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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu. Projekt a 
přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. 
Objekt je situován na parcele 1824/19 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína. Jedná se 
o samostatně stojící rodinný dům s garáží. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je 
nepodsklepený. V 1.NP se nachází obývací pokoj, kuchyně, pokoj pro hosty, koupelna, 
prádelna, komora a garáž. Ve 2. NP je pracovna, ložnice s koupelnou, dva dětské pokoje a 
koupelna dětí. Půdorys domu je členitý s jednoplášťovou plochou střechou. Nosné zdivo je 
navrženo z vápenopískových cihel, obvodové zdi jsou opatřeny kontaktním zateplovacím 
systémem. 
  
Klí čová slova 
rodinný dům, plochá střecha, dvoupodlažní objekt, nosné konstrukce, izolace  
  
  
  
Abstract 
This bachelor´ s thesis focuses on the development of documentation of a family house in 
Šenov u Nového Jičína. The project as well as the addenda are elaborated according to the 
contemporary legislature and standards. The house is located on the plot number 1824/19 in 
Šenov u Nového Jičina area. This object is two-floored and it has slab-on-ground.On the first 
floor there is a living room, a kitchen, a guest room, a bathroom, a laundry room, a storage 
room and a garage. In the second aboveground floor ther is an office, a bedroom, a bathroom, 
two children´ s bedrooms and a children&apos;s bathroom. The floor plan of the house is 
broken with the flat roof. The bearing walls are constructed of sand-lime brick. Perimeter 
walls are provided with a contact system.  
  
Keywords 

family house, flat roof, two-floored object, construction, insulation  
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu 

v obci Šenov u Nového Jičína, na parcele 1824/19. Rodinný dům se nachází v lokalitě 

výstavby nových rodinných domů, kde svým architektonickým řešením nebude  narušovat 

okolní výstavbu a krajinu. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený. 

Objekt má členitý půdorys a plochou střechu. Návrh bude proveden s ohledem na 

proveditelnost a hospodárnost konstrukcí.  Objekt bude navržen pro 4-5 členou rodinu. 

Dokumentace bude vypracována v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami. 
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2. Vlastní text práce 
 

2.1   Průvodní zpráva - A 

2.1.1  Identifikační údaje 

2.1.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

Rodinný dům 

b) Místo stavby: 

Šenov u Nového Jičína (okres Nový Jičín), 707546, parc.č. 1824/19 

2.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a přímení: Richard Dlouhý 

Adresa:   Máchova 55, 741 01 Nový Jičín 

2.1.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a přímení: Eva Kleinová 

Adresa:   Na Zahrádkách 194, 742 01, Suchdol nad Odrou 

 

2.1.2  Seznam vstupních podkladů 

snímek z katastrálních map k.ú. Šenov u Nového Jičína, informace a výpisy z katastru 

nemovitostí, výškové zaměření pozemku dodané investorem, poloha a místa napojení na 

inženýrské sítě, tj. kanalizaci, vodovod, plyn a el.vedení, požadavky investora  
 

 

2.1.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Jedná se o zastavěné území, které má návaznost na okolní stávající zástavbu. Na 

pozemek byly vyvedeny přípojky inženýrských sítí z hlavních řádů. Rodinný dům se bude 

nacházet na adrese ul. severní, parc.č. 1824/19. Na pozemku dotčeném výstavbou se 

nenachází v současné době žádná stavba. Přípojky sítí NN a STL jsou přivedeny na hranici 

pozemku investora. 
 

b) Údaje o území podle jiných právních předpisů 

Parcela se nenachází v památkové zóně, chráněném ani záplavovém území. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

Parcela se nachází na rovné ploše. Odtokové poměry se neřeší. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržená projektová dokumentace stavby není v rozporu s územně plánovací 

dokumentací. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, stavební úřad Nový Jičín, obor 

životního prostředí a památkové péče vydal územní rozhodnutí č. 163/2010. Projektová 

dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, podmínky územního rozhodnutí byly 

splněn. Realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke změně stávajícího krajinného rázu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující, a nebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací. 

Jsou splněny. Návrh a umístění stavby je v souladu se stávající územně plánovací 

dokumentací obce Šenov u Nového Jičína  a podmínkami, které plynou z územního rozhodnutí. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Byly dodrženy požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích navyužívání 

území. Stavba je v souladu s územním plánem obce Šenov u Nového Jičína 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje podmínky souhlasu s realizací stavby od jednotlivých 

dotčených orgánů státní správy. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou výjimky. 

i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

Realizace této stavby nemá věcné ani časové vazby na okolí a na související 

investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

1824/22 Stanislav a Eliška Kubečkovy, Severní 648, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

1824/18 Adam a Milena Borkovy, Sevení 646, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

1824/5  Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičina 
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2.1.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Rodinný dům, pro účely bydlění 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Stavba 

byla navržena dle platných norem a předpisů. Projekt neřeší bezbariérové užívání staveb. 

Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, 

platné normy a předpisy, zejména pak: 

-zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky. 

-zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

-zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

-vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

-vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Projektová dokumentace respektuje podmínky souhlasu s realizací stavby od 

jednotlivých dotčených orgánů státní správy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Plocha pozemku: 1147,27 m2 
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Zastavěná plocha: 197,5 m2 

Procento zastavění: 21,76% 

Zpevněná plocha: 98,95 m2 

Obestavěný prostor: 1190,2 m3 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 Projekt neřeší. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná lhůta výstavby je 13 měsíců.  

Popis výstavby (odhad):  

- vytyčení stavby, výkopové práce 

- inženýrské sítě – přípojky 

- základové konstrukce 

- hrubá stavba 1NP 

- strop nad 1NP 

- hrubá stavba 2NP 

- strop nad 2NP 

- plochá střecha 

- výplně otvorů 

- rozvody instalací 

- povrchové úpravy  

- podlahy 

- dokončovací práce 

Stavba bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 

k) orientační náklady stavby 

Cena za 1m3 OP dle THU: 4 491,- 

Celkové náklady: 1190,5 x 4 491= 5 346 535 
 

2.1.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělení na následující stavební objekty: 

- vlastní stavba RD 

- přípojky (kanalizace, vodovod, plynovod, elektro NN) 

- zpevněné plochy 

- oplocení 
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2.2  Souhrná technická zpráva – B 

 

2.2.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Staveniště je na rovinném terénu, bez stávajících staveb, stromů, keřů. Staveniště 

se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Šenov u Nového Jičína 

(okres Nový Jičín), 707546, parc.č. 1824/19. Přístup na staveniště je zajištěn z účelové 

komunikace, s napojením na silnici do Nového Jičína. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci přípravy projektové dokumentace byla provedena prohlídka pozemku. Byl 

proveden průzkum stanovení radonového indexu. Bylo zjištěno nízké radonové riziko. 

Byl proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Zemina F1 – hlína štěrkovitá, konzistence 

tuhá, výpočtové únosnosti zeminy Rdt= 200 kPa. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nenacházejí se. 

d) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci stavby 

nedojde k negativnímu vlivu na okolí při dodržení příslušných bezpečnostních, 

technologických a prováděcích předpisů.  

 

f) Požadavky na asanace, destrukce, kácení dřevin 

Staveniště je téměř rovinné, bez stávajících staveb. Před zahájením vlastní stavby 

budou odstraněny keře, které se nacházejí na staveništi, a bude sejmuta ornice, která bude 

uskladněna na vhodném místě. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita 

na terénní úpravy. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Nejsou. 
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h) Územně technické podmínky 

.Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je zajištěno účelovou komunikací na 

východní straně pozemku. Bude vybudován nový sjezd na tuto komunikaci. 

Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu a sdělovací sítě dle 

výkresové dokumentace. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou věcné a časové vazby. 

 

2.2.2  Celkový popis stavby 

2.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o rodinný dům s garáží. Dům je navržen pro čtyř až pěti člennou rodinu.  

2.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Půdorysný tvar objektu je členitý, střecha je plochá. Dům svým tvarem navazuje na 

okolní zástavbu rodinných domů. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného 
řešení 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt je s garáží, která je součástí domu. Objekt splňuje nároky na barevné i 

architektonické zasazení do terénu, který je tvořen samostatně stojícími rodinnými domy. 

Nosné zdivo je navrženo z VPC KMB sendwix 5DF-LP, obvodové zdi jsou kontaktně 

zatepleny deskami z kamené vlny (minerální vatou). Stropy budou tvořeny 

železobetonovou jednostraně  vyztuženou vetknutou deskou. K jihozápadní části RD je 

přičleněna terasa ze zámkové dlažby. Po obvodu stavby je proveden okapový chodník z 

kačírku. Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. 
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2.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstupem vstoupíme do zádveří, ze kterého je přístup do chodby a garáže. 

Z chodby je zajištěn přístup do schodišťového prostoru vedoucímu do 2NP, do úklidové 

místnosti, pokoje pro hosty, koupelny a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je přístup 

do kuchyně. 

Po dvouramenném schodišti nacházejícím se na chodbě se vychází do 2NP. 

Schodiště přímo navazuje na chodbu, ze které je zajištěn přístup do koupelny dětí, dvou 

dětských pokojů, pracovny, ložnice na kterou navazuje koupelna a přístup na balkon.  

Do garáže je zajištěn vjezd z komunikace pomocí příjezdové komunikace, pod sklonem 3,1 

%, rolovacími garážovými vraty.  

2.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu  a orientace a není navržena jako bezbariérová. 
 

2.22.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré výrobky použité ve 

stavbě musí splňovat současnou legislativu pro dané použití. 
 

2.2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt je navržen jako klasický zděný vápenopískových kvádrů, založen na 

základových pasech. Stropní konstrukce tvoří  železobetonová jednostraně vyztužená 

stropní deska. Podlahy jsou plovoucí a keramické. Střecha je plochá. Výplně otvorů 

v obvodových stěnách jsou dřevěné. Navržené komíny jsou vícevrstvé v uceleném 

systému. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Rodinný dům je navržen jako klasická zateplená zděná budova, dvoupodlažní 

s plochou střechou, nepodsklepená. Založení objektu bude provedeno na základových 

pasech z prostého betonu, na které bude navazovat roznášecí bet. deska tl. 150 mm 

vyztužena kari sítí. Jako hydroizolace jsou navrženy pásy z SBS modifikovaného  asfaltu. 

Zdivo je navrženo ze systému KMB sendwix. Na obvodové zdivo jsou použity VPC 

sendwix 5DF-LP, tl. 290 mm,  na vnitřní nosné zdivo VPC sendwix 8DF – LD, tl. 240 

mm. Příčky jsou VPC sendwix 4DF-LD. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktně tepelnou 

izolací z kamenné vlny (minerální plsť), omítka je tenkovrstvá minerální zatíraná. Stropní 

konstrukce je železobetonová jednostraně vyztužené vetknutá stropní deska, tl. 180 mm. 

Překlady v obvodové stěně a vnitřních nosných zdech budou použity překlady VPC 

sendwix 2DF. K překonání výškových úrovní jednotlivých podlaží je navrženo ŽB 
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dvouramenné přímé schodiště s dodatečně dobetonovanými stupni, obložené dřevěným 

obkladem. Zastřešení objektu je jednoplášťovou plochou střechou, ochranou vrstvu střechy 

tvoří pvc fólie. Jako nášlapné vrstvi podlah jsou navrženy keramické dlažby a laminátové 

podlahy. Výplně otvorů v obvodové stěně jsou dřevěné s izolačním trojsklem od firmy 

Slavona. Vnitřní omítky jsou vápenocemntové cemix IP. V mokrých místnostech bude 

proveden obklad dle projektové dokumentace. Zpevněné plochy kolem objektů jsou ze 

zámkové dlažby tl. 60mm a okapový chodníček je z kačírku. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Navržené konstrukce vycházejí z projekčních podkladů a statických tabulek 

jednotlivých konstrukčních systémů a byly navrženy ve spolupráci se statikem. 

2.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízeni 

a) Technické řešení 

Vytápění a ohřev vody plynové, kanalizace splašková a dešťová. Projekt neřeší 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Projekt neřeší. 

2.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 

kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a 

zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

Je řešena samostatným projektem. Viz. Přílohy - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

 

2.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Je řešena samostatným projektem. Viz. Přílohy - Energetciký štítek obálky budovy 

b) Energetická náročnost stavby 

Neposuzuje se. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neposuzuje se. 
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2.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 

obecných technických požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu 

s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN. 
 

2.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící současně funkci 

hydroizolace. Radonové riziko nízké. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyly  zjištěny bludné proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nebyla zjištěna technická seizmicita. 

d) Ochrana před hlukem 

Navrhovaná výstavba nebude ţádným způsobem zatěţovat okolí nadlimitním 

hlukem. Ochrana před vlastním vnitřním hlukem z bydlení bude provedena splněním 

poţadavků na neprůzvučnost 

mezipokojových příček dle ČSN. Posouzení hlukové situace ve venkovním prostoru ve 

vztahu k poţadavkům nařízení vlády č. 

148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – není 

poţadováno. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

2.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infastruktury 

Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem 

pro budoucí objekt. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč 

domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži a bude uložen v chráničce. 

Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž budou 

provedeny na hranici pozemku revizní šachty jak pro oddílnou kanalizaci, do které budou 

svedeny splaškové a odpadní vody, tak i pro vodovod.  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Rozměry šachet, včetně materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno dle 

projektové dokumentace TZB. Projekt neřeší. 

 

2.2.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Veřejná komunikace má šířku 6 m a je asfaltová. Příjezdová cesta vedoucí k 

objektu je navržena v šířce 4 m a je provedena ze zámkové dlažby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 

obrubníku kladeného do betonového lože. 

c) Doprava v klidu 

 Rodinný dům obsahuje garáž s možností stání v prostoru před ní. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí se nachází pěší a cyklistické stezky. 

 

2.2.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Na vytyčené ploše bude sejmuta ornice v tloušťce 100 mm, která bude uložena v 

rohu pozemku na skládku. Po skončení stavby bude ornice v rámci zahradních úprav 

rozprostřena. Předmětem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu jámy 

a rýh pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou provedeny výkopy pro 

přípojky inženýrských sítí. Přebytečný výkopek bude uložen na vymezenou 

skládku, popřípadě bude využit k potřebným terénním úpravám na pozemku. 

Hladina podzemní vody neovlivňuje základovou spáru. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku se vysázejí keře a stromy. 

c) Biotechnická opatření 

 Nejsou. 
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2.2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a půda 

Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany 

životního prostředí, zejména zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. O 

ovzduší. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 

Nemá vliv. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá vliv. 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nemá vliv. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů  

Nejsou. 

 

2.2.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

podle vyhl. č. 380/200 Sb.  

 

2.2.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Voda, elektřina a kanalizace budou připojeny na hranici pozemku. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště není potřeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat, neboť se 

nejedná o podsklepený objekt.  
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c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 

vodoměrem. Staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 

hranici pozemku. Staveništní přípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v 

blízkosti hranice pozemku.         

 Vjezd na staveniště bude ze silnice, z východní části parcely. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškerý provoz zajištěný s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníků 

tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích 

osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před 

najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky a nedocházelo k jejímu znečišťování. 

Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00 - 21:00 tak, aby okolí 

stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Na staveništi se nevyskytují stávající stavby ani stromy. Dosavadním využitím 

pozemku byla orná půda. V současnosti není pozemek oplocen. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 

skladování materiálu, zařízení staveniště apod., bude maximálně využíván pozemek 

staveniště. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace 

Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při 

likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která jsou k 

tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, která 

odpady přejímá, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad předat. 

Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv 

na životní prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových 

materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy.  

Základní povinnosti průvodce odpadů: 

Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 

381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 
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Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 

jejich využití nebo zneškodnění. 

Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 

ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem 

okresního úřadu. 

Analytická část - možná produkce v průběhu stavby 

Odpady nebezpečné: 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 

17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Pro tyto odpady bude určeno 

zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačními lístky 

každého nebezpečného odpadu. 

Odpady obyčejné: 

15 01 06 směs obalových materiálů 17 01 01 beton 17 01 02 cihly 

17 01 03 keramické výrobky 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 ostatní plasty 

17 04 02 hliník 

17 04 04 zinek 

17 04 05 železo a ocel 

17 04 07 směsné kovy 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina z výkopu rýh pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 

stavby a po provedení základů kompletně využita pro hrubé úpravy okolí stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních 

vod.  Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popřípadě 

stavebník uschovat pro případnou kontrolu.       

 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, 

popřípadě stavebním dozoru.         

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 

Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 

staveništi vykonány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska 

časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba rodinného domu neovlivní okolní stavby. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při výstavbě nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná lhůta výstavby je 13 měsíců.  
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Popis výstavby (odhad):  

- vytyčení stavby, výkopové práce 

- inženýrské sítě – přípojky 

- základové konstrukce 

- hrubá stavba 1NP 

- strop nad 1NP 

- hrubá stavba 2NP 

- strop nad 2NP 

- plochá střecha 

- výplně otvorů 

- rozvody instalací 

- povrchové úpravy  

- podlahy 

- dokončovací práce 
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2.3 Technická zpráva –D 

2.3.1 Dokumentace objektů 

Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

2.3.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)Technická zpráva 

Účel objektu 

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s garáží. 

Funkční náplň 

Objekt je dispozičně řešen dle požadavků investora – Dům je určen pro čtyř až pěti 

člennou rodinu. 

1NP-vstupní část, denní zóna domu - společenská zóna domu, hygienické zařízení, 

stolování, komunikační prostory, technické zázemí - úklidová místnost, garáž, hygienické 

zařízení 

2NP -klidová zóna domu – pokoje, hygienické zařízení 

Kapacitní údaje 

Kapacita objektu 

Obsazení domu osobami:Rodina s výpočtovým počtem osob 4-5 

Počet parkovacích míst v objektu:1 x osobní auto typu 1a  

Architektonické řešení 

Vychází z požadavků investora a obce. Orientace staveb je různá. Rodinný dům je v 

souladu s územní plánovací dokumentací Obce Šenov u Nového Jičína. 

-Tvar objektu:  půdorysný tvar členitý 

-Fasáda objektu: tenkovrstvá minerální zatíraná omítka, hlavní část červená, nižší část 

u objektu šedá  

-Sokl: dekorační soklová omítka marmolit 

-Tvar zastřešení: plochá střecha  

Výtvarné řešení 

Řešení členité, úsporné a nenáročné na interiér 

Fasáda – tenkovrstvá minerální zatíraná omítka, hlavní část červená, nižší část šedá 
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Materiálové řešení 

Nosné zdivo je navrženo z VPC KMB sendwix 5DF-LP, obvodové zdi jsou 

kontaktně zatepleny deskami z kamené vlny (minerální vatou). Stropy budou tvořeny 

železobetonovou jednostraně  vyztuženou vetknutou deskou. K jihozápadní části RD je 

přičleněna terasa ze zámkové dlažby. Po obvodu stavby je proveden okapový chodník z 

kačírku. Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. 

Dispoziční řešení 

1NP 

OZN. NÁZEV PODL.PLOCHA (m2) 

101 ZÁDVEŘÍ 7,5 

102 CHODBA + SCHODIŠTĚ 19,79 

103 POKOJ PRO HOSTY 17 

104 KOMORA  4,5 

105 KOUPELNA 7,13 

106 OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA 32,63 

107 KUCHYNĚ 16,47 

108 PRÁDELNA + SUŠÁRNA 10,63 

109 GARÁŽ 2,25 

 

2NP 

OZN NÁZEV PODL.PLOCHA (m2) 

201 CHODBA 11,86 

202 PRACOVNA 12,38 

203 KOUPELNA DĚTÍ 7,13 

204 DĚTSKÝ POKOJ 1 17,5 

205 DĚTSKÝ POKOJ 2 16,47 

206 LOŽNICE 23,62 

207 KOUPELNA RODIČŮ 5,63 

208 BALKÓN 6,78 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu  a orientace a není navržena jako bezbariérová. 
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Celkové provozní řešení 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s dvěma nadzemními 

podlažími. Hlavni vstup do objektu je spojen spojující přístupovou komunikací, která vede 

k hlavním vstupním dveřím. Hlavní vstupem vstoupíme do zádveří, ze kterého je přístup 

do chodby a garáže 

Z chodby je zajištěn přístup do schodišťového prostoru vedoucímu do 2NP, do 

úklidové místnosti, pokoje pro hosty, koupelny a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je 

přístup do kuchyně. 

Po dvouramenném schodišti nacházejícím se na chodbě se vychází do 2NP. 

Schodiště přímo navazuje na chodbu, ze které je zajištěn přístup do koupelny dětí, dvou 

dětských pokojů, pracovny, ložnice na kterou navazuje koupelna a přístup na balkon.  

Do garáže je zajištěn vjezd z komunikace pomocí příjezdové komunikace, pod sklonem 3,1 

%, rolovacími garážovými vraty.  

Technologie výroby 

Při výstavbě se budou dodržovat všechny technologické postupy od výrobců. 

Konstruk ční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Rodinný dům je navržen jako klasická zateplená zděná budova, dvoupodlažní 

s plochou střechou, nepodsklepená. Založení objektu bude provedeno na základových 

pasech z prostého betonu, na které bude navazovat roznášecí bet. deska tl. 150 mm 

vyztužena kari sítí. Jako hydroizolace jsou navrženy pásy z SBS modifikovaného  asfaltu. 

Zdivo je navrženo ze systému KMB sendwix. Na obvodové zdivo jsou použity VPC 

sendwix 5DF-LP, tl. 290 mm,  na vnitřní nosné zdivo VPC sendwix 8DF – LD, tl. 240 

mm. Příčky jsou VPC sendwix 4DF-LD. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktně tepelnou 

izolací z kamenné vlny (minerální plsť), omítka je tenkovrstvá minerální zatíraná. Stropní 

konstrukce je železobetonová jednostraně vyztužené vetknutá stropní deska, tl. 180 mm. 

Překlady v obvodové stěně a vnitřních nosných zdech budou použity překlady VPC 

sendwix 2DF. K překonání výškových úrovní jednotlivých podlaží je navrženo ŽB 

dvouramenné přímé schodiště s dodatečně dobetonovanými stupni, obložené dřevěným 

obkladem. Zastřešení objektu je jednoplášťovou plochou střechou, ochranou vrstvu střechy 

tvoří pvc fólie. Jako nášlapné vrstvi podlah jsou navrženy keramické dlažby a laminátové 

podlahy. Výplně otvorů v obvodové stěně jsou dřevěné s izolačním trojsklem od firmy 

Slavona. Vnitřní omítky jsou vápenocemntové cemix IP. V mokrých místnostech bude 

proveden obklad dle projektové dokumentace. Zpevněné plochy kolem objektů jsou ze 

zámkové dlažby tl. 60mm a okapový chodníček je z kačírku. 
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Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré výrobky použité ve stavbě 

musí splňovat současnou legislativu pro dané použití. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních 

vod.  Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popřípadě 

stavebník uschovat pro případnou kontrolu.       

 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

Stavební fyzika 

Tepelná technika 

Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují požadavky českých norem. 

Tepelně technické vlastnosti výrobků jsou rozhodující pro celkovou pohodu a 

ekonomičnost provozu objektu rodinného domu. 

Osvětlení, oslunění 

Severní strana: na severní stranu má objekt garáž, prádelnu, pracovnu 

Východní strana: na východní straně má objekt vstup, obývací pokoj, koupelnu, komoru 

Jižní strana: na jižní stranu je orientován obývací pokoj s jídelním koutem, kuchyně, 

ložnice a dětský pokoj 

Západní strana: na západní stranu je orientován pokoj pro hosty a děstský pokoj 

Akustika - hluk,  vibrace 

Projekt neřeší. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Projekt neřeší. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana proti povětrnostním vlivům, hluku, podzemní a povrchové vodě, prachu a 

radonu je dostatečně popsána v předchozích kapitolách a následné kapitole stavebně 

konstrukční řešení. 
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Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 

kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a 

zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

Je řešena samostatným projektem. Viz. Přílohy - Požárně bezpečnostní řešení 

stavby. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Projektant respektoval vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

b) Výkresová část 

Viz. přílohy - seznam výkresů. 

c) Dokumenty podrobností 

Viz. přílohy  - seznam výkresů. 

 

2.3.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva  

podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Založení objektu bude provedeno na základových pasech z prostého betonu, na které 

bude navazovat roznášecí bet. deska tl. 150mm vyztužena kari sítí. Zdivo je navrženo ze 

systému KMB SENWIX. Na obvodové zdivo jsou použity vpc sendwix 5DF-LP, tl. 290 

mm,  na vnitřní nosné zdivo vpc semdwix 8DF – LD, tl. 240 mm. Příčky jsou vpc sendwix 

4DF-LD. Stropní konstrukce je železobetonová jednostraně vyztužené vetknutá stropní 

deska, tl. 180 mm. Překlady v obvodové stěně a vnitřních nosných zdech budou použity 

překlady vpc sendwix 2DF. K překonání výškových úrovní jednotlivých podlaží je 

navrženo žel.bet. dvouramenné přímé schodiště s dodatečně dobetonovanými stupni. 

Zastřešení objektu je jednoplášťovou plochou střechou, ochranou vrstvu střechy tvoří pvc 

fólie.  

Bourací práce 

Na pozemku určeném k výstavbě rodinného domu se nenachází žádný stávající 

objekt - nebudou prováděny bourací práce. 
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Vytyčení stavby 

Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude 

probíhat vzhledem ke stanoveným souřadnicím S-JTSK. 

Výkopy 

Na vytyčené ploše bude sejmuta ornice v tloušťce 100 mm, která bude uložena v 

rohu pozemku na skládku. Po skončení stavby bude ornice v rámci zahradních úprav 

rozprostřena. Předmětem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu jámy 

a rýh pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou provedeny výkopy pro 

přípojky inženýrských sítí. Přebytečný výkopek bude uložen na vymezenou skládku, 

popřípadě bude využit k potřebným terénním úpravám na pozemku. Hladina podzemní 

vody neovlivňuje základovou spáru. 

Při odhalení základové spáry je potřeba přizvat projektanta (popř. dozor investora 

stavby) a posoudit základové poměry podloží. Zemina F1 – hlína štěrkovitá, konzistence 

tuhá, výpočtové únosnosti zeminy Rdt= 200 kPa. 

Základy 

Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy jsou 

navrženy z betonu C 20/25. Základová spára probíhá v několika úrovních, je třeba dbát na 

to, aby byly jednotlivé části vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na únosné 

zemině v nezámrzné hloubce minimálně 1000. Pod nosné zdivo budou provedeny 

betonové pasy. Pod obvodovým zdivem budou pasy z části vybetonovány do bednících 

tvarovek prefa brno. Nad základy bude provedena podkladní betonová deska v tloušťce 

150 mm vyztužená kari sítí. Základy pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a 

provést podle stavebních výkresů. Při betonáži základů je nutné provést řádnou koordinaci 

postupů dle jednotlivých profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté 

rozvody kanalizace a prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí. 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. 

Návrh byl proveden v místě: 

- nejzatíženější obvodové stěny části objektu. 

- nejzatíženější vnitřní nosné stěny části objektu 

- pod sloupem 

- po komínem 

Podrobný výpočet viz. Přílohy – výpočet rozměrů základů 

Hydroizolace a radonová izolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační pás 

Elastek 40 special mineral z SBS modifikovaného asfaltu celoplošně  natavený na podklad, 

tl. 4 mm, budou mezi sebou spojovány svařením v přesahu min.100 mm. 
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 Hydroizolace ploché střechy se skládá z ochranné folie Dekplan z měkčeného pvc, 

která je mechanicky kotvena ve spojích, spoje horkovzdušně svařeny. Spodní parotěsnou 

vrstvu tvoří Elastek 40 special mineral z SBS modifikovaného asflatu bodově nataven 

k podkladu, s nosnou vložkou z polyesterové rohože, která je v podélném směru vyztužená 

skleněnými vlákny.  

 

Sokl 

Sokl (základy) nad terénem bude řešen armovací vrstva s omítkou a dekorační 

soklová omítka marmolit. Sokl i základy musí být izolovány i tepelně - navržen 

extrudovaný polystyren Synthos XPS IR, tl. 100mm přiložený z vnější strany před bednící 

tvarovku Prefa Brno a na VPC senwix. 

Obvodové zdivo 

Svislé zděné konstrukce nadzemní části rodinného domu je navrženo VPC senwix 

5DF-LP (123x240x290), pevnost v tlaku 20 MPa. Zděné na lepidlo Flex SXL. Zdivo 

systému KMB bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

Nosné zdivo vnitřní 

Nosné zděné konstrukce nadzemní části rodinného domu je navrženo VPC senwix 

5DF-LP (123x240x290), pevnost v tlaku 20 MPa. Zděné na lepidlo Flex SXL. Dále VPC 

senwix 8DF-LD (123x240x248), pevnost v tlaku 20 MPa, Zděné na lepidlo Flex SXL. 

Zdivo systému KMB bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

Překlady 

Překlady v obvodovém zdivu jsou navrženy jako VPC sendwix 2DF ve zdivu tl. 

290 mm, budou osazeny 2 překlady a mezi nimi dobetonováno prostým betonem C20/25. 

Překlady ve zdivu tl. 240 mm jsou VPC sedwix  8DF. V příčkách překlady VPC sendwix 

2DF. Překlady systému KMB bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 

Budou zde zhotoveny 2 železobetonové monolitické  překlady o výšce 250 mm. 

Věnce 

V úrovni stropní konstrukce budou provedeny ztužující železobetonové věnce, 

které jsou součástí vetknutné stropní desky. Věnce tl. 180 mm.  

Stropy 

Stropy jsou navrženy jako monolitická železobetonová deska, jednostraně 

vyztužená, vetknutá. tl. desky je 180 mm 
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Komíny 

Je použit kompletní komínový systém Schiedel UNI PLUS sjedním průduchem 

průměru 180 mm. 

 

Balkóny 

Balkón je řešen vykonzolovanou stropní deskou tl. 180 mm. Tepelný most je vyřešen 

izolačním nosníkem SCHÖCK ISOKORB® TYP KXT 120 mm. Odvodnění balkónu je 

vyřešeno kompletním systémem SCHLÜTER® konstrukce s kontaktní drenáží nad 

kontaktní izolace. 

Schodiště  

V objektu je navrženo monolitické schodiště. Schodiště je železobetonové, 

monolitické, deskové, dvouramenné, uložené na nosném zdivu a vetknuté do průvlaku v 

úrovni stropní konstrukce, s dodatečně dobetonovanými stupni. Šířka schodišťového 

ramene je 1140 mm, délka 2400 mm, šířka mezipodesty je 1300 mm. Schodiště obloženo 

dřeveným obkladem. Na schodiště osazeno zábradlí (viz. výpis zámečnických výrobků)  Je 

nutné před samotným provedením schodišť zaměřit skutečné výškové rozměry. 

Zastřešení 

Budova RD je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří železobetonový strop tl. 180 mm. 

Jako ochraná vrstva a hydroizlace  bude použita folie Dekplan z měkčeného pvc, a  

hydroizolace bude použito asfaltových pásů Elastek 40 special mineral z sbs 

modifikovaného asfaltu bodově natavený na podklad. Zateplení střechy bude provedeno 

deskami Isover EPS 200S tl.100 mm, EPS 70 S tl.100 mm a spádové klíny EPS 70S. 

 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské prvky tj. oplechování parapetů  bude zhotoveno 

z pozinkovaného plechu. Oplechování atiky, a prvky na ploché střeše budou zhotoveny 

z poplastovaného plechu. 

 

Tepelná izolace 

Zateplení střechy bude provedeno deskami Isover EPS 200S tl.100 mm, EPS 70 

S tl.100 mm a spádové klíny EPS 70S. 

Pro zateplení obvodových stěn bude použit zateplovací systém Fastrock L – desky 

z kamenné vlny z kolmými (minerální plsti) tl. 180 mm.  

Jako kročejová izolace bude použita Isover EPS rigifloor 5000 tl.30 mm. 
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Pro zateplení podlah v 1NP (na terénu) je navržena tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu Isover EPS 150 S, tl.80 mm  

Příčky 

Dělící příčky mezi jednotlivými místnostmi budou zhotoveny z VPC sendwix 4DF-

LD (248x115x248), pevnost v tlaku 15 MPa, zděné na lepidlo Flex SXL. 

Omítky a malby 

Vnitřní omítky budou vápenocementové jednovrstvé omítky Cemix IP + kontakt 

SX, tl. 15 mm, barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden podle požadavků 

investora. Vnitřní omítky budou provedeny ke hrubé podlaze.  

Vnější omítky budou provedeny jako tenkovrstvá minerální zatíráná omítka Cemix 

IP 42. 

Obklady stěn keramické 

Obklady jsou navrženy v koupelnách, za kuchyňskou linkou a v prádelně,  

provedou se z keramických obkladaček do výšky dané ve výkresu půdorysu podlaží a v 

tabulce místností. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) omítky lepením. 

Spárovací hmota bude upřesněna při provádění, budou použity rohové a koutové lišty.  

Podkladní vrstvy pod podlahy 

V místnostech na terénu  se provede zateplení v tloušťce 80 mm. V 2NP se použije 

zvuková kročejová izolace tl. 30 mm. Po obvodu místnosti se osadí pás z mirelon tl. 10 

mm. Proti vnikání vlhkosti do tepelné izolace bude položena Pe fólie s utěsněnými spoji. 

Takto připravený podklad je připraven pro provedení roznášecí vrstvu z Anhydridového 

potěru. 

 

Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové 

Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Nášlapné vrstvy podlah budou dle 

uvážení investora - keramická dlažba, laminátové plovoucí podlahy. Veškeré povrchové 

úpravy v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v tabulce místností na výkresu půdorysu 

přízemí objektu a v textové části Seznam skladeb. 

Keramické 

Keramické dlažby jsou v různých tloušťkách a formátech - návrh vzoru, odstínu a 

velikosti dle uvážení investora. Nezbytná je správná dilatace, osazení dilatačních lišt, 

přechodové a krajové lišty. Doporučuji použít flexibilní lepidla a spárovací hmoty. Pro 
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lepší údržbu doporučuji používat keramický soklík ve styku se stěnou. V místnostech s 

mokrým provozem budou provedeny hydroizolační nátěry. 

Podlahy dřevěné a laminované 

Betonová mazanina musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se položí mirelon v 

tl. 3 mm a následně se uloží horní montovaná vrstva. Nutno provádět až po montáži 

obložkových dveří, malbách a kompletaci instalací. 

Okna, vstupní dveře, parapety a žaluzie 

Všechna okna a vchodové dveře jsou navržena jako dřevěna od firmy Slavona, zasklené 

izolačním trojsklem. Viz. Výpisi výrobků 

Vnit řní dveře 

Obložkové,  viz. Výpis výrobků 

Truhlá řské práce  

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. výpis výrobků 

Zámečnické práce  

Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických výrobků 

Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 

Příjezdová komunikace a terasa je provedena z betonové zámkové dlažby. Okapový 

chodníček kolem objektu je proveden z kačírku. 

 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce  

Zatížení je definováno v článku Statické posouzení konstrukce. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 

Viz. Zásady organizace výstavby. 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či prostupů 

Viz. Zásady organizace výstavby. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Viz. Zásady organizace výstavby. 
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Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 

Pro vypracování projektové dokumentace byly brány v úvahu platné české normy. 

Projekt je prováděn dle souboru v daném okamžiku platných českých norem. Projekt je 

sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního zákona a 

prováděcích vyhlášek. 

Software: Autocad 2010 a Microsoft Office 2007  

b)  Podrobný statický výpočet 

Zatížení dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Projekt neřeší. 

c)  Výkresová část                   

Viz. přílohy - seznam výkresů. 

 

2.3.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. přílohy – Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

2.3.1.4 Technika prostředí staveb 

Viz. Přílohy -  Energetický štítek obálky budovy 

 

2.3.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Projekt neřeší. 
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3. Závěr 

Projektová dokumentace byla vypracována podle platných norem, zákonů a 

vyhlášek. Bakalářská práce splňuje všechny náležitosti dle zadání. Navrhovaná stavba 

respektuje požadavky z tepelně technického a požárního hlediska. Rodinný dům  nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí a navazuje na okolní zástavbu. 

Přínosem při zpracování bakalářské práce bylo pro mně, žě jsem zpracovala 

kompletní projektovou dokumentaci, uvědomila jsem si etapy zpracování a celkový obsah 

projektové dokumentace. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů:
NP nadzemní podlaží

PD projektová dokumentace

PÚ požární úsek

k.ú. katastrální území

p.č. parcelní číslo

PT původní terén

UT upravený terén

č.p. číslo popisné

MVC malta vápenocementová

EPS expandovaný polystyrén

XPS extrudovaný (tvrzený) polystyrén

TL tloušťka

SBS Modifikace pomocí styrénbutadien-styrénu

PE polyetylén

ČSN Česká státní norma

aj. a jiné

RŠ Rozvinutá šířka

dl. Délka

KS Kus

Pozn. Poznámka

OZN Označení

HVŠ Hlavní vstupní šachta

NTL Nízkotlaký (plynovod)

HUP Hlavní uzávěr plynu

RD Rodinný dům

VŠ Vodoměrná šachta

Rdt návrhová pevnost zeminy v tlaku

ρ objemová hmotnost

R tepelný odpor

U součinitel prostupu tepla

VPC vápenopískové cihly

El. elektrické
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A 01 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:2000 A4
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A 03 STUDIE 2.NP 1:100 2xA4

A 04 PŮDORYS 1.NP 1:100 2xA4

A 05 PŮDORYS 2.NP 1:100 2xA4

A 06 ŘEZ A-A´ 1:100 A4

A 07 ZÁKLADY 1:100 2xA4

A 08 STROPY NAD 1.NP 1:100 2xA4

A 09 STROPY NAD 2.NP 1:100 A4

A 10 PŮDORYS SŘECHY 1:100 2xA4

A 11 POHLEDY – VÝCHODNÍ A SEVERNÍ 1:100 2xA4

A 12 POHLEDY – JIŽNÍ A ZÁPADNÍ 1:100 2xA4
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C 06 VÝKRES TVARU MONOLIT. STROPU 2.NP 1:50 3xA4

C 07 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY 1:50 8xA4

C 08 ŘEZ A-A´ 1:50 6xA4

C 09 ŘEZ B-B´ 1:50 8xA4
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C 11 POHLEDY – JIŽNÍ A ZÁPADNÍ 1:50 8xA4
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D 05 DETAIL E: UKONČENÍ BALKÓNU 1:5 A4
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY
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