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Abstrakt 

P�edm�tem této bakalá�ské práce je zpracování stavebn� technické �ásti projektové 

dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. D	m je pln� podsklepen, má obytné 

podkroví a sedlovou st�echu s viký�i. Stavba je navržena z tradi�ních st�edoevropských 

stavebních materiál	. Sou�ástí je také seminární práce na téma stropních systém	 Rectolight. 

Klí�ová slova v �eském jazyce 

• novostavba rodinného domu 

• pln� podsklepen 

• obytné podkroví 

• sedlová st�echa 

• viký�

• výpln� otvor	

Abstract 

The topic of this Bachelor thesis is an elaboration of technical documentation for a project 

of detached house. There is a basement under a whole building, with residential attic and 

gabled roof with skylights. The building is designed with traditional central european 

building materials. Part of this thesis is also a seminar work on ceiling system Rectolight. 

Keywords 

• detached house 

• fully basement 

• residential attic 

• gabled roof 

• skylight 

• ceiling system 



Vypracoval: Zden�k Ševela 
VUT FAST Brno 

- 5 - 

Bibliografická citace VŠKP 

ŠEVELA, Zden�k. Novostavba rodinného domu, Hodonín. Brno, 2013. 40 s., 213 s. p�íl. 

Bakalá�ská práce. Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Radim Kolá�, Ph.D. 



Vypracoval: Zden�k Ševela 
VUT FAST Brno 

- 6 - 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem bakalá�skou práci zpracoval samostatn�, a že jsem uvedl všechny použité, 

informa�ní zdroje. 

V Brn� dne 25.5.2013 
podpis autora



Vypracoval: Zden�k Ševela 
VUT FAST Brno 

- 7 - 

Pod�kování: 

Tímto bych cht�l pod�kovat panu Ing. Radimovi Kolá�ovi za jeho cenné rady, 

p�ipomínky a individuální a profesionální p�ístup p�i konzultacích bakalá�ské práce. 



Vypracoval: Zden�k Ševela 
VUT FAST Brno 

- 8 - 

Obsah 

Úvod. ............................................................................................................................... 10 
PR�VODNÍ ZPRÁVA .................................................................................................. 11 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích: 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: 
e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu: 
f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informace u staveb, podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 
g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení v 

dot�eném území: 
h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby: 
i) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové �i nebytové v 
m2, a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových: 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................................................. 16 
Identifikace stavby: 
1) Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení. 

a) Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného 
stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících 
c) Technické �ešení stavby 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném terénu 
f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 
g) �ešení bezbariérového užívání ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 
h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

dokumentace 
i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém 
j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 
k) Vliv stavby na okolní stavební pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 
I) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

2) Mechanická odolnost a stabilita: 
3) Požární bezpe�nost: 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí: 
5) Bezpe�nost užívání: 
6) Ochrana proti hluku: 
7) Úspora energie a ochrana tepla: 
8) �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 
9) Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí: 



Vypracoval: Zden�k Ševela 
VUT FAST Brno 

- 9 - 

10) Ochrana obyvatelstva: 
11) Inženýrské stavby: 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškodn�ní odpadních vod 
b) Zásobování vodou 
c) Zásobování energií 
d) �ešení dopravy 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 
f) Elektronická komunikace 

12) Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se na stavb� vyskytují): 
TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................................... 26 

1) Identifika�ní údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, ozna�ení stavby a 
pozemku: 

2) Charakteristika stavby: 
3) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

4) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní 

5) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

5.1. Zemní práce a základové konstrukce 
5.2. Svislé konstrukce 
5.3. Vodorovné konstrukce 
5.4. Konstrukce spojující r�zné úrovn�
5.5. Zast�ešení 
5.6. Obvodový pláš�
5.7. Podlahy 
5.8. Izolace proti zemní vlhkosti a vod�
5.9. Izolace tepelné 
5.10. PSV — Výpin� otvor�
5.11. PSV — Záme�nické výrobky 
5.12. PSV — Truhlá�ské výrobky 
5.13. PSV — Klempí�ské výrobky 
5.14. Nát�ry 
5.15. Povrchové úpravy st�n a strop�
6) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
7) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr�zkumu 
8) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 

ú�ink�
9) Dopravní �ešení 
10) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení 
11) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Záv�r: ............................................................................................................................. 35 
Seznam použitých zdroj�. ............................................................................................. 36 
Seznam použitých zkratek a symbol�. ......................................................................... 38 
Seznam p	íloh. ................................................................................................................ 39 



���������	
�����������	��
��������������

�������
�

Úvod: 

Bakalá�ská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu pro 

�ty��lennou rodinu. D�m se nachází v obci Hodonín, v Jihomoravském kraji. Objekt je 

navržen jako jednopodlažní s obytným podkrovím a je pln� podsklepený. �ešení navazuje 

na tradi�ní architektonické pojetí v této lokalit�, s d�razem na tradi�ní materiály a 

dispozi�ní �ešení. Objekt nenarušuje krajinu, zachovává urbanistické a stavebn�-

architektonické hodnoty v tomto území. 
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2.1.1 IDENTIFIKACE STAVBY

Název akce:             Novostavba rodinného domu, Hodonín 

Charakteristika stavby: Novostavba dvoupodlažního pln� podsklepeného 
rodinného domu v Hodonín� na ulici Wolkerova 

Místo stavby:                  Hodonín 

Okres:     Hodonín

Katastrální území:   Hodonín 

Parcelní �íslo:   1830/20 

Investor,Objednatel:   Petr Novák 
     M�š�anská 51 
     Hodonín,695 01 

Vlastník pozemk�:   manželé Novákovi 
     M�š�anská 51 
     Hodonín,695 01 

Stavebník:    GAPA Hodonín s.r.o. 
     Brn�nská 68 
     Hodonín, 695 01 
      
      
Budoucí uživatel:    Petr Novák 
     M�š�anská 51 
     Hodonín,695 01 
          
Zodpov�dný projektant:  Zden�k Ševela 
     Pato�kova 8 
     Hodonín, 695 03 

Autoriza�ní �íslo projektanta: - 

Vypracoval:               Zden�k Ševela 

�

�

�
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Základní charakteristika stavby a její ú�el: 

Objekt se nachází v klidné lokalit� m�sta Hodonín. Jedná se o objekt s ú�elem pro 

bydlení. V míst� stavby p�evládá typická lidová architektura. P�evážn� se jedná o 

užitkové stavby ur�ené k bydlení. V celé lokalit� je povolena výstavba pouze objekt	

se sedlovou st�echou, aby nedocházelo k narušení stávajícího architektonického rázu okolí. 

Délka objektu je 14,5 m a ší�ka objektu je 11,6 m. 

RD bude vybudován na pozemku manžel	 Novákových p.�. 1830/20. RD bude 

realizovaný jako zd�ný z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong, stropní 

systém z p�edpjatých nosník	 Rector a d�evošt�pkových vložek Rectolight, 

schodišt� betonové monolitické. St�echa bude sedlová se st�ešními viký�i. 

Vjezd na pozemek je zajišt�n pomocí zpevn�né komunikace ze zámkové dlažby. 

Parkovací stání bude kryté, garážové. Vjezd na pozemek je  p� ímo z hlavní p� í jezdové 

komunikace.

2.1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, 
O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH

Stavební parcela se nachází v zastav�ném území m�sta Hodonín. Okolní 

zástavba je realizována jednotlivými rodinnými domy obdobného tvaru p	dorysu a st�ech. 

Na parcele �íslo 1830/20 je stávající stavba — rodinný d	m, který bude zbourán. Pozemek je 

oplocen d�ev�ným plotem a krom� travnatého porostu je zde také strom. 

Pozemek tvo�í mírn� svahovitá plocha o celkové vým��e 651,9 m2. 

2.1.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU

Byly provedeny tyto pr�zkumy: 

Bylo provedeno vlastní geodetické m��ení, vizuální prohlídka staveništ� a po�ízena 

fotodokumentace stávajícího stavu H.P.V. neovlivní zakládání RD. Hloubka H.P.V. byla 

zm��ena v nedaleké studni na pozemku p.�. 1830/18 a nachází se cca 10 m pod úrovní 

stávajícího terénu. 

Radonový pr	zkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven za pomocí 

radonové mapy jako p�echodný radonový index (Hodonín) 
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Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Pozemek je p�ístupný ze stávající ve�ejné komunikace na severovýchodní stran�

parcely. Vjezd na pozemek je zajišt�n pomocí zpevn�né komunikace ze zámkové 

dlažby.   

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Rodinný d	m bude napojen na ve�ejný vodovod, NN, jednotnou kanalizaci a NTL 

plynovod. Napojení na elekt�inu bude provedeno p�ípojkou ze stávající sít� NN vedené 

nadzemním vedením. Zásobování vodou bude vodovodní p�ípojkou z ve�ejného 

vodovodního �adu v hlavní komunikaci. P�ípojka plynu bude napojena ze stávajícího NTL 

vedoucí podél hlavní komunikace. P�ípojky budou vedeny p�es vlastní pozemek a p�ípojka 

plynu bude na hranici pozemku opat�ena nikou, kde je umíst�n HUP. Deš�ová voda a 

drenáž bude svedena do vsakovací jímky. 

2.1.4 INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH 
ORGÁN�

Projekt byl vypracován v souladu s požadavky dot�ených orgán	 státní správy. P�i 

provád�ní prací budou dodrženy všechny podmínky stanovené ve vyjád�eních dot�ených 

orgán	. 

2.1.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA 
VÝSTAVBU

Práce byla zpracována dle platných hygienických a požárn� - bezpe�nostních p�edpis	, je 

v souladu s obecn� technickým požadavky na výstavbu a se všemi platnými �eskými 

technickými normami.

2.1.6 ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REGULA�NÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POP�ÍPAD� ÚZEMN� PLÁNOVACÍ 
INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA

Navržený RD je v souladu s platným územním plánem obce Hodonín. 
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2.1.7 V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMI�UJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT�ENÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ

Stavba není �asov� omezena žádnými vazbami. 

2.1.8 P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY

P�edpokládané zahájení výstavby: 1.9.2013 

P�edpokládaná lh	ta výstavby: 20.9.2014 

Etapizace výstavby:

- Za�ízení staveništ� – p�íjezdové komunikace, oplocení, zpevn�né plochy pro 

skladování materiálu, sociální zázemí … 

- Vyty�ení p�ípojek ing. sítí, vyty�ení budoucí stavby 

- Sejmutí ornice (200mm), úprava terénu, výkopy 

- Základy 

- Hrubá stavba – svislé a vodorovné konstrukce, konstrukce krovu, rozvody ing. sítí 

- Dokon�ovací práce – umíst�ní p�í�ek, osazení zárubní oken a dve�í, podlahy, 

obklady

2.1.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTA�NÍ HODNOT� STAVBY 
BYTOVÉ V TIS. K�, DÁLE ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 
BYTOVÉ V M2, A O PO�TU BYT� V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A 
NEBYTOVÝCH

Orienta�ní cena stavby: SO01 — rodinný d	m = 1090 m3 x 4 tis. K� =  

4. 360 000 K�

SO02 — 3004 — zpevn�ná plocha = 45,0 x 2 tis. K� =  

90 000 K�

= cca 4,45 mil. K�

Vým�ra pozemku:  651,9 m2  

Zastav�ná plocha:  168,6 m2

Obytná plocha:  134,05 m2

Po�et byt	:  1 

Zazelen�né plochy:  155,0 m2 
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2.2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN�
TECHNICKÉ  �EŠENÍ 

2.2.1.1. Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného 
stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

Stavba je umíst�na v obci Hodonín na parcele �íslo 1830/20. Tato parcela je 

v osobním vlastnictví manžel	 Novákových Na parcele �íslo 1830/20 je stávající budova 

- rodinný d	m, který bude zbourán. Pozemek je oplocen a krom� travního porostu na n�m 

roste i strom. Pozemek tvo�í mírn� svahovitá plocha o celkové vým��e 651,9 m2. 

Na území se nenachází žádné ochranné pásmo, do n�hož by stavba zasahovala. 

Rozsah staveništ� je totožný s plochou stavebního pozemku. 

2.2.1.2 Urbanistické a architektonické 	ešení stavby, pop	ípad� pozemk� s ní 
souvisejících 

Rodinný d	m je �ešen tak, aby co nejvíce spl
oval požadavky místní zástavby.Jedná se o 

novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu, který bude sloužit pro bydlení. 

Objekt je navržen jako jednogenera�ní rodinný d	m, ve kterém se po�ítá s trvalým pobytem 

4 osob. 

P�íjezd k hlavnímu vchodu objektu bude od severovýchodu po p�íjezdové cest� navržené 

ze zámkové dlažby, která bude uzp	sobena pojezdu vozidel. 

Vlastní d	m je navržen jako jednopodlažní s obytným podkrovím, pln� podsklepený, 

obdélníkového tvaru se sedlovou st�echou s viký�i. Orientace h�ebene st�echy bude ve sm�ru 

severovýchod - jihozápad. První podlaží je vyvýšeno oproti terénu min. o 250 mm, kdy v 

této výšce je sokl. Fasáda bude mít minerální omítku hlazenou se strukturou zrna 1,5 mm. 

Architektonicky se jedná o RD, kde jsou uplatn�ny klasické materiály s d	razem na 

funk�nost celku a estetickou stránku. Mezi dominantní materiály pat�í betonové sko�epinové 

tvárnice Be-Tong a d�evo.  

2.2.1.3 Technické 	ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 	ešení 
vn�jších ploch 

Nosná konstrukce objektu obdélníkového p	dorysu o rozm�rech 14,5 x 11,6 m je 

z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl. 200mm. 

St�echa je sedlová se sklonem 35°a výškou h�ebene +7,980 m, kdy podlaha 1NP je na 

úrovni ±0,000 = 175,600 m n.m. 

Stropní konstrukce budou provedeny z p�edpjatých stropních nosník	 Rector a 

stropních vložek z lisované d�evošt�pky Rectolight. Nosníky budou uloženy na 
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nosných konstrukcích. 

Konstrukce krovu bude d�ev�ná. D�ev�né sloupky krovu budou kotveny na nosné 

st�ny. Krokve se uloží na d�ev�né vaznice. Konstrukce krovu bude prostorov� ztužena dle 

dispozi�ních možností interiéru. 

Založení bude na základových pasech.Je navrženo zateplení objektu polystyrenem EPS 

tl. 120 mm. 

Vnit�ní zdivo nosné bude také z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl. 200 mm. 

P�í�ky budou z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl.100 mm. St�echa bude 

zateplena minerální vatou. Dve�e a okna budou plastová. 

2.2.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Komunikace: 

Pozemek stavby je p�ístupný ze stávající komunikace. P�íjezd k hlavnímu vchodu 

objektu bude od severovýchodu po p�íjezdové cest� navržené ze zámkové dlažby, která bude 

uzp	sobena pojezdu vozidel. 

P	ípojka kanalizace: 

Kanaliza�ní p�ípojka napojená na hlavní �ád z kameniny DN 300 mm, která vede v 

komunikaci. Jedná se o jednotnou kanalizaci napojenou na �OV. 

Potrubí p�ípojky bude z PVC DN 150 mm. P�ípojka bude zavedena do kanaliza�ní 

šachty. Kanaliza�ní šachta bude provedena kruhová DN 1,2 m, hloubky 2,5 m,v betonovém 

provedení. Bude p�ekryta poklopem s pr	lezem 0,6x0,6 m. Provedení je navrženo 

nep�ejezdné. 

Množství vypoušt�ných splaškových vod �iní 121,2 m3/rok. 

Vodovodní p	ípojka 

Vodovodní p�ípojka bude zásobovat pitnou vodou navržený objekt. Bude napojena ze 

stávajícího vodovodního �adu LTH 100, který vede v místní komunikaci. 

Napojení p�ípojky bude provedeno ze stávajícího vodovodního �adu bo�ní navrtávkou 

navrtávacím pasem. 

Potrubí p�ípojky je navrženo z trouby HDPE dimenze 40 x 5,5 (DN 32). Je vedeno v 

zemi kolmo k �ádu, v hloubce min. 1,5 m. Potrubí p�ípojky bude uloženo do pískového lože 

ti. min. 10 cm a obsypáno pískem. O tlouš�ce vrstvy min. 30 cm. Bude p�ekryto 

výstražnou fólií. Zához bude proveden vyt�ženou zeminou a po vrstvách zhutn�ný. 
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Povrch komunikace a ostatních ploch bude uveden do p	vodního stavu. Spád potrubí bude 

vzhledem k výškovému uspo�ádání terénu sm�rem k vodom�rové sestav�. Potrubí PE 

p�ípojky bude v celé délce provedeno z jednoho kusu materiálu, bez spoj	. P�ipojení na 

konci koncovkami DN 32. P�ípojka bude zavedena do vodom�rové šachty a ukon�ena 

kompletní vodom�rovou sestavou s faktura�ním vodom�rem Qn=3,5 m3/hod. 

Vodom�rová šachta bude provedena kruhová DN 1,2 m, hloubky 1,8 m, v betonovém 

provedení. Bude p�ekryta poklopem s pr	lezem 0,6x0,6 m. Provedení je navrženo 

nep�ejezdné. Umíst�ní vodom�rové šachty viz Situace, mimo komunikaci. Na uzáv�r 

vodom�rové sestavy bude napojeno potrubí domovního vodovodu - p�ívodní potrubí do 

domu z trouby HDPE 40 x 5,5. 

Ro�ní spot�eba vody (dle vyhlášky 428/2001 Sb.) na 1 obyvatele �iní 46 m3/rok, po�et 

stálých obyvatel	 se rovná 4, tj. celková odhadovaná spot�eba 4x46 = 184 m3/rok. 

P	ípojka elektroinstalace: 

P�ípojka bude provedena napojením ze stávajícího sloupu na pozemku. P�ipojení do 

instala�ní sk�ín� s elektrom�rem vedle sloupu. P�ípojka kabelová zemní CYKY 4x10, 0,7 

mm pod zemí. 

P	ípojka plynu 

Nov� budovaná NTL plynovodní p�ípojka dimenze D32x3.0 bude napojena na stávající 

NTL IPE plynovod D63, vedoucí podél bližší strany komunikace. 

P�ípojka povede kolmo na �ad ve výkopu a bude ukon�ena ve sk�í
ce HUP na hranici 

pozemku hlavním uzáv�rem - kulový kohout DN25 se záslepkou DN25. P�ípojka bude 

napojena na stávající IPE plynovod pomocí elektrotvarovky a bude vyvedena do sk�í
ky 

HUP. Hlavní uzáv�r plynu bude umíst�n tak, aby byl p�ístupný z ulice a ozna�en dle 

platných p�edpis	. P�ípojka bude uložena v rýze ší�ky 0,5 m, hloubky 1,1 m (dle hloubky 

NTL plynovodu) položená na podsypu a obsypu z t�ženého písku bez ostrohranných �ástic 

s ojedin�lými zrny do velikosti 16mm. Zásyp se provede vhodnou zeminou (stejnorodá 

neagresivní zemina) se zhutn�ním. Krytí p�ípojky je 1,0 m. Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m na 

vrchem potrubí bude položena výstražná fólie žluté barvy o ší�ce p�esahující potrubí o 5 cm 

na každou stranu. Soub�žn� s potrubím bude uložen m�d�ný izolovaný vodi� s nejmenším 

pr	�ezem 1,5 mm2. Signaliza�ní vodi� je p�ipevn�n na horní �ásti potrubí, vodi� bude 

vyveden do sk�í
ky HUP. Zhutn�ní obsypu musí být provedeno postupn� a rovnom�rn� v 

celém profilu rýhy bez použití t�žké techniky do hodnot únosnosti zeminy. Technologie 
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musí vylou�it pohyb a poškození uloženého potrubí b�hem zhut
ování. Hutn�ní zásypu je 

provád�no rovnom�rn�. 

P�ed zapo�etím výkopových prací je nutno na míst� stavby vyty�it ostatní podzemní 

inženýrské sít�. 

Vytáp�ní 

Pro vytáp�ní prostoru objektu je navržena v 1S technická místnost se záv�sným kotlem 

o jmenovitém výkonu 49kW. Kotel bude zajiš�ovat dodávku tepla pro otopná t�lesa v 

objektu a oh�ev teplé vody. 

Odvod spalin kotle bude zajišt�n kou�ovodem o sv�tlosti 150mm. P�ívod spalovacího a 

v�tracího vzduchu bude zajišt�n p�irozen�, v�tracími m�ížkami z venkovního prostoru p�es 

obvodovou st�nu objektu. 

P�íprava teplé vody bude zajišt�na v zásobníku. 

2.2.1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� 	ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  
a svážném terénu. 

Technická a dopravní infrastruktura bude použita stávající. 

Pro obytný d	m je pot�eba 1 odstavné stání. V rodinném dom� je navržená garáž s 

jedním parkovacím místem. Další parkovací místo je �ešeno na p�íjezdové cest� p�ed garáží. 

2.2.1.6 Vliv stavby na životní prost	edí a 	ešení jeho ochrany 
Provoz a existence rodinného domu nebude mít zvláštní nároky na životní prost�edí. 

P�evážná v�tšina deš�ových vod bude vsakována na pozemku stavby nebo do 

vsakovací jímky. 

V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Komplexní �innost v 

oblasti komunálního odpadu bude zajiš�ovat specializovaná firma pro celé území. Umíst�ní 

popelnice je uvažováno v severní �ásti pozemku. 

2.2.1.7 �ešení bezbariérového užívání ve	ejn� p	ístupných ploch a komunikací 

Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 

nezp	sobilo výškové rozdíly vyšší než 200 mm (vyhláška 398/2009 – O obecných 

technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. Samotný RD není 

�ešen jako bezbariérový. 
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2.2.1.8 Pr�zkumy a m�	ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace 

Bylo provedeno vlastní geodetické m��ení, vizuální prohlídka staveništ� a po�ízena 

fotodokumentace stávajícího stavu H.P.V. neovlivní zakládání RD. Hloubka H.P.V. byla 

zm��ena v nedaleké studni na pozemku p.�. 1830/18 a nachází se cca 10 m pod úrovní 

stávajícího terénu. 

Radonový pr	zkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven za pomocí 

radonové mapy jako p�echodný radonový index (Hodonín). 

2.2.1.9 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový  
a výškový systém 

H�eben domu je orientován na severovýchod — jihozápad bez výrazn�jší odchylky. Objekt 

bude odsazen od hranice pozemku, viz situace stavby. 

Výškové osazení: �ista podlaha v 1NP 0,000 = 175,600 m n. m. Bpv 

2.2.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

SO1 – Rodinný d	m 

SO2 – Oplocení pozemku 

SO3 – Vjezd na pozemek 

SO4 – Ing. sít�

2.2.1.11 Vliv stavby na okolní stavební pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p	ed 
negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani na okolní stavby. P�i 

realizaci stavby bude stavitel dbát, aby negativní vlivy - hluk a prašnost, byly omezeny na 

minimální možnou míru. 

Stavba bude provád�na pouze b�hem dne, mechanizmy vyjížd�jící ze stavby budou 

�ádn� o�išt�ny. 

Odpady vznikající ze stavby budou separovány, využitelné budou odevzdány do sb�ru, 

ostatní budou uloženy na �ízenou skládku. Odpad nebude na stavb� spalován. 

2.2.1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�
Pracovníci na stavb� musí být stavitelem �ádn� proškoleni z hlediska dodržování 

p�edpis	 bezpe�nosti práce, používaní mechanizm	 a musí být vybaveni osobními 

ochrannými pom	ckami. 

Staveništ� bude oploceno proti p�ístupu nepovolaných osob na stavbu. 

Pracovní plochy ve výškách budou ohrazeny zábradlím proti pádu pracovník	
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(odpovídající �SN). 

Na stavb� bude veden stavební deník. 

2.2.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Nosné konstrukce stavby jsou navrženy s ohledem na jejich mechanickou odolnost a 

stabilitu. 

Základy jsou navrženy jako betonové monolitické pasy. Obvodové zdivo je 

navrženo z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl.200 mm. Vnit�ní nosné zdivo je 

také z z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl.200 mm. P�eklady jsou navrženy 

z v�ncové betonové tvárnice Be-Tong tvaru U vyztužené armovacím železem a zalité 

betonem. 

Strop je navržen z p�edpjatých stropních nosník	 Rector a stropních vložek z lisované 

d�evošt�pky Rectolight a nadbetonovanou deskou tl. 50 mm, celková tlouš�ka stropu je 210 

mm. Vedle vlastní tíhy stropu je uvažováno i jeho užitné zatížení. 

Konstrukce krovu bude d�ev�ná. Sloupky krovu budou ukládány na nosné st�ny, nebo 

zdvojené p�edpjaté stropní nosníky. Krokve se uloží na d�ev�né vaznice. 

Na projekt RD byl vypracován statický posudek, z n�hož vyplívá, že je stavba navržena 

tak, aby nem�la za následek z�ícení stavby nebo její �ásti, v�tší stupe
 nep�ípustného 

p�etvo�ení, poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení v d	sledku v�tšího 

p�etvo�ení nosné konstrukce. 

2.2.3 POŽÁRNÍ BEZPE�NOST

Požární bezpe�nost je �ešena samostatn� (viz P�íloha požární bezpe�nost) 

2.2.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ

Materiály používané na stavb� musí spl
ovat požadavky �SN a prohlášení o shod�.Na 

pozemku není výskyt radonu. 

Vnit�ní prostory budou v�trány okny. D	m je navržen s ohledem na minimální spot�ebu 

energie pro vytáp�ní. 

Vytáp�ní bude provád�no plynovým kotlem s oh�evem a zásobníkem teplé 

vody.Splaškové vody budou svedeny do kanaliza�ního �ádu. 

Odpadky budou likvidovány v rámci organizovaného svozu komunálního odpadu v obci. 
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2.2.5 BEZPE�NOST UŽÍVÁNÍ

Na bezpe�nost p�i užívání navrženého RD nebudou kladeny žádné mimo�ádné �i zvýšené 

nároky. 

2.2.6 OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba bude probíhat zp	sobem, který neruší b�žný provoz a klid obce. Hlu�né práce 

budou provád�ny ve všední den v pracovní dob�. 

2.2.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

D	m je navržen s ohledem na minimální spot�ebu energie pro vytáp�ní. Obalové 

konstrukce spl
ují požadavky stanovené �SN. Podrobn�jší energetická rozvaha, viz p�íloha 

Tepeln� technické posouzení konstrukcí. 

2.2.8 �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S 
OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 

nezp	sobilo výškové rozdíly vyšší než 200 mm (vyhláška 398/2009 – O obecných 

technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. Samotný RD není 

�ešen jako bezbariérový. 

2.2.9 OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO 
PROST�EDÍ

Bylo provedeno vlastní geodetické m��ení, vizuální prohlídka staveništ� a po�ízena 

fotodokumentace stávajícího stavu H.P.V. neovlivní zakládání RD. Hloubka H.P.V. byla 

zm��ena v nedaleké studni na pozemku p.�. 1830/18 a nachází se cca 10 m pod úrovní 

stávajícího terénu. 

Radonový pr	zkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven za pomocí 

radonové mapy jako p�echodný radonový index (Hodonín). 

Stavba se nenachází v seizmické oblasti a ani v míst� poddolování. Není známo, že by se 
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pozemek stavby,  nalézal  v n� jakém ochranném � i  bezpe�nostním pásmu.  

2.2.10 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spln�ní základních požadavk	 na situování a stavební �ešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

2.2.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY

2.2.11.1 Odvodn�ní území v�etn� zneškodn�ní odpadních vod 
Splaškové vody z domu budou odvedeny do místního systému kanalizace. Deš�ové vody 

budou vsakovány na vlastním pozemku stavby nebo budou svedeny do vsakovací jímky 

umíst�né na pozemku viz. Situace. 

2.2.11.2 Zásobování vodou 
Vnit�ní vodovod bude napojen na p�ípojku, která bude p�ipojena ze stávajícího 

vodovodního �adu LTH 100, který vede v místní komunikaci. Vodom�rná sestava bude 

osazena ve vodovodní šacht�. Vnit�ní rozvody budou provedeny z plastových trub (nap�. 

HOSTALEN) tepeln� izolovaných. Ro�ní spot�eba vody (dle vyhlášky 428/2001 Sb.) na 1 

obyvatele �iní 46 m3/rok, po�et stálých obyvatel	 se rovná 4, tj. celková odhadovaná 

spot�eba 4x46 = 184 m3/rok. 

2.2.11.3 Zásobování energií 
P�ípojka bude provedena napojením ze stávajícího sloupu na pozemku. P�ipojení do 

instala�ní sk�ín� s elektrom�rem vedle sloupu. P�ípojka kabelová zemní CYKY 4x1,0, 0,7 

mm pod zemí. 

2.2.11.4 �ešení dopravy 
Parcela je p�ístupná z místní komunikace. 

2.2.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 
P�ed hlavním vstupem do objektu bude provedena cesta ze zámkové dlažby. Za 

objektem bude z dlažby vybudována terasa. 

Nezastav�né a nezpevn�né plochy pozemku budou zahradnicky upraveny. V�tšina 

ploch bude oseta travním semenem, cca 10% plochy bude osázeno nižšími a st�edn�

vysokými ke�i. �ást pozemku bude osázená stromy. 
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2.2.11.6 Elektronická komunikace 
V dom� budou provedeny základní rozvody slaboproudu. 

Napojení na p�ípadné venkovní rozvody telekomunikací nejsou projektem �ešeny. 

2.2.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 
STAVEB (POKUD SE NA STAVB� VYSKYTUJÍ)

2.2.12.1. Ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za	ízení 

2.2.12.2. Popis technologie výroby 

2.2.12.3. Údaje o po�tu pracovník�

2.2.12.4. Údaje o spot	eb� energií 

2.2.12.5. Bilance surovin, materiál� a odpad�

2.2.12.6. Vodní hospodá	ství 

2.2.12.7. �ešení technologické dopravy 

2.2.12.8. Ochrana životního a pracovního prost	edí 

Na stavb� se nevyskytují. 
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2.3.1 Ú�EL OBJEKTU

Jedná se o novostavbu rodinného domu pro ú�el bydlení. 

2.3.2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO,FUNK�NÍHO, DISPOZI�NÍHO 
A VÝTVARNÉHO �EŠENÍ A �EŠENÍ VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, V�ETN� �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

2.3.2.1 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného 	ešení 
Rodinný d	m je �ešen tak, aby co nejvíce spl
oval požadavky místní zástavby. Jedná se 

o novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu, který bude sloužit pro bydlení. 

Objekt je navržen jako jednogenera�ní rodinný d	m, ve kterém se po�ítá s trvalým pobytem 

4 osob. 

P�íjezd k hlavnímu vchodu objektu bude od severovýchodu po p�íjezdové cest� navržené 

ze zámkové dlažby, která bude uzp	sobena pojezdu vozidel. 

Vlastní d	m je navržen jako jednopodlažní s obytným podkrovím, pln� podsklepený, 

obdélníkového tvaru se sedlovou st�echou s viký�i. Orientace h�ebene st�echy bude ve sm�ru 

severovýchod - jihozápad. První podlaží je vyvýšeno oproti terénu min. o 250 mm, kdy v 

této výšce je sokl. Fasáda bude mít škrábanou omítku se strukturou zrna 1,5 mm. 

Architektonicky se jedná o RD, kde jsou uplatn�ny klasické materiály s d	razem na 

funk�nost celku a estetickou stránku. Mezi dominantní materiály pat�í betonové sko�epinové 

tvárnice Be-Tong a d�evo.  

2.3.2.2 Dispozi�ní a provozní 	ešení 
RD je rozd�len na denní zónu, která je situována v 1.N.P. a na no�ní zónu ve 2N.P. Vstup 

do objektu je krytý p�esahem 2NP, který nám zde také plní funkci záv�t�í (SV). Hlavními 

dve�mi vstupujeme do chodby. Z chodby máme p�ístup do kuchyn� s jídelním koutem, 

haly se schodišt�m, pracovny, koupelny + WC, technické místnosti. Ve 2 N.P. se nachází 

dva d�tské pokoje (SV a SZ), ložnice (JZ), koupelna+WC (SZ a JV) a pokoj pro hosty (V).  

2.3.2.3 �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu  
Terén v okolí provedené stavby bude vysvahován, zahumusován a zatravn�n 

travní sm�sí.  

�ešení p	ístupu a užívání objektu s omezenou schopností pohybu a orientace 
V projektu není uvažován výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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2.3.3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV�NÉ PROSTORY,  
ZASTAV�NÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSV�TLENÍ A OSLUN�NÍ

Rodinný d�m kategorie: 6+1 

Vým�ra pozemku dle katastru nemovitostí: 651,9m2

Rodinný d	m kategorie: 6+1 
Plocha RD, v�etn� garáže : 168,6m2 
Plocha zastav�ná novými zpevn�nými plochami: 45,00m2 

Zazelen�né plochy: 
155,0m2 

Procento zastav�ní celého pozemku: 25,8% 

Rodinný d	m je dle možností pozemku umíst�n tak, aby byly obytné místnosti situovány 

p�evážn� na strany J, JV, JZ. Všechny obytné místnosti budou mít zajišt�né denní 

osv�tlení v souladu s �SN 730580. V souladu se zákonnými požadavky na 

proslun�ní byt	, které vychází z vyhlášky 268/2009 sb. O technických požadavcích na 

stavby. Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek proslun�ní u žádného z 

rodinných dom	 v blízkém okolí. 

2.3.4 TECHNICKÉ A KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ OBJEKTU, JEHO 
ZD�VODN�NÍ VE VAZB� NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO 
POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

Navrhnutý RD má jedno nadzemní podlaží a podkroví, objekt je pln� podsklepený. 

Konstruk�ní �ešení objektu v�etn� skladeb jednotlivých konstrukcí je patrné z 

výkresové �ásti projektové dokumentace. 

2.3.4.1 Zemní práce  
Nebyl proveden geologický pr	zkum a tak na základ� místního šet�ení byla 

analyzována p	da jako hlína št�rkovitá F1-MG pís�itý a dle tabulky byla 

stanovena výpo�tový únosnost zeminy Rdt=0,3MPa. 

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 250,0 m2. Skrývka bude provedena do 20 cm od 

povrchu. �ást ornice bude uložena na SZ �ásti pozemku a p�i dokon�ovacích pracích jí bude 

op�tovn� využito, zbytek bude odvezen na p�edem stanovenou skládku. Budou provedeny 

výkopové práce. Dále budou provedeny výkopy rýh pro provedení základových pas	 dle 

výkresové dokumentace.  
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2.3.4.2 Základové konstrukce 
Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy jsou 

jednostrann� rozší�ené o 100 mm oproti tlouš�ce zdí a jsou navrženy z betonu C16/20. 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových pás	. Izolace bude chrán�ná 

tepelnou izolací. V projektu se p�edpokládá, že max. hladina podzemní vody nezasahuje do 

základové konstrukce. Up�esn�ní výšky max. hladiny podzemní vody je pot�ebné na 

základ� geologického pr	zkumu. V p�ípad�, že max. hladina podzemní vody zasahuje 

základové konstrukce, bylo by pot�eba navrhnout izolaci proti tlakové vod�. 

Základy pod všemi svislými konstrukcemi se vym��í a provedou podle stavebního 

výkresu Základy (�.1). Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20 s KARI sítí — oka 

100/100/8 mm. 

P�ed zahájením betonáže základové konstrukce je nutné položit zemnící pásek. 

2.3.4.3 Svislé konstrukce 
Zdivo objektu je navrženo z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong. 

Obvodové zdivo v suterénu je také z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl.200 

mm a každá t�etí tvárnice v �ad� je rohová s vyztuženým a zabetonovaným pilí�kem.  

Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je z betonových sko�epinových tvárnic 

Be-Tong tl. 200mm rozm�r	 200x500x200 mm. Vnit�ní nosné zdivo je také z 

betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong tl.200 mm. D�lící p�í�ky jsou z betonových 

sko�epinových tvárnic Be-Tong tl. 100mm rozm�r	 100x500x100 mm 

Nadokenní a naddve�ní p�eklady jsou z v�ncových tvárnic Be-Tong tvaru U vyztuženými 

armovacím železem a zalité betonem. 

Pro dosažení výsledných tepelných odpor	 a pro dosažení požadovaného akustického 

útlumu je nutné p�i  provád�ní st�n z betonových sko�epinových tvárnic Be-Tong 

dodržovat všechna technologická pravidla pro zd�ní uvád�ná výrobcem. 

2.3.4.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci je tvo�ena z p�edpjatých stropních nosník	 Rector a stropních vložek 

z lisované d�evošt�pky Rectolight. Tento systém dopl
uje betonová zálivka 50 mm. Do 

zálivky je umíst�na KARI sí� 5/20x20. Provedení stropu je dle technologie p�edepsané 

výrobcem. Tlouš�ka stropní konstrukce je 210 mm a v míst� záv�t�í do objektu jsou snížené 

stropní vložky. P�i montáži je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 

Nadokenní a naddve�ní p�eklady jsou z v�ncových tvárnic Be-Tong vyztuženými 

armovacím železem a zalité betonem. 
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Podrobné vykreslení tvaru a skladby stropních nosník	, stropních vložek, výztuže 

desek, jako i podrobné vykreslení p�eklad	 a v�nc	 se nachází ve výkresové �ásti. 

Prostupy ve stropech a obvodových v�ncích je pot�ebné vynechat podle výkresové 

dokumentace. 

Obvodové v�nce budou obloženy, díky zateplení celého objektu tepelnou izolací tl. 120 

mm. 

2.3.4.5 Konstrukce spojující r�zné úrovn�
Schodišt� je železobetonové monolitické, na jedné stran� bude vetknuto do 

vnit�ního nosného zdiva. Schodišt� je obloženo keramickou dlažbou a opat�eno 

zábradlím. 

2.3.4.6 Zast	ešení 
Objekt bude mít sedlovou st�echu o sklonu 35°. Sou�ástí st�echy jsou dva viký�e o 

sklonu 22°. 

Zast�ešení tvo�í vaznicový krov s vrcholovou a dv�ma st�edovýma vaznicema 100/160 

podep�enými 2x d�ev�nými  profily 140x140 mm a krokvemi 100/160 mm. 

Podhled p�evislého konce je opat�en podbitím z palubek tl. 15 mm ( pero a drážka). 

Podkroví bude zatepleno minerální vlnou a budou namontovány sádrokartonové podhledy. 

Pozednice je uložena na nadezdívce a p�ichycena pomocí závitové ty�e M14 do 

železobetonového v�nce. P�í�ezy delších rozm�r	 budou skládány z kratších p�í�ez	. 

Stykování bude provedeno tesa�ským zp	sobem, odpovídajícím jednotlivým konstruk�ním 

prvk	m. D�ev�né konstrukce krovu, které nebudou p�iznány v pohledu budou 

ošet�eny p�ípravkem proti d�evokaznému hmyzu, plísním a d�evozbarvujícím houbám 

LIGNOFIX — EKO ( BIOCHEMIT).  

Jako st�ešní krytina bude použita betonová taška Bramac Alpská taška Classic a 

dále bude použita parot�sná t�ívrstvá polypropylénová fólie. Skladba st�ešní konstrukce je 

patrná z Výpisu skladeb konstrukcí. Deš�ové vody budou žlaby a svody svedeny do 

vsakovací jímky. 

Veškeré klempí�ské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. 

2.3.4.7 Obvodový pláš

Obvodový pláš� objektu je vyzd�ný technologií z betonových sko�epinových tvárnic 

Be-Tong tl.200 mm a je zateplený fasádním kontaktním zateplovacím systémem 

ISOVER EPS GRAY-WALL s deskami na polystyrenové bázi tlouš�ky 120 mm. 
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Minerální omítka je hlazená se strukturou 1,5 mm. 

Sokl je tvo�en z WEBER marmolit st�edn�zrný 3 mm, barva 0075 do výšky 0,000. 

2.3.4.8 Podlahy 
V objektu jsou navrženy podlahy s pochozí vrstvou dle ú�elu jednotlivých místností. 

Byly navrženy pochozí vrstvy tvo�ené keramickou dlažbou a laminátovými deskami. 

Povrchy podlah budou ukon�eny keramickým soklem nebo d�ev�nými lištami na 

st�nách. Povrch podlah vnit�ních komunikací musí mít hodnotu sou�initele smykového t�ení 

min. 0,6. 

Skladby podlah jsou patrné z Výpisu skladeb konstrukcí. 

2.3.4.9 Izolace proti zemní vlhkosti a vod�
Hydroizolace je navržena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pás	 s nosnou 

vložkou ze sklen�né tkaniny a nosnou vložkou z polyesterové rohože. Je nutné chránit tuto 

hydroizolaci separa�ní a ochrannou vrstvou Geotextilie. V projektu je chrán�ná izolace 

tepelnou izolací XPS. 

Izolace proti vod� v mokrých provozech (koupelny, sprchové kouty) budou �ešeny 

pomocí nepromokavých pás	 BLANKE. Tyto systémy budou vytaženy na svislé st�ny min 

200 mm nad úrove
 �isté podlahy �i výtok. 

Všechny hydroizola�ní vrstvy musí být provedeny dle p�íslušných technologických 

p�edpis	. 

2.3.4.10 Izolace tepelné 
Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, aby obvodové konstrukce minimáln�

spl
ovaly požadavky �SN 73 0540-2. Vybrané konstrukce jsou posouzeny samostatn� a 

výsledný protokol je p�iložen k tomuto projektu. Tepelná izolace podlahy 1S a 1NP v 

objektu na terénu je navržena z desek p�nového polystyrenu typu EPS; tl. 120 mm. 

Sedlová st�echa bude tepeln� izolována tepelnou izolací z minerální plsti ve dvou 

k�ížov� uložených �adách (pro eliminaci tepelných most	), tj. 160 mm mezi krokvemi a 60 

mm mezi lat�mi. 

Celý objekt bude tepeln� izolován grafitovými fasádními deskami ISOVER EPS 

GRAY-WALL tl. 120 mm. Jako tepelná izolace soklu a spodní stavby je navržena z desek 

typu XPS tl. 120 mm. 
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2.3.4.11 PSV — Výpln� otvor�
Veškeré výpln� otvor	 jsou navrženy jako plastové. �len�ní a typy jednotlivých 

výplní jsou patrné z výpisu výplní otvor	. Zárove
 jsou zde uvedeny i veškeré vlastnosti 

výplní. Montáž výplní otvor	 bude provedena v souladu s montážními p�edpisy s vypln�ním 

obvodové spáry PUR p�nou a zatmelením spár akrylátovým tmelem. P�ed výrobou je nutné 

zam��ení otvor	 pro up�esn�ní výrobních rozm�r	. 

2.3.4.12 PSV — Záme�nické výrobky 
Vnit�ní zábradlí je navrženo z nerez oceli ze systému JAP. Vn�jší zábradlí je 

pozinkováno. Podrobný popis, viz výpis záme�nických výrobk	. P�ed výrobou je nutné 

zam��ení otvor	 pro up�esn�ní výrobních rozm�r	. 

2.3.4.13 PSV — Truhlá	ské výrobky 

Tvary a základní rozm�ry oken a dve�í jsou uvedeny v projektové dokumentaci i ve 

výpisu truhlá�ských výrobk	. 

2.3.4.14 PSV — Klempí	ské výrobky 
Klempí�ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu ti. 0,6 mm v�etn�

pot�ebného spojovacího a kotvícího materiálu dle �SN 73 3610 a pot�ebného dot�sn�ní 

venkovním silikonem. Jedná se o podokapní žlaby, deš�ové svody, okapní plechy, apod. 

2.3.4.15 Nát�ry 
Klempí�ské výrobky jsou navrženy bez nát�ru. Veškeré d�ev�né nosné prvky budou 

opat�eny ochranným nát�rem proti d�evokazným houbám a plísním — navržen nát�r typu 

„BIOCHEMIT". D�ev�né podbití p�esahu krovu bude opat�eno jednotnou ochrannou lazurou, 

která bude v pr	b�hu životnosti stavby pravideln� upravována. 

2.3.4.16 Povrchové úpravy st�n a strop�
Venkovní povrchové úpravy st�n (fasád) jsou popsány v 5.6. Vnit�ní povrchy st�n 

budou p�evážn� opat�eny jednovrstvou vápenocementovou omítkou. V ur�ených 

místnostech jsou navrženy keramické obklady st�n do výše ur�ené v p�íslušných výkresech. 

Sádrokartonové povrchy se opat�í disperzním nát�rem typu Hetline (LF). Ostatní 

povrchové úpravy jsou uvedeny na výkresech pohled	. 
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2.3.5 TEPELN� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ

Stavební konstrukce a výrobky jsou navrženy dle min. požadovaných hodnot �SN 73 

0540-2. Popsány jsou v jednotlivých bodech této zprávy a v navazujících �ástech PD. 

Samostatné tepeln�-technické posouzení n�kterých skladeb je p�iloženo k projektu. 

2.3.6 ZP�SOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 
PR�ZKUMU

Budova bude založena na monolitických pasech do nezámrzné hloubky dle p�iloženého 

výpo�tu. Použité hodnoty p�i výpo�tu jsou použity z výsledku geologického pr	zkumu. 

Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry. P�edpokládá se, že tato voda 

neovlivní plošné založení objekt	. 

2.3.7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A 
�EŠENÍ P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK�

Jedná se o rodinný d	m s minimálními dopady na životní prost�edí. Objekt bude 

nevýrobní a bez prvk	 s negativními ú�inky. Vytáp�ní bude zajišt�no zemním plynem v 

kotli a oh�íva�i TUV. B�hem stavby a p�i provozu objektu budou dodrženy požadavky zák. 

�. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní a souvisejících právních p�edpis	, p�edevším 

vyhl. �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

2.3.8 DOPRAVNÍ �EŠENÍ

Objekt je napojen na obecní ulici ze severovýchodní strany pozemku. Stání u 

objektu je navrženo na zpevn�né ploše u objektu. Ostatní není p�edm�tem projektu. 

2.3.9 OCHRANA OBJEKTU P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO 
PROST�EDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT�ENÍ

Objekt bude standardn� chrán�n p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí dle platných 

vyhlášek a �SN. Protiradonová opat�ení nejsou pro nízký stupe
 radonového rizika dle 

�SN 73 0601 nutná navrhovat. 
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2.3.10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU

V projektu jsou popsány požadavky na navrhované konstrukce a za�ízení, vyplývající z 

platných norem, vyhlášek a p�edpis	. Provedení všech konstrukcí bude dle p�íslušných 

technologických p�edpis	 za použití p�edepsaných materiál	, dopl
k	 a detail	. Pro 

všechny výrobky, materiály a konstrukce bude spln�n požadavek § 156 zák. �. 

183/2006 Sb. v platném zn�ní. Dále budou dodrženy všechny související požadavky zákona 

shora a souvisejících vyhlášek, p�edevším vyhl. �. 268/2009 Sb. v platném zn�ní. 
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Záv�r: 

V bakalá�ské práci jsem zhotovil projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinného 

domu. Objekt je navržen pro �ty��lennou rodinu jako jednopodlažní, pln� podsklepený 

s obytným podkrovím.  

Oproti studii došlo pouze k drobným úpravám. U vstupu na terasu není schod, protože 

podlaha terasy byla vyvýšena. Tlouš�ka stropní konstrukce se zmenšila z 250 mm na 210 

mm.   

Bylo zpracováno tepeln� technické posouzení stavby. Objekt byl posouzen z pohledu 

požární ochrany budov. Výkresová �ást byla zpracována v programu ArchiCad. 

Projektovou dokumentaci v�etn� všech náležitostí se poda�ilo úsp�šn� vypracovat.  
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Seznam použitých zkratek a symbol�: 

PT  p�vodní terén 

UT  upravený terén 

i  interiér 

e  exteriér 

P-FD    pero a drážka 

NP  nadzemní podlaží 

S  suterén (podzemní podlaží) 

HPV     hladina podzemní vody 

KS kus 

ŽB  železobeton 

PB  prostý beton 

KCE konstrukce 

KV  konstruk�ní výška 

XPS extrudovaný polystyrén 

EPS expandovaný polystyrén 

TI  tlouš�ka 
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