 
  U   součinitel prostupu tepla 
  Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 
  VS   vodoměrná šachta 
  XPS   extrudovaný polystyren 
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