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Abstrakt 
 
Novostavba nepodsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s garáží a provozovnou – 

kadeřnictví. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné 

hloubce. Konstrukční systém rodinného domu je obousměrný. Svislé zdivo tvoří broušené 

cihly POROTHERM. Obvodový plášť je doplněn vrstvou tepelně izolační omítky 

POROTHERM TO. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z keramických nosníků a vložek 

POROTHERM. Schodiště je železobetonové. Vytápění objektu bude zajištěno pomocí 

plynového kotle. 

  

Klíčová slova 

  
Základové pasy, základová spára, rodinný dům, garáž, broušené cihly, tepelná izolace, tepelně 

izolační omítka, schodiště, železobeton, plynový kotel 
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Abstract 

 
The new family house without cellar, with garage and an establishment – hairdressing salon. 

The object is based on strip foundation. The footing bottom is in frost resistant depth. 

Construction system is in both ways. Vertical walls are made by cut bricks POROTHERM. 

The external cladding is replenished by thermal insulation plaster POROTHERM TO. 

Horizontal constructions are made by ceramic girders and insert POROTHERM. Stairway is 

made by reinforced concrete. Heating system is ensured by gas boiler.  

 

Keywords 
 
Strip foundation, footing bottom, family house, garage, cut bricks, thermal insulation, 

thermal insulation plaster , stairway, reinforced concrete, gas boiler 

Family house with an establishment 
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Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu 

s provozovnou pro provedení stavby. Předpokládané umístění této stavby je pozemcích 500, 

505 a 511 v obci Bílovice u Uherského Hradiště. Pozemek se nachází v mírně svažitém 

terénu, tato oblast je určena pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o dvoupodlažní, 

nepodsklepený objekt. Budova je řešena jako jednogenerační rodinný domek pro čtyři až pět 

osob. Část prvního nadzemního podlaží tvoří provozovna, konkrétně kadeřnictví. Objekt je 

založen na základových pasech z prostého betonu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodní zpráva 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje 

 

Název stavby:          Novostavba RD Bílovice, parc. č. 500, 505, 511 

Místo stavby:          Bílovice 

Katastrální území:    Bílovice 

Číslo parcely:  500, 505, 511 

Mapový list: 

Číslo plánu:  

Krajský úřad:           Zlín 

Stavební úřad:          Bílovice 

Investor:                  Jan Novák, Bílovice 123, 687 12, Bílovice  

Druh stavby:            Novostavba 

 

 

Základní údaje charakterizující stavbu 

 

          Novostavba rodinného domu se nachází v katastru obce Bílovice na pozemcích, 

které jsou ve vlastnictví investora. Novostavba je navržena na okraji obce Bílovice. 

          Objekt je navržen jako volně stojící dvoupodlažní nepodsklepená budova. Příjezd i 

přístup k objektu je řešen z přilehlé místní komunikace. 

          Objekt bude sloužit výhradně k bydlení. 

 

 

Údaje o dosavadním využití stavebního pozemku 

 

          Pozemek se nachází v oblasti plánované zástavby rodinnými domy v okrajové 

části obce Bílovice. Na parcele se nenachází žádné vzrostlé dřeviny ani stávající objekty. 

Místo nespadá do památkově chráněné zóny ani do záplavové oblasti. Stavební parcela je 

mírně sklonitá travnatá plocha bez porostů. 

 

 

Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

         Stavba bude napojena vlastním vjezdem na přilehlou místní komunikaci 

s nezpevněným povrchem, která je ve vlastnictví obce Bílovice. Z parcely určené pro 

stavbu jsou dostupné všechny potřebné inženýrské sítě. 

 

 

Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

          Veškeré požadavky a podmínky byly respektovány a v tomto stupni projektové 

dokumentace jsou zapracovány. Vyskytne – li se skutečnost, která nebyla projektantovi 



 

 

 

 

známa do doby vydání této projektové dokumentace, bude v nejkratším možném termínu 

zapracována a předložena k vyjádření všem účastníkům řízení.  

 

Přehled dotčených organizací a správních úřadů 

 

- Obec Bílovice, 687 12 Bílovice 

- Krajská hygienická stanice, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 1 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1 

- Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ŽP, Svatováclavská 568, 686 70 Uh. Hradiště    

- Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště 

- JMP a.s. Brno, Vodní 4067, 760 01 Zlín 1 

- E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

- Telefonica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4 – Michle 

- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří 601 75 Brno 

- Lesy České Republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8   

 

 

Informace o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

 

          Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržovat technologické 

předpisy a technické postupy výrobců jednotlivých materiálů a zařízení. Dále je nutné 

dodržovat veškeré obecné požadavky na výstavbu a požadavky na bezpečnost práce a to 

zejména vyhlášku č. 137/1998 Sb., 501/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

          Navržená stavba rodinného domu respektuje charakter výstavby v dané lokalitě a 

svým polohopisným umístěním i výškovým založením navazuje na okolní objekty. 

Výstavba je v souladu s územním plánem. Stavba jako celek svým charakterem a účelem 

užívání splňuje požadavky dle platné územně plánovací dokumentace. 

 

 

Věcné a časové vazby na okolní zástavbu 

 

          Vzhledem k tomu, že se jedná o staveniště, které je v majetku investora a 

v majetku investora jsou i pozemky nutné pro přístup na staveniště a pro vedení přípojek 

inženýrských sítí, dá se předpokládat, že stavba v dané lokalitě nemá a nebude mít 

žádné limitující vazby na okolí a okolní zástavbu. 

 

 

Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby                                         ...............  01/2014 

Předpokládaný termín ukončení výstavby                                        ...............  12/2015 

Celková délka výstavby                                                                 .............  24 měsíců 

 

          Stavba bude provedena v klasické zděné technologii z klasických běžně 

používaných stavebních materiálů, jako jsou keramické zdící tvárnice v kombinaci 

s konstrukcemi z železobetonu a s železobetonovými základovými pasy.  

          Jednotlivé části stavby budou provedeny v následující posloupnosti: 

 

1. Výkopové práce 



 

 

 

 

2. Základové konstrukce 

3. Izolace proti vodě 

4. Svislé a vodorovné nosné konstrukce v kombinaci s ŽB věnci 

5. Zastřešení 

6. Přípojky inženýrských sítí 

7. Hrubé rozvody a instalace jednotlivých profesí 

8. Vnitřní omítky 

9. Podlahy 

10. Vnější omítky 

11. Dokončovací práce uvnitř objektu 

12. Kompletace jednotlivých profesí 

13. Zpevněné plochy 

14. Oplocení 

15. Terénní a sadové úpravy 

16. Vyklizení staveniště 

 

 

Statistické údaje 

 zastavěná  plocha stavebními objekty.………….…………………………………………………….…..194 m2 

 plocha stavebního pozemku…..…………………..…………………...………………………..……..….3460 m3 

 zastavěná  plocha zpevněnými plochami………………………..………………………...……..…….120 m2 

 finanční náklad stavby ……………………..……….……………..……………………………….…. 4.500.000 Kč 
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1.1. Zhodnocení staveniště 

         Pozemek, na kterém se bude novostavba provádět, je ve vlastnictví investora a 

nachází se v katastrálním území Bílovice, v obci Bílovice. Daná lokalita je dle územního 

plánu určena k výstavbě objektů pro bydlení. Parcela se nachází v mírně svažitém 

terénu, i z tohoto hlediska je pozemek pro výstavbu vhodný. Nadmořská výška úrovně 

čisté podlahy v 1. NP navrženého RD je 240,050 m n. m. 

Z veřejných inženýrských sítí jsou v dané lokalitě v současné době dostupné 

vedení NN zemním kabelem, sdělovací vedení, vodovodní řad, kanalizační řad a vedení 

plynu.  

 

 

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

1.2.1. Účel stavby 

          Jedná se o stavbu určenou výhradně pro individuální bydlení, tedy jednogenerační 

rodinný domek.   

1.2.2. Architektonické řešení 

Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace a je 

plně v souladu s koncepcí výstavby v dané lokalitě. Stavba nebude působit negativním 

vlivem na okolní zástavbu ani životní prostředí. 

Objekt je navržen na nepravidelném obdélníkovém půdoryse jako volně stojící 

objekt. Rodinný domek je navržen nepodsklepený s obytným prvním i druhým 

nadzemním podlažím. Obytné místnosti jsou navrženy v návaznosti na světové strany, 

přičemž hlavní obytný prostor je situován k V až Z.  

Zastřešení je navrženo plochou jednoplášťovou střechou o různém sklonu a 

jednotné výšce atiky, která se nachází na kótě +6,750 m. Téměř totožná je i celková 

výška stavby vzhledem k okolnímu terénu. 

Okna jsou rozvržena v návaznosti na světové strany a dle účelu a dispozice 

jednotlivých místností. Hlavní vstup je situován z východní strany od přilehlé místní 

komunikace, stejně jako garáž pro jeden osobní automobil, která je součástí objektu. 

Novostavba rodinného domu je navržena z tradičních stavebních materiálů, jako 

jsou keramické zdící tvárnice plněné vatou pro obvodové zdivo, keramické zdící tvárnice 

pro svislé nosné i dělící konstrukce nebo stropní montovaný strop v kombinaci s litým 

betonem. Venkovní výplně otvorů budou dřevohliníkové, barvy šedé. Fasáda je navržena 

ve dvou odstínech šedé barvy. 

 

1.2.3. Dispoziční řešení 

Dispoziční řešení objektu je navrženo v návaznosti na jeho využití. V 1. NP se 

bude nacházet denní část rodinného domu a provozovna, 2. NP je navrženo jako klidová 

část navrženého objektu. V prvním podlaží se tedy nachází hlavní vstup do objektu, který 

přes zádveří navazuje na chodbu, ze které je přístup do kuchyně s jídelnou a obývacího 

pokoje, ze kterého je možný vstup do pracovny a schodiště. Dále je přes zádveří možné 

vstoupit do provozovny, která je napojena vlastním venkovním vstupem na exteriér. 

Nachází se zde rovněž veškeré sociální zázemí a technické místnosti.  



 

 

 

V druhém nadzemním podlaží jsou pak navrženy ložnice s šatnou a sociálním 

zařízením, dále dva pokoje, samostatné sociální zařízení a úložné prostory. Z chodby je 

pak řešen kontrolní vstup na střešní prostor.  

 

1.3. Technické řešení 

 

1.3.1. Zemní práce a základové konstrukce  

Na staveništi bude provedena skrývka ornice tloušťky 30 cm. Ornice bude uložena 

na deponii přímo na staveništi a po dokončení stavby bude použita na finální terénní 

úpravy.   

Po stržení ornice budou provedeny výkopy základových pasů, kdy jednotlivé figury 

budou kolmé. Vytěžená zemina, která bude použita pro provedení hrubých terénních 

úprav po dokončení hrubé stavby, bude opět uložena na staveništi.  

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy, provedené z prostého 

betonu třídy C 12/15. Hloubka vnitřních základových pasů bude 60 cm do rostlého 

terénu, u obvodových pasů bude tato hloubka také 60 cm. Nezámrzná hloubka základové 

spáry bude dosažena po hrubém dosypání zeminy do výšky upraveného terénu. Toto 

dosypání musí být provedeno v co nejkratší době po provedení základové konstrukce a to 

alespoň v nejbližším okolí objektu.  

Výška základových pasů nad úrovní rostlého terénu v přední části daného objektu 

je přibližně 60 cm. Nad úrovní základových pasů zalitých do rostlého terénu bude 

základová konstrukce provedena z betonových bednících tvárnic šířky 40 cm, které 

budou vodorovně i svisle armovány a prolity vibrovaným betonem pevnostní třídy C 

20/25. 

 Celková výška pasů je tedy 120 cm u obvodových i u části vnitřních základových 

konstrukcí. U zbylé části vnitřních základových pasů je výška pasů 60 cm. Podkladní 

betonová mazanina tl. 150 mm je provedena z betonu C 20/25, který je vyztužen 

svařovanou kari sítí.  

Prostor mezi rostlou zeminou a podkladní vrstvou štěrkopísku bude vyplněn 

hutněným drceným kamenivem frakce 0-63. V žádném případě se nedoporučuje tento 

prostor vyplňovat vytěženou zeminou, balvany nebo velkými kusy betonu.  

 

1.3.2. Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou navrženy z broušených keramických tvárnic 

POROTHERM PROFI. Obvodové zdivo z tvárnic POROTHERM 36,5 T PROFI rozm. 

248/365/249 mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Vnitřní nosné zdivo je 

pak navrženo v tloušťkách 250 mm (POROTHERM 14 PROFI, 247/240/239 mm) a 175 

mm (POROTHERM 17,5 PROFI, 372/175/249 mm) rovněž na maltu pro tenké spáry 

POROTHERM PROFI. Materiál pro zdění je navržen v pevnostní kategorii P 15 (pevnost 

v tlaku N/mm2).    

Překlady nad otvory v nosném zdivu jsou navrženy rovněž v technologii 

POROTHERM. Jedná se o cihelné překlady POROTHERM VARIO s možností zabudování 

venkovních rolet nebo žaluzií. Pouze nad vraty do garáže a nad hlavním vstupem budou 

použity překlady POROTHERM 7. Nad rohovými okny budou rovněž použity cihelné 

překlady POROTHERM VARIO s možností zabudování venkovních rolet nebo žaluzií. 

 

1.3.3. Vodorovné nosné konstrukce 



 

 

 

 

Stropní konstrukce jsou navrženy v systému v tloušťce 250 mm. Minimální uložení 

stropních nosníků na zdivo je 125 mm. 

 

 

1.3.4. Střešní konstrukce 

 

Je navržena jednoplášťová plochá střecha, která bude odvodněna pomocí 

spádování do elektricky vyhřívaných střešních vpustí. Spádování a rovněž zateplení bude 

provedeno pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu, minimální tloušťka 

polystyrenu bude 260 mm. Jako horní vrstva bude použita hydroizolační folie FATRAFOL 

818, na kterou bude položena zelená střecha. 

 

1.3.5. Příčky 

 

Většina příček je navržena v technologii keramických broušených tvárnic 

POROTHERM PROFI. Zdivo v tloušťce 150 mm bude provedeno z tvárnic POROTHERM 

14,5 PROFI rozm. 497/145/239 mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Dále 

bude provedeno dozdění příček o malých šířkách pomocí cihel plných pálených rozm. 

290/14/65 mm na vápenocementovou zdící maltu BAUMIT 100. V 2.NP bude jedna příčka 

vyzděna z broušených tvárnic POROTHERM PROFI tl. 175 mm. 

 

1.3.6. Povrchové úpravy vnitřní 

 

          Budou prováděny omítky z omítkové směsi POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 15 

mm, které budou nanášeny přímo na zdivo a stropní prvky POROTHERM. 

          Stěny a stropy pak budou opatřeny interiérovou bílou barvou EKODUR PROFI 

E0503. 

 V koupelnách, wc a v technické místnosti jsou navrženy keramické obklady stěn. 

V koupelnách a wc do výšky stropní konstrukce, v technické místnosti pak do výšky 2,0 

m. Formát obkladů i barevnost bude upřesněn v závislosti na výběru investora. (možný 

formát např. 100/200 mm, 200/200 mm, 200/400 mm, 150/600 mm, 300/600 mm atd.) 

           Ukončení obkladů a svislé rohové části budou opatřeny ukončujícími plastovými 

lištami v barvě přizpůsobené barevnému odstínu keramických obkladů a dlažeb v 

jednotlivých místnostech. Spárování spárovací hmotou KNAUF, MAPEI atd., odstín dle 

obkladů. Dle výběru formátu obkladu investorem může být změněna výška obkladu. 

 

1.3.7. Povrchové úpravy vnější 

Na zdivo bude nanesena tepelněizolační perlitová omítka POROTHERM TO tl. 30 

mm a na ni omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Povrchová úprava bude pomocí 

disperzní fasádní barvy EKOFAS JZ v šedých odstínech. 

 

1.3.8. Výplně otvorů 

 

Okna budou provedena dřevohliníková, zasklená trojsklem k = 1,0 až 0,8, při 

zvukovém útlumu 32-49 dB. Veškerá okna budou otevíratelná, příp. výklopná. Rozměry, 

typ a tvarové řešení je patrné z grafické části projektové dokumentace. Barevné řešení 

oken je navrženo v dekoru světlého dřeva.  



 

 

 

Hlavní venkovní vstupní dveře budou rovněž dřevohliníkové, viz okna. Stejně tak 

ostatní venkovní dveře a dveře balkonové. Do garáže jsou navržena sekční vrata 

s horním otevíráním a elektrickým pohonem. Barevné řešení dle ostatních výplní 

venkovních otvorů. 

Vnitřní dveře budou typové, dřevěné, hladké, plné nebo částečně prosklené do 

dřevěné obložkové zárubně.  

Parapety budou vyrobeny z dřevovláknitých desek MDF, vysoce odolných proti 

vlhku. Přední hrana je zaoblena, clona má výšku 40 mm. Barevnost dle oken. Případné 

mezery mezi parapetem a ostěním oken budou zatmeleny akrylovým tmelem. 

 

1.3.9. Klempířské prvky  

 

Klempířské práce zahrnují oplechování parapetů oken, říms a klempířské prvky 

střechy včetně svodů. Dále pak oplechování nadokenních žaluzií, tento prvek bude 

viditelný na fasádě domu. Jako materiál je navržen pozinkovaný plech SATJAM odstín 

RAL 7031. 

 

1.3.10. Schodiště 

 

Je navrženo vnitřní betonové schodiště spojující první a druhé podlaží objektu. 

Schodiště bude železobetonové monolitické konstrukce z konstrukčního betonu pevnostní 

třídy C 20/25. Nášlapy budou provedeny z dřevěné spárovky tl. 30 mm. 

 

1.3.11. Komínová tělesa  

 

Komínové těleso je navrženo v systému SCHIEDEL ABSOLUT. 

 

1.3.12. Vzduchotechnika  

Většina místností bude větrána přirozeně pomocí oken. Řešeno bude odvětrání WC 

a koupelen pomocí elektrických ventilátorů. 

 

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.4.1. Dopravní infrastruktura 

Rodinný dům bude napojen vlastním vjezdem na přilehlou místní komunikaci, 

která je ve správě obce Bílovice. Jedná se o asfaltobetonovou komunikaci. Vlastní vjezd 

bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm.  Veškeré podkladní vrstvy jsou 

řešeny v grafické části PD. 

1.4.2. Technická infrastruktura  

          Novostavba rodinného domu bude napojena vlastní přípojkou na vedení NN, 

sdělovací vedení, vodovodní řad, kanalizační řad a vedení plynu.  

1.5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 



 

 

 

Stavba svojí existencí není zdrojem nebezpečných škodlivin pro životní prostředí. 

Vzhledem k provoznímu charakteru se zde nebudou vyskytovat obvyklé průmyslové 

škodliviny, jako jsou vibrace, chemikálie apod. 

Na parcele se nenachází žádná vzrostlá zeleň, která by mohla být vlivem stavby 

poškozena.  

Veškeré zpracování odpadů a stavební suti zajistí dodavatel stavby podle platných 

směrnic a vyhlášek pro nakládání s odpady.  

 

1.6. Řešení bezbariérového užívání 

 

V navržené budově není řešeno bezbariérové užívání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Charakter objektu a jeho účel bezbariérové užívání 

nevyžaduje. 

 

1.7. Průzkumy a měření 

  

Podle radonové mapy České Republiky se daná lokalita nachází v oblasti s nízkým 

až středním radonovým rizikem. Navržená hydro-izolace BITAGIT 40 AL RADON tak 

dostatečně brání proti pronikání radonu z podloží do objektu. 

Podle geologické mapy se dané území nachází na rozhraní třetihorních a 

čtvrtohorních usazených hornin. Nachází se zde tudíž jílovité hlíny. 

Jiné specializované průzkumy a měření není nutno, vzhledem k charakteru stavby 

a zastavovaného území, provádět.  

 

1.8. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 

Vytýčení bude provedeno podle situačního nákresu a podle platné kopie 

katastrální mapy. Vytýčení musí být provedeno oprávněným geodetem.  

Je také provedeno geodetické zaměření parcely a k vyneseným geodetickým 

bodům se bude vytýčení objektu vztahovat.  

Budova pak respektuje všechny zákonem požadované odstupové vzdálenosti od 

hranic okolních parcel a nezasahuje do žádného ochranného pásma vedení inženýrských 

sítí apod. 

 

1.9. Členění stavby na jednotlivé stavební soubory 

 

V dané projektové dokumentaci je řešena pouze novostavba rodinného domu, 

která se již dále nijak nečlení. 

  

1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

1.10.1. Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby 

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o území, kde by v blízkém okolí probíhalo více 

stavebních prací, nedochází k rušení okolí stavebním ruchem. Výstavba bude probíhat 

přes den, v časovém rozmezí běžném pro jakékoliv hlučné práce. Dále nebudu docházet 

ke znečišťování přilehlé místní komunikace.  

 

1.10.2. Ochrana okolí stavby před negativními účinky po jejím dokončení 

 



 

 

 

Vzhledem k charakteru využití objektu se nepočítá se vznikem vlivů, které by 

měly na okolní stavby negativní účinky.  

 

1.11. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

          Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních 

předpisů, veškeré platné normy a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele 

stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na 

výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 

          Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část 

pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. 

          Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo 

právnické osoby pod odborným vedením stavbyvedoucího, který v souladu s § 153 

Zákona č. 350/2012 Sb., v platném znění, dbá na dodržování povinnosti k ochraně 

bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Všichni pracovníci, 

podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních 

předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/206 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích v platném znění. 

          Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění vyhlášky č.  

502/2006 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č. 1 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. 

          V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

          Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, dodržovány bližší minimální požadavky na  



 

 

 

 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Povinnosti koordinátora při přípravě a realizaci stavby stanoví §18 zákona č.309/2006 

Sb., a §7 a 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

          Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek 

a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro 

příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

          Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech 

zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek poškození stavby, její částí, technického vybavení, instalovaného 

vybavení nebo okolní zástavby. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Je zpracováno samostatné požárně bezpečnostní řešení stavby, které je součástí 

dokladové části projektové dokumentace. 

 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

V objektu jsou navržena veškerá zdravo-technická zařízení, jejichž množství 

odpovídá potřebám a charakteru budovy. V návaznosti na provoz budovy nejsou kladeny 

žádné speciální požadavky na hygienu a ochranu zdraví.   

Vzhledem k provoznímu charakteru se zde nebudou vyskytovat obvyklé 

průmyslové škodliviny, jako jsou vibrace, chemikálie apod., jako zdroje znečištění 

životního prostředí. 

 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

V objektu budou instalovány veškeré bezpečnostní prvky a zařízení, potřebné pro 

bezpečné užívání a provoz budovy. Jedná se např. o zábradlí na schodišti ale také např. o 

požární hlásiče, ruční hasicí přístroj atd..  

 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Vzhledem ke způsobu využití objektu i vzhledem k jeho účelu se neuvažuje 

s žádným nadměrným šířením hluku.  

Objekt samotný pak nevyžaduje žádné speciální požadavky na zvukovou izolaci od 

okolních provozů, příp. od nedaleké komunikace. Navržené konstrukce a materiály plně 

dostačují požadavkům na zamezení vnikání nadměrného hluku do objektu.  



 

 

 

 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA   

 

     Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že převyšují požadované hodnoty pro 

součinitele prostupu tepla. Je také zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, 

který daný objekt řadí do příslušné třídy energetické náročnosti. Tento je rovněž součásti 

PD. 

 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE ZHORŠENOU  

       SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE   

 

V navržené budově není řešeno bezbariérové užívání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Charakter objektu a jeho účel bezbariérové užívání 

nevyžaduje. Stejně tak není bezbariérové užívání objektu požadavkem investora. 

 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

9.1. Radonové riziko 

 

Podle radonové mapy České Republiky se daná lokalita nachází v oblasti s nízkým 

až středním radonovým rizikem. Navržená hydro-izolace BITAGIT 40 AL RADON tak 

dostatečně brání proti pronikání radonu z podloží do objektu.  

 

9.2. Spodní voda 

 

Proti pronikání podzemní vody do objektu bude provedeno dostatečné odizolování 

objektu vhodnými vodorovnými izolacemi mezi podkladním betonem a navrhovanými 

podlahami. Navrženy jsou asfaltové pásy BITAGIT 40 AL RADON, natavené na 

penetrovanou podkladní betonovou mazaninu. 

Odizolování proti tlakové spodní vodě není u dané budovy nutné.  

 

9.3. Ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Navržená budova respektuje veškeré požadavky ochranných pásem a do žádného 

nadzemního a podzemního ochranného pásma nezasahuje. 

 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 

život, zdraví ani zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 

 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

11.1. Odvodnění území, odpadní vody 

 



 

 

 

Splaškové a dešťové vody z objektu budou odváděny do místní kanalizace, která 

je vedena v přilehlé místní pozemní komunikaci. 

 

11.2. Zásobování vodou  

 

Bude provedena vodovodní přípojka na přilehlý místní vodovodní řad.  

 

11.3. Zásobování energiemi 

 

Elektrická energie 

 

          Bude provedena přípojka NN zemním kabelem v délce 9,50 m. Přípojka bude 

provedena kabelem CYKY 4B x 10 a v celé své délce bude opatřena dvouplášťovou 

korugovanou chráničkou DN 40. Přípojka bude ukončena elektroměrovou skříní, která 

bude součástí oplocení před navrženým RD. Elektroměrová skříň bude přístupná 

z volného prostranství.   

 

Rozvodná soustava  3PEN, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C 

Ochrana před úrazem el. proudem  Samočinným odpojením od zdroje 

Instalovaný výkon  40kW 

Současnost  0,6 

Soudobý výkon  24kW 

Roční spotřeba el. energie  8MWh 

Stupeň dodávky el. energie  3 

 

Uzemnění a hromosvod 

 Budou navrženy dle ČSN 341390 a ČSN 332000-5-54. Jímací soustava bude 

upevněna na střeše budovy a bude doplněná pomocnými jímači. Svody budou vedeny 

v trubkách PVC pod fasádní omítkou. Budou uzemněny na společnou zemnící síť – 

obvodové uzemnění páskem FeZn 30x4, vedeným kolem budovy. Na tuto společnou 

zemnící síť bude napojena i hlavní ochranná přípojnice u hlavního (elektroměrového) 

rozváděče. Zemní odpor společné zemnící sítě musí být do 5 Ohmů. 

Vytápění 

 Vytápění a ohřev vody budou řešeny pomocí plynového kotle.  

11.4. Elektronické komunikace 

 Není řešeno. 

11.5. Řešení dopravy 

 Rodinný dům bude napojen vlastním vjezdem na přilehlou místní komunikaci, 

která je ve správě obce Bílovice. 

11.6. Terénní a sadové úpravy 

 Budou provedeny běžné terénní a sadové úpravy, patřičné k charakteru daného 

objektu a jeho okolí. Bude provedeno obsypání základových pasů nad úrovní rostlého 

terénu, svahování násypů a osetí trávou. K terénním úpravám bude použita zemina, 

která bude vytěžena během zemních prací na stavbě RD.  



 

 

 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

 Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická zpráva 
 

 



 

 

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 

 

1.  Identifikační údaje 

2.  Účel objektu 

3.  Účelové jednotky 

4.  Základní údaje charakterizující stavbu  

     4.1. Popis stavby 

     4.2. Dotčené parcely 

     4.3. Vazby na územní plán 

     4.4. Charakteristika území a jeho stávající využití 

     4.5. Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí 

     4.6. Předpokládaný průběh stavby 

5.  Architektonické, výtvarné a funkční řešení 

6.  Orientace ke světovým stranám, denní osvětlení 

7.  Popis technického řešení 

      7.1. Bourací práce 

      7.2. Zemní práce 

      7.3. Základové konstrukce 

      7.4. Svislé nosné konstrukce 

      7.5. Vodorovné nosné konstrukce 

      7.6. Nenosné dělící konstrukce 

      7.7. Zastřešení 

      7.8. Izolace proti vodě 

      7.9. Radonové riziko  

      7.10. Tepelné izolace 

              7.10.1. Tepelná izolace fasády 

              7.10.2. Tepelná izolace podlah 

              7.10.3. Tepelná izolace střechy 

      7.11. Povrchové úpravy vnitřní 

      7.12. Povrchové úpravy vnější 

      7.13. Výplně vnějších otvorů 

      7.14. Podhledy 

      7.15. Podlahové konstrukce 

      7.16. Nášlapné vrstvy podlah 

      7.17. Obklady vnitřní 

      7.18. Parapety vnitřní a vnější 

      7.19. Vnitřní dveře 

      7.20. Malby a nátěry 

      7.21. Vnitřní zábradlí a madla 

      7.22. Zařizovací předměty    

8.   Nakládání s odpady 

9.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 

 

 



 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:          Novostavba RD Bílovice, parc. č. 500, 505, 511 

Místo stavby:          Bílovice 

Katastrální území:    Bílovice 

Číslo parcely:  500, 505, 511 

Mapový list: 

Číslo plánu:  

Krajský úřad:           Zlín 

Stavební úřad:          Bílovice 

Investor:                  Jan Novák, Bílovice 123, 687 12, Bílovice  

Druh stavby:            Novostavba 

 

2. ÚČEL OBJEKTU 

 

          Jedná se o stavbu určenou výhradně pro individuální bydlení, tedy jednogenerační 

rodinný domek. Dle velikosti objektu a jeho dispozičního řešení je stavba určena 

optimálně pro 4 osoby, maximálně pro 5 osob.   

 

3. ÚČELOVÉ JEDNOTKY 

 

počet podlaží:                                     ........ 2 nadzemní podlaží 

                                                                                        ........ 0 podzemních podlaží  

zastavěná plocha:                                                                              ........ 194,00 m2 

obestavěný prostor:                                                                          ........ 1164,00 m3 

     

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 

 

4.1. Popis stavby 

 

          Novostavba rodinného domu se nachází na okraji obce Bílovice v katastrálním 

území Bílovice. Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů a objektů pro bydlení. 

          Objekt je navržen jako volně stojící dvoupodlažní nepodsklepená budova. Stavba 

je navržena na nepravidelném obdélníkovém půdoryse s jednoplášťovou plochou 

střechou. Výška stavby od okolního upraveného terénu po hřeben střechy nepřesahuje 7 

metrů.  

           Příjezd i přístup k rodinnému domku je možný po přilehlé místní komunikaci. 

Parcela se nachází na konci slepé ulice, intenzita provozu je zde velmi nízká. V dané 

lokalitě se nachází i veřejný chodník. 

 

4.2. Dotčené parcely 

 

          Parcely, které jsou dotčeny výstavbou NOVOSTAVBA RD BÍLOVICE v řešeném 

území.  

 



 

500 .... k.ú. Bílovice .... Obec Bílovice .... parcela zjednodušené evidence ..... 1120 m2 

505 .... k.ú. Bílovice .... Obec Bílovice .... parcela zjednodušené evidence ..... 1167 m2 

511 .... k.ú. Bílovice .... Obec Bílovice .... parcela zjednodušené evidence ..... 1173 m2 

 

4.3. Vazby na územní plán  

 

          Navržená stavba rodinného domu respektuje charakter výstavby v dané lokalitě a 

svým polohopisným umístěním i výškovým založením navazuje na okolní objekty.  

Výstavba je v souladu s územním plánem. Stavba jako celek svým charakterem a účelem 

užívání splňuje požadavky dle platné územně plánovací dokumentace.   

 

4.4. Charakteristika území a jeho stávající využití 

 

          Pozemek, na kterém se bude novostavba provádět, je ve vlastnictví investora a 

nachází se v katastrálním území Bílovice, v obci Bílovice. Parcela se nachází v mírně 

svažitém terénu, i z tohoto hlediska je pozemek pro výstavbu vhodný. Nadmořská výška 

úrovně čisté podlahy v 1. NP navrženého RD je 240,050 m n. m. 

          V současné době je pozemek bez využití. Jedná se o travnatou plochu, na které se 

nenachází žádné vzrostlé dřeviny ani keřový porost. Na pozemku se nenachází stavby 

trvalé a ani dočasného charakteru.     

 

4.5. Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí 

 

          Stavba se svým charakterem žádným způsobem nedotkne okolní krajiny a nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Nepředpokládá se zvýšení emisí ani 

hladiny hluku z provozu vozidel.  

          Během vlastní výstavby bude úkolem dodavatele stavby zajistit, aby nedocházelo 

ke znečišťování vozovky při výjezdu automobilů ze staveniště. Stavební činnost musí být 

omezena dle hygienických předpisů.    

 

4.6. Předpokládaný průběh stavby 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby     ...............  01/ 2014 

Předpokládaný termín ukončení výstavby    ...............  12/ 2015 

Celková délka výstavby                             ...............  24 měsíců 

 

5. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace a je 

plně v souladu s koncepcí výstavby v dané lokalitě. Stavba nebude působit negativním 

vlivem na okolní zástavbu ani životní prostředí. 

Objekt je navržen na nepravidelném obdélníkovém půdoryse jako volně stojící 

objekt. Rodinný domek je navržen nepodsklepený s obytným prvním i druhým 

nadzemním podlažím. Obytné místnosti jsou navrženy v návaznosti na světové strany, 

přičemž hlavní obytný prostor je situován k V až Z.  

Zastřešení je navrženo plochou jednoplášťovou střechou o různém sklonu a 

jednotné výšce atiky, která se nachází na kótě +6,750 m. Téměř totožná je i celková 

výška stavby vzhledem k okolnímu terénu. 



 

Okna jsou rozvržena v návaznosti na světové strany a dle účelu a dispozice 

jednotlivých místností. Hlavní vstup je situován z východní strany od přilehlé místní 

komunikace, stejně jako garáž pro jeden osobní automobil, která je součástí objektu. 

Novostavba rodinného domu je navržena z tradičních stavebních materiálů, jako 

jsou keramické zdící tvárnice plněné vatou pro obvodové zdivo, keramické zdící tvárnice 

pro svislé nosné i dělící konstrukce nebo stropní montovaný strop v kombinaci s litým 

betonem. Venkovní výplně otvorů budou dřevohliníkové, barvy šedé. Fasáda je navržena 

ve dvou odstínech šedé barvy. 

           

6. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ 

 

          Obytné místnosti jsou rozvrženy v návaznosti na světové strany tak, aby byly co 

nejvíce osluněny a bylo maximálně využito osvětlení denním světlem. Hlavní obytný 

prostor je situován od východu k západu a na V, J a Z fasádě se nachází většina velkých 

oken do obytných prostor. Všechny obytné místnosti pak splňují normové požadavky na 

denní osvětlení. 

 

7. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

7.1. Bourací práce 

 

          Řešený objekt je navržen na parcele, na které se nenachází žádná stávající 

zástavba. Bourací práce proto nejsou řešeny.  

 

7.2. Zemní práce 

 

Na staveništi bude provedena skrývka ornice tloušťky 30 cm. Ornice bude uložena 

na deponii přímo na staveništi a po dokončení stavby bude použita na finální terénní 

úpravy. Po stržení ornice budou provedeny výkopy základových pasů, kdy jednotlivé 

figury budou kolmé. Vytěžená zemina, která bude použita pro provedení hrubých 

terénních úprav po dokončení hrubé stavby, bude opět uložena na staveništi.  

 

7.3. Základové konstrukce 

 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy, provedené z prostého 

betonu třídy C 12/15. Hloubka vnitřních základových pasů bude 60 cm do rostlého 

terénu, u obvodových pasů bude tato hloubka také 60 cm. Nezámrzná hloubka základové 

spáry bude dosažena po hrubém dosypání zeminy do výšky upraveného terénu. Toto 

dosypání musí být provedeno v co nejkratší době po provedení základové konstrukce a to 

alespoň v nejbližším okolí objektu.  

Výška základových pasů nad úrovní rostlého terénu v přední části daného objektu 

je přibližně 60 cm. Nad úrovní základových pasů zalitých do rostlého terénu bude 

základová konstrukce provedena z betonových bednících tvárnic šířky 40 cm, které 

budou vodorovně i svisle armovány a prolity vibrovaným betonem pevnostní třídy C 

20/25. 

 Celková výška pasů je tedy 120 cm u obvodových i u části vnitřních základových 

konstrukcí. U zbylé části vnitřních základových pasů je výška pasů 60 cm. Podkladní 

betonová mazanina tl. 150 mm je provedena z betonu C 20/25, který je vyztužen 

svařovanou kari sítí.  



 

Prostor mezi rostlou zeminou a podkladní vrstvou štěrkopísku bude vyplněn 

hutněným drceným kamenivem frakce 0-63. V žádném případě se nedoporučuje tento 

prostor vyplňovat vytěženou zeminou, balvany nebo velkými kusy betonu.  

 

7.4. Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou navrženy z broušených keramických tvárnic 

POROTHERM PROFI. Obvodové zdivo z tvárnic POROTHERM 36,5 T PROFI rozm. 

248/365/249 mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Vnitřní nosné zdivo je 

pak navrženo v tloušťkách 250 mm (POROTHERM 14 PROFI, 247/240/239 mm) a 175 

mm (POROTHERM 17,5 PROFI, 372/175/249 mm) rovněž na maltu pro tenké spáry 

POROTHERM PROFI. Materiál pro zdění je navržen v pevnostní kategorii P 15 (pevnost 

v tlaku N/mm2).    

Překlady nad otvory v nosném zdivu jsou navrženy rovněž v technologii 

POROTHERM. Jedná se o cihelné překlady POROTHERM VARIO s možností zabudování 

venkovních rolet nebo žaluzií. Pouze nad vraty do garáže a nad hlavním vstupem budou 

použity překlady POROTHERM 7. Nad rohovými okny budou rovněž použity cihelné 

překlady POROTHERM VARIO s možností zabudování venkovních rolet nebo žaluzií. 

 

7.5. Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou navrženy v systému v tloušťce 250 mm. Minimální uložení 

stropních nosníků na zdivo je 125 mm. 

         

7.6. Nenosné dělící konstrukce 

 

Většina příček je navržena v technologii keramických broušených tvárnic 

POROTHERM PROFI. Zdivo v tloušťce 150 mm bude provedeno z tvárnic POROTHERM 

14,5 PROFI rozm. 497/145/239 mm na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Dále 

bude provedeno dozdění příček o malých šířkách pomocí cihel plných pálených rozm. 

290/14/65 mm na vápenocementovou zdící maltu BAUMIT 100. V 2.NP bude jedna příčka 

vyzděna z broušených tvárnic POROTHERM PROFI tl. 175 mm. 

 

7.7. Zastřešení 

 

Je navržena jednoplášťová plochá střecha, která bude odvodněna pomocí 

spádování do elektricky vyhřívaných střešních vpustí. Spádování a rovněž zateplení bude 

provedeno pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu, minimální tloušťka 

polystyrenu bude 260 mm. Jako horní vrstva bude použita hydroizolační folie FATRAFOL 

818, na kterou bude položena zelená střecha. 

 

7.8. Izolace proti vodě 

 

          Proti pronikání podzemní vody do objektu bude provedeno dostatečné odizolování 

stavby vhodnými vodorovnými izolacemi mezi podkladní betonovou mazaninou a 

konstrukcemi podlah. Na základě vyhodnocení rizika pronikání podzemních vod do 

řešeného objektu je navržena izolace proti vodě z asfaltových pásu BITAGIT 40 AL 

RADON, které budou nataveny na podkladní betonovou mazaninu včetně převaření 

spojů. Podkladní mazanina bude penetrována pomocí asfaltové penetrace PENETRAL ALP. 



 

Odizolování proti tlakové spodní vodě není vzhledem k charakteru založení objektu 

nutné. 

 

7.9. Radonové riziko 

 

Podle radonové mapy České Republiky se daná lokalita nachází v oblasti s nízkým 

až středním radonovým rizikem. Navržená hydro-izolace BITAGIT 40 AL RADON tak 

dostatečně brání proti pronikání radonu z podloží do objektu.  

 

7.10. Tepelné izolace  

 

7.10.1. Tepelná izolace fasády 

 

          Fasáda bude dodatečně zateplena pouze pomocí tepelně izolační omítky 

POROTHERM o tloušťce 30 mm. 

  

7.10.2. Tepelná izolace podlah 

 

          Jako tepelná izolace podlahových konstrukcí jsou v řešeném objektu navrženy 

podlahové polystyrenové desky EPS 100 S v tloušťce 100 mm. 

 

7.10.3. Tepelná izolace střechy 

 

          Tepelná izolace ploché střechy bude řešena pomocí desek z minerální vaty ISOVER 

-T. Tloušťka izolace bude 220.  

          Konstrukce je navržena tak, že převyšuje požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla. Součástí projektové dokumentace je Průkaz energetické náročnosti 

budovy (PENB), který řešený objekt jako celek řadí do příslušné třídy energetické 

náročnosti.  

 

7.11. Povrchové úpravy vnitřní 

 

          Budou prováděny omítky z omítkové směsi POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 15 

mm, které budou nanášeny přímo na zdivo a stropní prvky POROTHERM. 

          Stěny a stropy pak budou opatřeny interiérovou bílou barvou EKODUR PROFI 

E0503 v bílé barvě. 

 V koupelnách, wc a v technické místnosti jsou navrženy keramické obklady stěn. 

V koupelnách a wc do výšky stropní konstrukce, v technické místnosti pak do výšky 2,0 

m. Formát obkladů i barevnost bude upřesněn v závislosti na výběru investora. (možný 

formát např. 100/200 mm, 200/200 mm, 200/400 mm, 150/600 mm, 300/600 mm atd.) 

           Ukončení obkladů a svislé rohové části budou opatřeny ukončujícími plastovými 

lištami v barvě přizpůsobené barevnému odstínu keramických obkladů a dlažeb v 

jednotlivých místnostech. Spárování spárovací hmotou KNAUF, MAPEI atd., odstín dle 

obkladů. Dle výběru formátu obkladu investorem může být změněna výška obkladu. 

 

7.12. Povrchové úpravy vnější 

 

Na zdivo bude nanesena tepelněizolační perlitová omítka POROTHERM TO tl. 30 

mm a na ni omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Povrchová úprava bude pomocí 

disperzní fasádní barvy EKOFAS JZ v šedých odstínech. 



 

 

7.13. Výplně vnějších otvorů 

 

Okna budou provedena dřevohliníková, zasklená trojsklem k = 1,0 až 0,8, při 

zvukovém útlumu 32-49 dB. Veškerá okna budou otevíratelná, příp. výklopná. Rozměry, 

typ a tvarové řešení je patrné z grafické části projektové dokumentace. Barevné řešení 

oken je navrženo v dekoru světlého dřeva.  

Hlavní venkovní vstupní dveře budou rovněž dřevohliníkové, viz okna. Stejně tak 

ostatní venkovní dveře a dveře balkonové. Do garáže jsou navržena sekční vrata 

s horním otevíráním a elektrickým pohonem. Barevné řešení dle ostatních výplní 

venkovních otvorů. 

Vnitřní dveře budou typové, dřevěné, hladké, plné nebo částečně prosklené do 

dřevěné obložkové zárubně.  

Parapety budou vyrobeny z dřevovláknitých desek MDF, vysoce odolných proti 

vlhku. Přední hrana je zaoblena, clona má výšku 40 mm. Barevnost dle oken. Případné 

mezery mezi parapetem a ostěním oken budou zatmeleny akrylovým tmelem. 

 

7.14. Podhledy 

 

          Není řešeno.  

 

7.15. Podlahové konstrukce 

 

S.01 

- keramická dlažba                                                tl. 10 mm 

- tenkovrstvý tmel pro lepení dlažby                               tl. 3 mm 

- vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr 

- litý anhydritový potěr                                          tl. 35 mm 

- separační vrstva PE folie                           

- podlahové polystyrenové desky EPS 100 S                        tl. 100 mm 

- asfaltové pásy BITAGIT AL 40 RADON + asfaltový penetrační nátěr  tl. 4 mm 

- podkladní betonová mazanina 

      

S.02 

- podlaha laminátová plovoucí                                      tl. 8 mm 

- podložka pod laminátovou podlahu MIRELON                         tl. 2 mm      

- vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr 

- litý anhydritový potěr                                          tl. 35 mm 

- separační vrstva PE folie                           

- podlahové polystyrenové desky EPS 100 S                        tl. 100 mm 

- asfaltové pásy BITAGIT AL 40 RADON + asfaltový penetrační nátěr  tl. 4 mm 

- podkladní betonová mazanina 

      

S.03 

- keramická dlažba                                                tl. 10 mm 

- tenkovrstvý tmel pro lepení dlažby                               tl. 3 mm 

- vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr 

- litý anhydritový potěr                                          tl. 35 mm 

- separační vrstva PE folie                           

- podlahové polystyrenové desky EPS 100 S                        tl. 100 mm 

- stropní konstrukce 



 

 

S.04 

- podlaha laminátová plovoucí                                      tl. 8 mm 

- podložka pod laminátovou podlahu MIRELON                         tl. 2 mm      

- vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr 

- litý anhydritový potěr                                          tl. 35 mm 

- separační vrstva PE folie                           

- podlahové polystyrenové desky EPS 100 S                        tl. 100 mm 

- stropní konstrukce                          

 

7.16. Nášlapné vrstvy podlah 

 

          Jsou navrženy v návaznosti na účel místnosti a prostředí, ve kterém budou 

prováděny. Jsou navrženy dva základní typy nášlapné vrstvy podlahy a to keramická 

dlažba a laminátové desky. Vzhledem k charakteru stavby nejsou na nášlapné vrstvy 

podlah kladeny žádné speciální požadavky. Pouze v prostoru garáže a ve venkovních 

prostorách by měla mít dlažba protiskluzovou úpravu povrchu. 

 

7.17. Obklady vnitřní 

 

          V koupelnách, WC a v technické místnosti jsou navrženy keramické obklady stěn. 

V koupelnách a WC do výšky stropní konstrukce, v technické místnosti pak do výšky 2,0 

m. Formát obkladů i barevnost bude upřesněn v závislosti na výběru investora. (možný 

formát např. 100/200 mm, 200/200 mm, 200/400 mm, 150/600 mm, 300/600 mm atd.) 

           Ukončení obkladů a svislé rohové části budou opatřeny ukončujícími plastovými 

lištami v barvě přizpůsobené barevnému odstínu keramických obkladů a dlažeb v 

jednotlivých místnostech. Spárování spárovací hmotou KNAUF, MAPEI atd., odstín dle 

obkladů. Dle výběru formátu obkladu investorem může být změněna výška obkladu. 

 

7.18. Parapety vnitřní a vnější 

 

          Vnitřní parapety budou vyrobeny z dřevotřískových DTD desek tl. 19,8 mm 

s nosem, v barvě MODŘÍNU. Šířka parapetních desek bude určena po přesném zaměření 

na stavbě. Případné mezery mezi parapetem a ostěním budou tmeleny akrylátovým 

tmelem. 

          Vnější parapetní desky budou provedeny ze stejného materiálu, jako 

ostatní klempířské prvky stavby. Jako materiál je navržen pozinkovaný plech SATJAM 

odstín RAL 7031. 

 

7.19. Vnitřní dveře 

 

          Veškeré vnitřní dveře budou dýhované s ozdobnou grafitovou lištou s vnitřní 

výplní odlehčenou DTD deskou. Veškeré dveře budou typové, plné nebo částečně 

prosklené do obložkových zárubní. Barevné řešení dveří dýha mořená na třešeň AM. 

           

7.20. Malby a nátěry 

 

          Veškeré místnosti budou opatřeny bílou barvou EKODUR PROFI E0503. 

Povrchová úprava bude pomocí disperzní fasádní barvy EKOFAS JZ v šedých odstínech.    

        



 

 7.21. Vnitřní zábradlí a madla 

  

          Uvnitř objektu bude provedeno zábradlí a madlo u schodiště do 2. NP. Zábradlí 

bude kovové z kartáčované nerezi. Madla budou dřevěná.   

 

7.22. Zařizovací předměty 

 

          Zařizovací předměty pro kompletaci ZTI, jako jsou umývadla, klozety, baterie atd. 

nejsou v této fázi projektové dokumentace podrobně typově řešeny a budou zvoleny 

investorem během realizace stavby. Případně mohou být řešeny v dalším stupni PD.  

 

 

8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

         Generální dodavatel stavby musí zajistit nakládání s odpady dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. S odpady, které 

vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláška MŽP č. 381/2001 

Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Odpady budou dle druhu druhotně využity, 

recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

          Dodavatelé musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů. Pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

ukládat do nepropustné nádoby, kontejneru apod. U malých nepropustných ploch je 

možné provést dekontaminaci sorbentem (např. hydrofobní sorbent VAPEX). U 

stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů.  

          Je vhodné, aby generální dodavatel stavby při uzavírání smluv na jednotlivé 

dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost 

subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při 

kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.           

          Navrhovaná stavba objektu rodinného domu není zdrojem odpadních a 

nebezpečných látek. 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

            

          Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních 

předpisů, veškeré platné normy a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele 

stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na 

výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 

          Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část 

pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. 

           

          Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo 

právnické osoby pod odborným vedením stavbyvedoucího, který v souladu s § 153 



 

Zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, dbá na dodržování povinnosti k ochraně 

bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Všichni pracovníci, 

podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních 

předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/206 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích v platném znění. 

          Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění vyhlášky č.  

502/2006 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č. 1 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. 

          V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

          Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Povinnosti koordinátora při přípravě a realizaci stavby stanoví §18 zákona č.309/2006 

Sb., a §7 a 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

          Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek 

a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro 

příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

          Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech 

zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. 

  

   

  



Závěr 

 

Při zpracování této práce jsem se řídil příslušnými zákony, vyhláškami a normami. Dále 

jsem čerpal z technických listů výrobců stavebních materiálů.  

Zadáním pro vypracování byla dokumentace rodinného domu s provozovnou pro 

stavební povolení. Svislé nosné konstrukce byly navrženy z broušených cihel 

POROTHERM. Vodorovný nosný systém je z nosníků POROTHERM s vložkami miako. 

Odchýlení od původního navržení bylo v minimální míře. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

RD    rodinný dům 

NP    nadzemní podlaží 

XPS   extrudovaný polystyren 

EPS    expandovaný polystyren 

SPB    stupeň požární bezpečnosti 

PU    požární usek 

TI    tepelná izolace 

PT    původní terén 

UT    upravený terén 

NN    nízké napětí 

ŽB    železobeton 

PHP    přenosný hasící přístroj 

U    součinitel prostupu tepla 

R    tepelný odpor 

λ    součinitel tepelné vodivosti 

PE    fólie polyethylenová folie 

M10    pevnost malty 10 MPa 

C16/20   označení třidy betonu 16 – válcová pevnost v tlaku ( MPa ), 20 – 

krychelná 

pevnost v tlaku (MPa) 
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