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Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro 
provedení rodinného domu s jednou bytovou jednotkou na  svažité parcele číslo 140/12 v 
katastrálním území Vohančice. Jedná se o objekt o jednom podzemním a dvou nadzemních 
podlažích  s  plochou střechou,  terasou ve  2NP a  vstupem na  zahradu  z  1NP pro  bydlení 
čtyřčlenné  rodiny s  možností  ubytování  dvou hostů.  Součástí  dokumentace  je   posouzení 
obálky budovy a klasifikace pomocí energetického štítku, dále požárně bezpečnostní řešení 
budovy. Teoretická část práce řeší problematiku navrhování schodišť.

Klíčová slova:
Rodinný  dům,  svažitý  pozemek,  plochá  střecha,  otevřená  dispozice,  terasa,  dvojgaráž, 
prefabrikované schodiště, asfaltový pás, křivočaré schodiště, osvětlovací šachta.

Abstract:
Thesis  describes the design layout and processing of project  documentation for execution 
residential house with one housing squad on sloping allotment number 140/12 in catastral  of 
the  Vohančice.  It  is  an  object  for  family  housing   of  four  members  with  accomodation 
possibility for two guests. This object have one underground storey, two aboveground storey 
with flat roof and terrace in second aboveground storey and entrance to garden from first 
aboveground storey.  Documentation  includes  an  assessment  of  the  building  envelope  and 
classification using the label, as well as fire safety of building. Theoretical part of this thesis i 
solving problems with proposing of the stairs.

Keywords:
Residential  house,  sloping  allotment,  flat  roof,  open  layout,  terrace,  double  garage, 
prefabricated stairs, bitumen, curved staircase, lighting shaft.



Bibliografická citace VŠKP
 

FILLA, Josef.  Rodinný dům. Brno, 2013. 30 s., 201 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení 
technické v Brně,  Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství.  Vedoucí práce doc. Ing. 
Jitka Mohelníková, Ph.D..



Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 
informační zdroje.

V Brně dne 20. května 2013

.……………………………………….
podpis autora



Poděkování:
Děkuji  vedoucí  bakalářské  práce  doc.  Ing.  Jitce  Mohelníkové,  Ph.D.  za  cenné  rady  a 
připomínky, odbornou pomoc a ochotu při zpracování této bakalářské práce.



Obsah:
1. ÚVOD
2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE
3. ZÁVĚR
4. PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE



Úvod:
Cílem práce je navržení dispozic jednogeneračního rodinného domu, plně podsklepeného s 

plochou střechou, především však zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Vybral jsem pozemek v katastrálním území Vohančice, situovaný na jižním svahu o sklonu 

terénu přibližně 12 %. Svažitost pozemku se jeví výhodná pro umístění garáže pro osobní 

automobily v suterénu. Podzemní podlaží objektu se využije také pro umístění skladovacích 

prostor, technické místnosti a domácí posilovny. Přízemí objektu z většiny využije otevřená 

dispozice, do níž se umístí kuchyň, jídelna a obývací pokoj s možností vstupu na zahradu. V 

prvním podlaží objektu se umístí  pokoj  pro hosta,  koupelna a  WC. Pokoje pro obyvatele 

domu se navrhnou do druhého nadzemního podlaží dále vybaveného koupelnou a WC. Z 

komunikačního prostoru navazujícího na schodiště lze vstoupit na terasu. Existence terasy v 

posledním užitném poschodí domu dává možnost umístit zde žebřík ke vstupu na střechu, 

čímž je dále třeba překonat výšku jen jednoho podlaží. Práce zpracuje tepelně technické a 

požárně  bezpečnostní  řešení  budovy.  Součástí  VŠKP je  seminární  práce,  která  se  zabývá 

základními charakteristikami schodiště a problematikou jeho navrhování.
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a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, ob-
chodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou ko-
morou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve výstavbě  s vyzna-
čeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel:

Identifikace stavby:
Název stavby: Rodinný dům na parcele č. 140/12
Místo stavby: Vohančice
Stavební úřad: Tišnov
Stavebník:
Projektant:
Jméno a příjmení: Josef Filla
Kontaktní adresa: Čebín 403; 664 23; Čebín
Charakteristika stavby:

Jedná se o objekt rodinného domu na parcele číslo 140/12 katastrálního úze-
mí Vohančice.  Rodinný dům se skládá z jedné bytové jednotky a garáže pro dva 
osobní automobily situované uvnitř objektu.
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích:
Parcela se nachází v zastavěném území určeném pro čisté bydlení. Parcela 

doposud nezastavěná. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka.
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou in-

frastrukturu:
Předmětem provedeného průzkumu bylo zajištění:

-obhlídky stavebního pozemku
-nahlédnutí do územního plánu obce Vohančice

Pozemek přímo sousedí s místní pozemní komunikací. Na ni bude napojen 
vjezdem opatřeným bránou. Stavba bude připojena k veřejné kanalizaci, plynovodu, 
vodovodu a na síť elektrické energie (tyto projekt neřeší).
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky  známé  v době  vypracování  projektové  dokumentace  jsou  do  
projektové dokumentace zapracovány.
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při navrhování stavby byly respektovány a splněny veškeré obecné podmínky 
na výstavbu. Byly dodrženy všechny normy a obecně závazné předpisy.  Vyhláška
č.  137/1998  Sb.,  O obecných  technických  požadavcích  na výstavbu.  Vyhláška
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, Vyhláška č. 503/2006 Sb.,  O podrobnější  
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.



f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípa-
dě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zá-
kona:

Jedná  se o výstavbu  rodinného  domu.  Územní  plán  obce  Vohančice  vy-
mezuje tuto plochu pro objekty bydlení a je tedy respektován.
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opat-

ření v dotčeném území:
Realizace stavby není podmíněna jinou stavbou či opatřením v dotčeném území
Předpokládaná lhůta výstavby:
Začátek 7/2013
Konec 12/2014

h) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových:
Rodinný dům: jedna bytová jednotka
Obestavěný prostor: 904,41 m3
Jednotková cena za 1 m3 (dle roku 2012): 5000 Kč
Orientační cena: 4 600 tis. Kč
Podlahová plocha budovy: 520m2
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1.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) Zhodnocení staveniště,  u změny dokončené stavby též  vyhodnocení  sou-

časného stavu konstrukcí;  stavebně historický průzkum u stavby,  která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně:

Staveniště se nachází v zastavěné části obce s rozptýlenou zástavbou. Sva-
žitý  pozemek  přímo  sousedí  s místní  asfaltovou  komunikací.  Při  realizaci  stavby 
proběhne zhotovení přípojek sítí (budou využity k zásobování staveniště).
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvi-

sejících:
Parcela je situována na jihovýchodním svahu, stoupajícím ve směru od ko-

munikace.  Sklon  terénu  umožňuje  na jihozápadní  straně  vstoupit  do objektu 
na úrovni 1S a na severozápadní a severovýchodní straně na úrovni 1NP. Tímto bylo 
možno vytvořit reprezentativní vstup do domu, dále odděleně vstup pro správu objek-
tu a nerušený výstup na zahradu v úrovni terénu, tyto na sobě vzájemně nezávislé.

Dispozice: objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaží-
mi.  V 1S se nachází garáž pro dva osobní automobily.  Ta prostřednictvím chodby 
navazuje na technickou místnost, domácí posilovnu, skladovací prostory a schodiš-
ťový  prostor  který  v 1NP ústí  do krátké  chodby.  Z ní  vstup  na WC,  do koupelny, 
pokoje pro hosty (zde vstup do zahrady) a otevřené dispozice (hlavního prostoru). 
Kam se lze dostat hlavním vchodem přes zádveří.  Otevřený prostor sestává z ku-
chyně,  jídelny  a  obývacího  pokoje  s výstupem  na zahradu.  Schodiště  z 1S  dále 
pokračuje  do 2NP.  Z navazujícího  komunikačního  prostoru  se lze  dostat  na WC, 
do koupelny, na terasu, do tří pokojů a šatny.

Na jihovýchodní a severozápadní straně objektu je terén vyrovnán za pomoci 
opěrných zídek. To umožňuje realizovat výstup z 1NP na úroveň upraveného terénu. 
Příjezdová  komunikace  je  provedena  ze zámkové  dlažby.  Stejně  tak  přístupový 
chodník, okapové chodníky a upravené plochy navazující na vstupy z 1NP na terén. 
Nezpevněné plochy budou zatravněny, vysázeny keři a stromy.
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ře-

šení vnějších ploch:
Základové konstrukce:

Objekt  je  založen  na betonových  základových  pásech,  přičemž  v každém 
místě základu je dodržena nezámrzná hloubka 800 mm. Základové pásy vnitřních 
nosných stěn jsou založeny do hloubky 500 mm. Na základových pásech je vytvoře-
na betonová deska vyztužena svařovanou kari sítí 5x100/100.
Svislé konstrukce:

Obvodové stěny 1S tvoří betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 300 mm 
proarmované  a  zalité  betonem,  dále  je  opatřena  kontaktním  zateplením  z XPS
tl. 150 mm doplněné  hydroizolací  s hliníkovou  vložkou  a  nopkovou  folií.  Překlady 
v 1S jsou železobetonové prefabrikované prvky.

Obvodové zdivo 1NP a 2NP tvoří tepelně izolační tvárnice Ytong tl. 450 mm 
na tenkovrstvou maltu Ytong. Další veškeré svislé konstrukce jsou systému Ytong, 
taktéž překlady (U-profily vyztuženy ocelí a zality betonem, ploché překlady, nosné 
překlady, nenosné překlady) a pozední věnce v U-profilech vyztužených betonářskou 
ocelí a zalitých betonem.



Stropní konstrukce:
Stropní konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm, pod tera-

sou tl. 160 mm, uložené do cementové malty. Veškeré prostupy se zhotoví na místě 
stavby vyvrtáním s ohledem na dodržení technických požadavků dle výrobce. Stropy 
jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy na profily HUT 15,5, tmeleny základní a fi-
nální tmelící hmotou.
Schodiště:

Schodiště  tvoří  prefabrikovaná  ramena  z liaporbetonu,  uložená  jednak 
v místě  stropu na pryžové podložky,  jednak v kapsách ve zdivu  s vloženými  beto-
novými roznášecími kvádříky opatřenými pryžovými ložisky.
Střecha:

Střecha  plochá  jednoplášťová  se sklonem  do 5%  a  s klasickým  pořadím 
vrstev, s tepelnou izolací z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů. Taktéž souvrství 
terasy, která je navíc doplněna o provozní vrstvu v provedení dlažby na podložkách. 
Atika ve výšce 350 mm nad povrchem střechy je opatřena oplechováním z titanzin-
kového plechu. Hlavní střešní rovina je odvodněna do dvou svislých střešních vtoků
DN 70 mm, dále bezpečnostním přepadem vybaveným kruhovým střešním chrličem 
DN 75 mm. Terasu odvodňuje žlabový odvodňovací systém Schlütter. Odvodnění ústí 
do jednotné veřejné kanalizace.
Výplně otvorů:

Použita dřevohliníková okna Slavona Holz Alu HA110 (vyskytují  se kývavé, 
výklopné i posuvné) opatřena izolačním trojsklem, vchodové dveře téhož systému. 
Interierové dveře z materiálu  na bázi  dřeva.  Garážová vrata jsou sekční  výsuvná, 
ovládaná elektronicky, dále jsou opatřena větrací mřížkou a osvětlovací sekcí.
Podlahy:

Kročejovou izolaci  objektu tvoří desky hutné minerální vlny kterou od beto-
nové roznášecí vrstvy separuje PE-folie. Roznášecí vrstvu po celém obvodu odděluje 
od stěn pásek kročejové izolace tloušťky minimálně 10mm. Povrchové vrstvy realizují 
keramická dlažba a lamino podlaha. Keramická dlažba v koupelně je lepena lepidlem 
s flexibilní přísadou a spárovaná flexibilní spárovací hmotou.
Obklad:

Stěny na WC, v koupelně a v kuchyni jsou obložen keramickým obkladem. 
Obklad v koupelně spárován flexibilní spárovací hmotou.
Komín:

Je navržen zděný dvouprůduchový komín systému Schiedel Absolut 630/340 
s průměry průduchů 2x160 mm. Komín je veden po fasádě. Komín umožňuje napo-
jení vytápění plynnými i tuhými palivy.
Větrání:

Celý objekt je větratelný přímo přirozeně okny. Odvětrání garáže doplňuje vě-
trací mřížka 200 / 150 mm v dolním a horním segmentu sekčních vrat.



Izolace proti vodě:
Podzemní konstrukce obvodových stěn a základové desky budou opatřené 

penetračním asfaltovým nátěrem a asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou. Napojení 
svislé a vodorovné izolace je provedeno prostřednictvím zpětného spoje. Nosné kon-
strukce střech jsou z vrchní strany opatřeny penetračním asfaltovým nátěrem a paro-
zábranou  z asfaltových  pásů.  Vodotěsnící  izolace  na střechách je  tvořena  dvěma 
vrstvami asfaltových pásů, přičemž vrstva přiléhající na spádové EPS klíny musí být 
samolepící. Ostatní pásy se připevňují natavením. Hydroizolace střech je vyvedena 
300 mm nad povrch finální vrstvy, přičemž na hlavní střešní rovině až po oplechování 
atiky. Přechod na svislou konstrukci musí probíhat přes přechodové EPS klíny. Pod-
laha a obklad do výše 150 mm v koupelně je izolována proti vodě tekutou hydroizola-
cí.
Omítky:

Vnější omítky provedeny jednodnovrstvé tepelněizolační opatřené fasádním 
nátěrem, v úrovni 1S opatřeny armovací fasádní síťkou. Fasáda objektu je zčásti ob-
ložena betonovým obkladem ošetřeným impregnačním nátěrem. Do výšky 300 mm 
od upraveného terénu je proveden sokl z marmolitu. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé.
Oplocení  :  

Z uliční strany pozemku se zhotoví oplocení svařované z ocelových sloupků, 
Které se osadí na zídku výšky 500 mm mezi vyzděné sloupky. Zídka bude založena 
do nezámrzné hloubky 800 mm.  Oplocení  zadní  strany pozemku se realizuje  ple-
tivem  výšky  1800 mm  potaženým  PVC  upevněným  na ocelových  sloupcích 
vetknutých  do základového  pásu  se základovou  spárou  v nezámrzné  hloubce 
800 mm. Oplocení z ostatních stran pozemku v současné době již existuje.
Zpevněné plochy:

Zpevněné plochy okolo objektu tvoří zámková dlažba ukládaná do hutněné 
pískové vrstvy. Na pozemku budou realizovány dvě opěrné zídky.
Klempířské práce:

Vnější okenní parapety a oplechování atiky sestává z titanzinkového plechu.
Zámečnické práce:

Schodišťové zábradlí ve 2NP je svařeno z kruhových ocelových profilů. Zá-
bradlí na terase a opěrných zídkách taktéž zabezpečuje svařovaná nerezová kon-
strukce. Ta je upevněna hlavními sloupky do pozedního věnce (u vyrovnávacích zí-
dek do jejich konstrukce), mezi ně vloženy příčle, mezi něž se vloží výplňové sloupky. 
Žebřík z terasy v 2NP taktéž z nerezových svařených profilů tvořen ze dvou částí, při-
čemž  se do zdiva  stabilně  upevní  část  1,5 m  výšky  od podlahy  a  výše.  Část 
od úrovně podlahy do výšky 1,5 m bude z bezpečnostních  důvodů odnímatelná  a 
v běžném provozu se zavěsí na díl kotvený do zdiva a to tak aby nezasahoval níže 
než 1,5m nad úroveň terasy. Předložené schodiště ke hlavnímu vchodu tvořeno sva-
řovanou konstrukcí z válcovaných profilů a ploché oceli.  Nosnou kostru nástupnici 
tvoří pozinkovaný ocelový rámeček. Ten je obalen perforovaným pozinkovaným ple-
chem tvořící  povrch nástupnice.  Zábradlí  předloženého schodiště sestává ze sva-
řované nerezové sloupkové konstrukce.



d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba  bude  přístupná  přímo z místní  asfaltové  komunikace  a  proto  není 

nutno nové napojení stavby na dopravní infrastrukturu zvláštním způsobem řešit.
Nové připojení na technickou infrastrukturu řeší zvláštní projekt.
e) Řešení  technické a dopravní  infrastruktury včetně řešení  dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území:

Na vjezd na pozemek navazuje dvojgaráž, která se nachází v 1S rodinného 
domu, funkčně propojená s obytnou buňkou. Dále možno odstavit  dva automobily 
na zpevněné ploše před objektem.
Nad rámec výše uvedeného není třeba řešit.
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany:

Při výstavbě budou v maximální míře využity recyklovatelné materiály, nebu-
de realizován zábor veřejného pozemku, investiční plocha pro zastavění se nachází 
v prostoru, který je územním plánem obce Vohančice k zastavění vymezen.
Dešťové vody budou odvedeny do sdružené kanalizace.
Objekt nepředstavuje v rámci okolní zástavby zvýšení produkce odpadu.
Stavba svým provozem nebude zdrojem negativních vlivů na životní prostředí nad rá-
mec povolený platnou legislativou.
g) Řešení  bezbariérového užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a 

komunikací:
Nebude řešeno
h) Průzkumy  a  měření,  jejich vyhodnocení  a  začlenění  jejich  výsledků 

do projektové dokumentace:
Byla provedena obhlídka staveniště. Jiná doplňující měření či průzkumy ne-

bylo nutno s ohledem na charakter stavby realizovat. Při přípravě projektové doku-
mentace byly vzaty v úvahu zkušenosti  získané při  realizacích okolních rodinných 
domů. Podmínky pro zakládání stavby jsou totožné jako v okolních případech.
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém:
Již v minulosti bylo provedeno vytýčení stavebního pozemku, jeho zaměření 

a ověření geometrického plánu oprávněným geodetem v soustavě S-JTSK Vytýčení 
nového objektu bude navázáno na dva pevné body (víko kanalizační šachty, roh po-
zemku) v minulosti vytyčený oprávněným geodetem.
j) Členění  stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory:
Stavba není dělena na dílčí objekty.
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativní-

mi účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace:
Veškerá stavební činnost bude realizována výhradně na pozemku stavebníka 

a rozsah stavebních prací představuje nevýznamné negativní ovlivnění okolí. Při vý-
stavbě  budou  v maximální  míře  využity  recyklovatelné  obaly.  Při  manipulaci 



se sypkými materiály je nutno minimalizovat ovlivnění okolí prašností.
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uve-

den v části F:
Při  provádění  veškerých prací  musí  být  respektovány hygienické  normy a 

předpisy,  především týkající  se prašnosti  a hlučnosti.  Při  práci  je nutné dodržovat 
požadavky BOZP vyplývající ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dalších předpisů 
z oblasti  BOZP,  především  zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se upravují  další  
požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci  v pracovně-právních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci) a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Při pohybu 
na stavbě budou používány předepsané ochranné pomůcky.

1.2. Mechanická odolnost a stabilita
a) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni pů-

sobící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo 
její části:

Jedná  se o jednoduchou  stavbu,  navržený  konstrukční  systém  a  dimenze 
jednotlivých prvků je ověřena opakovanou realizací obdobných staveb a garancí vý-
robců navržených prefabrikovaných stavebních prvků.
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření:
Navržené konstrukční uspořádání dimenze a rozteče použitých prvků nedovolí nepří-
pustné přetvoření konstrukce.
c) Poškození jiných částí  stavby  nebo  technických  zařízení  anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce:
Navržené  konstrukční  uspořádání  dimenze  a  rozteče  použitých  prvků  ne-

dovolí poškození jiných částí stavby nepřípustným přetvořením konstrukce.
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině:

Navržené  konstrukční  uspořádání  dimenze  a  rozteče  použitých  prvků  ne-
dovolí poškození jiných částí stavby při poškození neúměrném jeho původní příčině.

1.3. Požární bezpečnost
Řeší samostatná část projektu.
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu.
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě.
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu.
d) Umožnění evakuace osob a zvířat.
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

1.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Stavba  splňuje  všechny  požadavky  hygieny,  ochrany  zdraví  a  životního 

prostředí. S ohledem na charakter stavby není nutno řešit zvláštním způsobem.



1.5. Bezpečnost při užívání
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání neohrozila uživatele, ani jiné osoby.

1.6. Ochrana proti hluku
Není zde řešeno

1.7. Úspora energie a ochrana tepla
Řeší samostatný dokument.
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnáva-

cích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti bu-
dov:

Objekt je navržen tak aby splňoval požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 (2011) 
Tepelná ochrana budov.
Výpočet ve zvláštním dokumentu.
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby:
Řeší zvláštní dokument.

1.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace

Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby:
Projekt neřeší.

1.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bez-
pečnostní pásma apod:

Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani v žádném bezpečnostním 
pásmu. Za dosavadní existenci okolních staveb se obdobný negativní vliv případně 
nevhodného  prostředí  pro  založení  objektů  neprojevil.  Radonový  průzkum  nebyl 
proveden. Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Podzemní části 
objektu jsou izolovány asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou.  Objekt bude vybaven 
dveřmi,  vraty a francouzskými okny s bezpečnostním kováním. Francouzská okna 
budou mít skla s úpravou bránící neoprávněnému vniknutí.

1.10. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva:

Situování  a  stavebně technické  řešení  objektu splňují  základní  požadavky 
z hlediska ochrany obyvatelstva. S ohledem na charakter stavby není nutno zvlášt-
ním způsobem řešit.

1.11. Inženýrské stavby (objekty)
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:
Srážková voda z odvodnění střechy a ostatní odpadní voda bude odvedena do sdru-
žené kanalizace.
Dokumentace přípojky ve zvláštním projektu.



b) Zásobování vodou:
Bude realizována vodovodní přípojka veřejný vodovodní řad.
Dokumentace přípojky ve zvláštním projektu.
c) Zásobování energiemi:
Bude realizována přípojka elektrické a plynové energie.
Dokumentace přípojek ve zvláštním projektu.
d) Řešení dopravy:

Objekt  přímo sousedí s místní  pozemní komunikací.  Na tuto bude napojen 
dlážděným  vjezdem  vybaveným  bránou.  Možnost  parkování v dvojgaráži  a 
na zpevněné ploše před objektem.
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav:

Okolo  objektu  bude  proveden  okapový  chodník  ze zámkové  dlažby.  Dále 
zpevněné  plochy  taktéž  s povrchem  ze zámkové  dlažby.  Po levé  a  pravé  straně 
objektu  budou zhotoveny opěrné  zdi  o maximálních  výškách 0,5m a  1,8m.  Další 
parkové úpravy projekt neřeší.
f) Elektronické komunikace:
Projekt neřeší

1.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud 
se ve stavbě vyskytují)

V objektu nejsou navrhovány technologie.
a) Účel,  funkce,  kapacita  a  hlavní  technické  parametry  technologického  za-

řízení.
b) Popis technologie výroby.
c) Údaje o počtu pracovníků.
d) Údaje o spotřebě energií.
e) Bilance surovin, materiálů a odpadů.
f) Vodní hospodářství.
g) Řešení technologické dopravy.
h) Ochrana životního a pracovního prostředí. Pozemní (stavební) objekty.
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Technická zpráva
a) Účel objektu:

Jedná se o výstavbu objektu rodinného domu na parcele  číslo 140/12 kata-
strálního území Vohančice, skládajícího se z jedné bytové jednotky a garáže pro dva 
osobní automobily situované uvnitř objektu.
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a ře-

šení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objek-
tu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Parcela je situována na jihovýchodním svahu, stoupajícím ve směru od ko-
munikace. Sklon terénu cca 12% umožňuje na jihozápadní straně vstoupit do objektu 
na úrovni 1S a na severozápadní a severovýchodní straně na úrovni 1NP. Tímto bylo 
možno vytvořit reprezentativní vstup do domu, dále odděleně vstup pro správu objek-
tu a nerušený výstup na zahradu v úrovni terénu, tyto na sobě vzájemně nezávislé.

Dispozice: objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaží-
mi.  V 1S se nachází garáž pro dva osobní automobily.  Ta prostřednictvím chodby 
navazuje na technickou místnost, domácí posilovnu, skladovací prostory a schodiš-
ťový  prostor  který  v 1NP ústí  do krátké  chodby.  Z ní  vstup  na WC,  do koupelny, 
pokoje pro hosty (zde vstup do zahrady) a otevřené dispozice (hlavního prostoru). 
Kam se lze dostat hlavním vchodem objektu přes zádveří. Otevřený prostor sestává 
z kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s výstupem na zahradu. Schodiště z 1S dále 
pokračuje  do 2NP.  Z navazujícího  komunikačního  prostoru  se lze  dostat  na WC, 
do koupelny, na terasu, do tří pokojů a šatny.

Na jihovýchodní a severozápadní straně objektu je terén vyrovnán za pomoci 
opěrných zídek. To umožňuje realizovat výstup z 1NP na úroveň upraveného terénu. 
Příjezdová  komunikace  je  provedena  ze zámkové  dlažby.  Stejně  tak  přístupový 
chodník, okapové chodníky a upravené plochy navazující na vstupy z 1NP na terén. 
Nezpevněné plochy budou zatravněny, vysázeny keři a stromy.
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není řešeno.
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění:
Uvažuje  se ubytování  čtyřčlenné  rodiny  a  možnost  ubytování  dvou  hostů 

v plnohodnotném pokoji.
Plocha pozemku:  1728,52 m2

Zastavěná plocha:    136,64 m2

Obestavěný objem:    904,41 m3

Samotný pozemek má výhodnou jihovýchodní orientaci. Otevřená dispozice 
je prosvětlena ze všech stran, v severním cípu objektu se nachází WC a koupelna. 
Pokoje ve 2NP se nachází v jižní oblasti objektu. Na terase se předpokládá převážně 
odpolední provoz, je tedy orientována západně.



d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost:

Základové konstrukce:
Objekt  je  založen  na betonových  základových  pásech,  přičemž  v každém 

místě základu je dodržena minimální nezámrzná hloubka 800 mm pod UT. Základové 
pásy vnitřních nosných stěn jsou založeny do hloubky 500 mm. Na základových pá-
sech je vytvořena betonová deska vyztužena svařovanou kari sítí 5x100/100.
Svislé konstrukce:

Obvodové stěny 1S tvoří betonové tvárnice ztraceného bednění Prefa BTB 
50/30/24 tl. 300 mm proarmované betonářskou ocelí b420 a zalité betonem C 20/25, 
dále  je  opatřena  kontaktním  zateplením  z XPS
tl. 150 mm doplněné penetračním nátěrem Dektrade Dekprimer hydroizolací Dektra-
de Glasstek Al 40 Mineral s hliníkovou vložkou a nopkovou folií Fatradren 0851. Pře-
klady v 1S jsou železobetonové prefabrikované prvky Prefa.

Obvodové  zdivo  1NP a  2NP tvoří  tepelně  izolační  tvárnice  Ytong  Theta+ 
P1,8-300 tl. 450 mm na tenkovrstvou maltu Ytong. Další veškeré svislé konstrukce 
jsou systému Ytong, taktéž překlady (U-profily vyztuženy ocelí a zality betonem, plo-
ché překlady, nosné překlady, nenosné překlady, ploché překlady) a pozední věnce 
v U-profilech vyztužených betonářskou ocelí B420 a zalitých betonem C20/25.
Stropní konstrukce:

Stropní konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Prefa Spiroll tl. 250 mm, pod 
terasou  tl.  160 mm,  uložené  do cementové  malty.  Veškeré  prostupy  se zhotoví 
na místě stavby vyvrtáním s ohledem na dodržení technických požadavků dle výrob-
ce. Stropy jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy Rigips na profily HUT 15,5, tme-
leny základní a finální tmelící hmotou Knauf Uniflot.
Schodiště:

Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena Liapor, uložená jednak v místě stropu 
na pryžové podložky, jednak v kapsách ve zdivu s vloženými betonovými roznášecí-
mi kvádříky opatřenými pryžovými ložisky.
Střecha:

Střecha  plochá  jednoplášťová  se sklonem  do 5%  a  s klasickým  pořadím 
vrstev (systémová skladba Dektrade), s parozábranou Dektrade Dekprimer + asfal-
tový  pás  Dektrade  Glasstek  40  Mineral  s tepelnou  izolací  z EPS  a  hydroizolací 
z asfaltových pásů Dektrade Sticker  30  Ultra  (samolepicí)  +  Dektrade Elastek 40 
Special Dekor. Taktéž souvrství terasy (systémová skladba Dektrade), která je navíc 
doplněna o provozní vrstvu v provedení dlažby na podložkách Terafina. Atika ve výš-
ce 350 mm nad povrchem střechy je opatřena oplechováním z titanzinkového ple-
chu.  Hlavní  střešní  rovina je  odvodněna do dvou svislých střešních vtoků Topwet
DN 70 mm, dále bezpečnostním přepadem vybaveným kruhovým střešním chrličem 
Topwet DN 75 mm. Terasu odvodňuje žlabový odvodňovací systém Schlütter Barin. 
Odvodnění ústí do jednotné veřejné kanalizace.



Výplně otvorů:
Použita dřevohliníková okna Slavona Holz Alu HA110 (vyskytují  se kývavé, 

výklopné i posuvné) opatřena izolačním trojsklem, vchodové dveře téhož systému. 
Interierové dveře z materiálu na bázi dřeva. Garážová vrata Lomax jsou sekční vý-
suvná, ovládaná elektronicky, dále jsou opatřena větrací mřížkou a osvětlovací sekcí.

Podlahy:
Kročejovou izolaci objektu tvoří desky hutné minerální vlny Rockwool Stepro-

ck  HD  kterou  od betonové  roznášecí  vrstvy  separuje  PE-folie.  Roznášecí  vrstvu 
po celém  obvodu  odděluje  od stěn  pásek  kročejové  izolace  tloušťky  minimálně 
10mm. Povrchové vrstvy realizují  keramická dlažba a lamino podlaha.  Keramická 
dlažba v koupelně je lepena lepidlem Knauf Fleisenkleber s flexibilní přísadou a spá-
rovaná flexibilní spárovací hmotou Knauf Fugenbunt.
Obklad:

Stěny  na WC,  koupelně  a  v kuchyni  jsou  obložen  keramickým  obkladem. 
Obklad v koupelně spárován flexibilní spárovací hmotou Knauf Fugenbunt.
Komín:

Je navržen zděný dvouprůduchový komín systému Schiedel Absolut 630/340 
s průměry průduchů 2x160 mm. Komín je veden po fasádě. Komín umožňuje napo-
jení vytápění plynnými i tuhými palivy.
Větrání:

Celý objekt je větratelný přímo přirozeně okny. Odvětrání garáže doplňuje vě-
trací mřížka 200 / 150 mm v dolním a horním segmentu sekčních vrat.
Izolace proti vodě:

Podzemní  konstrukce  obvodových  stěn  a  základové  desky  opatřené 
penetračním asfaltovým nátěrem Dektrade Dekprimer a asfaltovými pásy Dektrade 
Glasstek AL 40 Mineral s hliníkovou vložkou. Napojení svislé a vodorovné izolace je 
provedeno prostřednictvím zpětného spoje. Nosné konstrukce střech jsou z vrchní 
strany  opatřeny  penetračním  asfaltovým  nátěrem  Dektrade  Dekprimer  a  parozá-
branou  z asfaltových  pásů  Dektrade  Glasstek  40  Mineral.  Vodotěsnící  izolace 
na střechách je tvořena dvěma vrstvami asfaltových pásů Dektrade Glasstek Sticker 
30 Ultra, přičemž vrstva přiléhající na spádové EPS klíny musí být samolepící. Ostat-
ní pásy se připevňují natavením. Hydroizolace střech je vyvedena 300 mm nad po-
vrch finální vrstvy, přičemž na hlavní střešní rovině až po oplechování atiky. Přechod 
na svislou konstrukci musí probíhat přes přechodové EPS klíny. Podlaha a obklad 
do výše 150 mm v koupelně je izolována proti vodě tekutou hydroizolací Knauf.
Omítky:

Vnější  omítky  provedeny  jednodnovrstvé  tepelněizolační  Baumit  Thermo 
Extra opatřené fasádním nátěrem Baumit SilikonColor, v úrovni 1S opatřeny armova-
cí fasádní síťkou. Fasáda objektu je zčásti obložena obkladem Stegu Toscana,  z be-
tonovým  obkladem  ošetřeným  impregnačním  nátěrem  Stegu.  Do výšky  300 mm 
od upraveného terénu je proveden sokl z marmolitu. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé 
Baumit Glättputz.



Oplocení  :  
Z uliční strany pozemku se zhotoví oplocení svařované z ocelových sloupků, 

Které se osadí na zídku výšky 500 mm mezi vyzděné sloupky. Zídka bude založena 
do nezámrzné hloubky 800 mm pod upravený terén. Oplocení zadní strany pozemku 
se realizuje  pletivem  výšky  1800 mm  potaženým  PVC  upevněným  na ocelových 
sloupcích  vetknutých  do základového  pásu  se základovou  spárou  v nezámrzné 
hloubce 800 mm. Oplocení z ostatních stran pozemku v současné době již existuje.
Zpevněné plochy:

Zpevněné plochy okolo objektu tvoří zámková dlažba ukládaná do hutněné 
pískové vrstvy. Na pozemku budou realizovány dvě opěrné zídky.
Klempířské práce:

Okenní parapety a oplechování atiky sestává z titanzinkového plechu.
Zámečnické práce:

Schodišťové zábradlí ve 2NP je svařeno z kruhových ocelových profilů. Zá-
bradlí na terase a opěrných zídkách taktéž zabezpečuje svařovaná nerezová kon-
strukce. Ta je upevněna hlavními sloupky do pozedního věnce (u vyrovnávacích zí-
dek do jejich konstrukce), mezi ně vloženy příčle, mezi něž se vloží výplňové sloupky. 
Žebřík z terasy v 2NP taktéž z nerezových svařených profilů tvořen ze dvou částí, při-
čemž  se do zdiva  stabilně  upevní  část  1,5 m  výšky  od podlahy  a  výše.  Část 
od úrovně podlahy do výšky 1,5 m bude z bezpečnostních  důvodů odnímatelná  a
v běžném provozu se zavěsí na díl kotvený do zdiva a to tak aby nezasahoval níže 
než 1,5m nad úroveň terasy.   Předložené schodiště ke hlavnímu vchodu tvořeno 
svařovanou konstrukcí z válcovaných profilů a ploché oceli. Nosnou kostru nástupnici 
tvoří pozinkovaný ocelový rámeček. Ten je obalen perforovaným pozinkovaným ple-
chem tvořící  povrch nástupnice.  Zábradlí  předloženého schodiště sestává ze sva-
řované nerezové sloupkové konstrukce.

Jsou využity tradiční osvědčené konstrukční systémy s ověřenou životností.
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Objekt  je  navržen tak  aby splňoval  požadavky dle  normy ČSN 73 0540-2 
(2011) Tepelná ochrana budov. Posouzení konstrukcí řeší samostatná příloha.
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu:
Byly využity dosavadní zkušenosti při zakládání objektu na přilehlých parce-

lách. Na pozemku se vyskytuje půda F3 – hlína písčitá pevné konzistence. Stavba 
založena  na betonových  základových  pasech.  U obvodových  zdí  dodržena  ne-
zámrzná hloubka 800 mm. U vnitřních stěn dodržena hloubka 500 mm. Návrh zákla-
dů  s ohledem  na zatížení  od objektu  ve zvláštní  příloze.  Hladina  podzemní  vody 
se nachází 8,5 m pod upraveným terénem. Pozemek se nachází v oblasti s nízkým 
radonovým rizikem.
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných nega-

tivních účinků:
Objekt nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. Stavba je navrže-

na v souladu s obecnými požadavky z hlediska životního prostředí. Směsný komu-
nální odpad je v obci pravidelně odvážen jedenkrát týdně.



h) Dopravní řešení:
Pozemek přímo navazuje na místní komunikaci. Vjezd od hranice pozemku 

po veřejnou komunikaci o délce 10 m ve sklonu 12 % ústící do garáže je vydlážděn 
zámkovou dlažbou v pískovém loži.
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření:
Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani v žádném bezpečnostním 

pásmu. Za dosavadní existenci okolních staveb se obdobný negativní vliv případně 
nevhodného  prostředí  pro  založení  objektů  neprojevil.  Radonový  průzkum  nebyl 
proveden. Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Podzemní části 
objektu jsou izolovány asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou.  Objekt bude vybaven 
dveřmi,  vraty a francouzskými okny s bezpečnostním kováním. Francouzská okna 
budou mít skla s úpravou bránící neoprávněnému vniknutí.
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při navrhování stavby byly respektovány a splněny veškeré obecné podmínky 
na výstavbu. Byly dodrženy všechny normy a obecně závazné předpisy.  Vyhláška
č. 137/1998 Sb.,  O obecných  technických  požadavcích  na výstavbu.  Vyhláška
č. 499/2006 Sb.,  O dokumentaci  staveb,  Vyhláška  č. 503/2006 Sb.,  O podrobnější  
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.



Závěr:

V práci zpracovávám projektovou dokumentaci pro provedení jednogeneračního rodinného 

domu na svažitém pozemku v katastrálním území Vohančice. Navrhl jsem zděný objekt o 

jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích.  Použité materiály a konstrukční řešení 

umožnily  dodržení  původní  studie  v  plné  míře.  Otevřené  dispozice  jsem dosáhl  použitím 

předpjatých  stropních  panelů.  Křivočaré  schodiště  se  sestává  z  na  zakázku  vyrobeného 

prefabrikátu. Prosvětlení a odvětrání suterénu jsem dosáhl použitím prosvětlovacích šachet. K 

technickému řešení stavby využívám obvyklých konstrukcí a materiálů. Práce obsahuje studii 

objektu,  průvodní  zprávu,  souhrnnou  technickou  zprávu,  technickou  zprávu  objektu, 

výkresovou  část,  požární  řešení  bezpečnosti  stavby,  tepelně  technické  posouzení  obálky 

budovy a její klasifikaci prostřednictvím energetického štítku. V seminární práci zpracovávám 

základní charakteristiku a problematiku navrhování schodišť.
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Seznam použitých zkratek:
BPV - BALT PO VYROVNÁNÍ
DN - JMENOVITÁ SVĚTLOST
EPS - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
HPV - HLADINA PODZEMNÍ VODY
N.V. - NAŘÍZENÍ VLÁDY
NP - NADZEMNÍ PODLAŽÍ
OB - OBYTNÁ BUŇKA
OSB - DESKA S ORIENTOVANÝMI TŘÍSKAMI
P.T. - PŮVODNÍ TERÉN
PE - POLYETHYLEN
PHP - PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
PP - PODZEMNÍ PODLAŽÍ
PUR - POLYURETAN
PVC - POLYVINILCHLORID
SPB - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
TL. - TLOUŠŤKA
U.T. - UPRAVENÝ TERÉN
VYHL. - VYHLÁŠKA
XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
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A STUDIE

S01 SITUACE 1 : 200 / 5000 6X A4
S02 PŮDORYS 1S 1 : 100 2X A4
S03 PŮDORYS 1NP 1 : 100 2X A4
S04 PŮDORYS 2NP 1 : 100 2X A4
S05 SVISLÉ ŘEZY 1 : 100 2X A4
S06 POHLEDY 1 : 100 2X A4
S07 POHLEDY 1 : 100 2X A4

B TEXTOVÉ ZPRÁVY
A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C - SITUACE 1 : 200 / 5000 6X A4

C VÝKRESOVÁ ČÁST
F1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU
V01 - VÝKRES ZÁKLADŮ 1 : 50 8X A4
V02 - PŮDORYS 1S 1 : 50 8X A4
V03 - VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1S 1 : 50 6X A4
V04 - PŮDORYS 1NP 1 : 50 8X A4
V05 - VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1NP 1 : 50 8X A4
V06 - PŮDORYS 2NP 1 : 50 8X A4
V07 - VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 2NP 1 : 50 6X A4
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V09 - ŘEZ A - A 1 : 50 6X A4
V10 - ŘEZ B - B 1 : 50 6X A4
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P1 - VÝPIS PRVKŮ 1 : 50
P2 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 1 : 10
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P4 - GEOMETRIE SCHODIŠŤ 1 : 25 2x A4

D VÝPOČTY
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
P1 SITUACE 1 : 200 / 5000 6X A4
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	Požadavky známé v době vypracování projektové dokumentace jsou do  projektové dokumentace zapracovány.
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	f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona:

	Jedná se o výstavbu rodinného domu. Územní plán obce Vohančice vymezuje tuto plochu pro objekty bydlení a je tedy respektován.
	g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území:

	Realizace stavby není podmíněna jinou stavbou či opatřením v dotčeném území
	Předpokládaná lhůta výstavby:
Začátek 	7/2013
Konec	12/2014
	h) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových:

	Rodinný dům: 				jedna bytová jednotka
Obestavěný prostor: 				904,41 m3
Jednotková cena za 1 m3 (dle roku 2012): 	5000 Kč
Orientační cena: 				4 600 tis. Kč
Podlahová plocha budovy: 			520m2
	1.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
	a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně:


	Staveniště se nachází v zastavěné části obce s rozptýlenou zástavbou. Svažitý pozemek přímo sousedí s místní asfaltovou komunikací. Při realizaci stavby proběhne zhotovení přípojek sítí (budou využity k zásobování staveniště).
	b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících:

	Parcela je situována na jihovýchodním svahu, stoupajícím ve směru od komunikace. Sklon terénu umožňuje na jihozápadní straně vstoupit do objektu na úrovni 1S a na severozápadní a severovýchodní straně na úrovni 1NP. Tímto bylo možno vytvořit reprezentativní vstup do domu, dále odděleně vstup pro správu objektu a nerušený výstup na zahradu v úrovni terénu, tyto na sobě vzájemně nezávislé.
	Dispozice: objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V 1S se nachází garáž pro dva osobní automobily. Ta prostřednictvím chodby navazuje na technickou místnost, domácí posilovnu, skladovací prostory a schodišťový prostor který v 1NP ústí do krátké chodby. Z ní vstup na WC, do koupelny, pokoje pro hosty (zde vstup do zahrady) a otevřené dispozice (hlavního prostoru). Kam se lze dostat hlavním vchodem přes zádveří. Otevřený prostor sestává z kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s výstupem na zahradu. Schodiště z 1S dále pokračuje do 2NP. Z navazujícího komunikačního prostoru se lze dostat na WC, do koupelny, na terasu, do tří pokojů a šatny.
	Na jihovýchodní a severozápadní straně objektu je terén vyrovnán za pomoci opěrných zídek. To umožňuje realizovat výstup z 1NP na úroveň upraveného terénu. Příjezdová komunikace je provedena ze zámkové dlažby. Stejně tak přístupový chodník, okapové chodníky a upravené plochy navazující na vstupy z 1NP na terén. Nezpevněné plochy budou zatravněny, vysázeny keři a stromy.
	c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch:

	Základové konstrukce:
	Objekt je založen na betonových základových pásech, přičemž v každém místě základu je dodržena nezámrzná hloubka 800 mm. Základové pásy vnitřních nosných stěn jsou založeny do hloubky 500 mm. Na základových pásech je vytvořena betonová deska vyztužena svařovanou kari sítí 5x100/100.
	Svislé konstrukce:
	Obvodové stěny 1S tvoří betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 300 mm proarmované a zalité betonem, dále je opatřena kontaktním zateplením z XPS
tl. 150 mm doplněné hydroizolací s hliníkovou vložkou a nopkovou folií. Překlady v 1S jsou železobetonové prefabrikované prvky.
	Obvodové zdivo 1NP a 2NP tvoří tepelně izolační tvárnice Ytong tl. 450 mm na tenkovrstvou maltu Ytong. Další veškeré svislé konstrukce jsou systému Ytong, taktéž překlady (U‑profily vyztuženy ocelí a zality betonem, ploché překlady, nosné překlady, nenosné překlady) a pozední věnce v U‑profilech vyztužených betonářskou ocelí a zalitých betonem.
	Stropní konstrukce:
	Stropní konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm, pod terasou tl. 160 mm, uložené do cementové malty. Veškeré prostupy se zhotoví na místě stavby vyvrtáním s ohledem na dodržení technických požadavků dle výrobce. Stropy jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy na profily HUT 15,5, tmeleny základní a finální tmelící hmotou.
	Schodiště:
	Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena z liaporbetonu, uložená jednak v místě stropu na pryžové podložky, jednak v kapsách ve zdivu s vloženými betonovými roznášecími kvádříky opatřenými pryžovými ložisky.
	Střecha:
	Střecha plochá jednoplášťová se sklonem do 5% a s klasickým pořadím vrstev, s tepelnou izolací z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů. Taktéž souvrství terasy, která je navíc doplněna o provozní vrstvu v provedení dlažby na podložkách. Atika ve výšce 350 mm nad povrchem střechy je opatřena oplechováním z titanzinkového plechu. Hlavní střešní rovina je odvodněna do dvou svislých střešních vtoků
DN 70 mm, dále bezpečnostním přepadem vybaveným kruhovým střešním chrličem DN 75 mm. Terasu odvodňuje žlabový odvodňovací systém Schlütter. Odvodnění ústí do jednotné veřejné kanalizace.
	Výplně otvorů:
	Použita dřevohliníková okna Slavona Holz Alu HA110 (vyskytují se kývavé, výklopné i posuvné) opatřena izolačním trojsklem, vchodové dveře téhož systému. Interierové dveře z materiálu na bázi dřeva. Garážová vrata jsou sekční výsuvná, ovládaná elektronicky, dále jsou opatřena větrací mřížkou a osvětlovací sekcí.
	Podlahy:
	Kročejovou izolaci objektu tvoří desky hutné minerální vlny kterou od betonové roznášecí vrstvy separuje PE‑folie. Roznášecí vrstvu po celém obvodu odděluje od stěn pásek kročejové izolace tloušťky minimálně 10mm. Povrchové vrstvy realizují keramická dlažba a lamino podlaha. Keramická dlažba v koupelně je lepena lepidlem s flexibilní přísadou a spárovaná flexibilní spárovací hmotou.
	Obklad:
	Stěny na WC, v koupelně a v kuchyni jsou obložen keramickým obkladem. Obklad v koupelně spárován flexibilní spárovací hmotou.
	Komín:
	Je navržen zděný dvouprůduchový komín systému Schiedel Absolut 630/340 s průměry průduchů 2x160 mm. Komín je veden po fasádě. Komín umožňuje napojení vytápění plynnými i tuhými palivy.
	Větrání:
	Celý objekt je větratelný přímo přirozeně okny. Odvětrání garáže doplňuje větrací mřížka 200 / 150 mm v dolním a horním segmentu sekčních vrat.
	Izolace proti vodě:
	Podzemní konstrukce obvodových stěn a základové desky budou opatřené penetračním asfaltovým nátěrem a asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou. Napojení svislé a vodorovné izolace je provedeno prostřednictvím zpětného spoje. Nosné konstrukce střech jsou z vrchní strany opatřeny penetračním asfaltovým nátěrem a parozábranou z asfaltových pásů. Vodotěsnící izolace na střechách je tvořena dvěma vrstvami asfaltových pásů, přičemž vrstva přiléhající na spádové EPS klíny musí být samolepící. Ostatní pásy se připevňují natavením. Hydroizolace střech je vyvedena 300 mm nad povrch finální vrstvy, přičemž na hlavní střešní rovině až po oplechování atiky. Přechod na svislou konstrukci musí probíhat přes přechodové EPS klíny. Podlaha a obklad do výše 150 mm v koupelně je izolována proti vodě tekutou hydroizolací.
	Omítky:
	Vnější omítky provedeny jednodnovrstvé tepelněizolační opatřené fasádním nátěrem, v úrovni 1S opatřeny armovací fasádní síťkou. Fasáda objektu je zčásti obložena betonovým obkladem ošetřeným impregnačním nátěrem. Do výšky 300 mm od upraveného terénu je proveden sokl z marmolitu. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé.
	Oplocení:
	Z uliční strany pozemku se zhotoví oplocení svařované z ocelových sloupků, Které se osadí na zídku výšky 500 mm mezi vyzděné sloupky. Zídka bude založena do nezámrzné hloubky 800 mm. Oplocení zadní strany pozemku se realizuje pletivem výšky 1800 mm potaženým PVC upevněným na ocelových sloupcích vetknutých do základového pásu se základovou spárou v nezámrzné hloubce 800 mm. Oplocení z ostatních stran pozemku v současné době již existuje.
	Zpevněné plochy:
	Zpevněné plochy okolo objektu tvoří zámková dlažba ukládaná do hutněné pískové vrstvy. Na pozemku budou realizovány dvě opěrné zídky.
	Klempířské práce:
	Vnější okenní parapety a oplechování atiky sestává z titanzinkového plechu.
	Zámečnické práce:
	Schodišťové zábradlí ve 2NP je svařeno z kruhových ocelových profilů. Zábradlí na terase a opěrných zídkách taktéž zabezpečuje svařovaná nerezová konstrukce. Ta je upevněna hlavními sloupky do pozedního věnce (u vyrovnávacích zídek do jejich konstrukce), mezi ně vloženy příčle, mezi něž se vloží výplňové sloupky. Žebřík z terasy v 2NP taktéž z nerezových svařených profilů tvořen ze dvou částí, přičemž se do zdiva stabilně upevní část 1,5 m výšky od podlahy a výše. Část od úrovně podlahy do výšky 1,5 m bude z bezpečnostních důvodů odnímatelná a v běžném provozu se zavěsí na díl kotvený do zdiva a to tak aby nezasahoval níže než 1,5m nad úroveň terasy. Předložené schodiště ke hlavnímu vchodu tvořeno svařovanou konstrukcí z válcovaných profilů a ploché oceli. Nosnou kostru nástupnici tvoří pozinkovaný ocelový rámeček. Ten je obalen perforovaným pozinkovaným plechem tvořící povrch nástupnice. Zábradlí předloženého schodiště sestává ze svařované nerezové sloupkové konstrukce.
	d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:

	Stavba bude přístupná přímo z místní asfaltové komunikace a proto není nutno nové napojení stavby na dopravní infrastrukturu zvláštním způsobem řešit.
	Nové připojení na technickou infrastrukturu řeší zvláštní projekt.
	e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území:

	Na vjezd na pozemek navazuje dvojgaráž, která se nachází v 1S rodinného domu, funkčně propojená s obytnou buňkou. Dále možno odstavit dva automobily na zpevněné ploše před objektem.
	Nad rámec výše uvedeného není třeba řešit.
	f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany:

	Při výstavbě budou v maximální míře využity recyklovatelné materiály, nebude realizován zábor veřejného pozemku, investiční plocha pro zastavění se nachází v prostoru, který je územním plánem obce Vohančice k zastavění vymezen.
	Dešťové vody budou odvedeny do sdružené kanalizace.
	Objekt nepředstavuje v rámci okolní zástavby zvýšení produkce odpadu.
	Stavba svým provozem nebude zdrojem negativních vlivů na životní prostředí nad rámec povolený platnou legislativou.
	g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací:

	Nebude řešeno
	h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace:

	Byla provedena obhlídka staveniště. Jiná doplňující měření či průzkumy nebylo nutno s ohledem na charakter stavby realizovat. Při přípravě projektové dokumentace byly vzaty v úvahu zkušenosti získané při realizacích okolních rodinných domů. Podmínky pro zakládání stavby jsou totožné jako v okolních případech.
	i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém:

	Již v minulosti bylo provedeno vytýčení stavebního pozemku, jeho zaměření a ověření geometrického plánu oprávněným geodetem v soustavě S‑JTSK Vytýčení nového objektu bude navázáno na dva pevné body (víko kanalizační šachty, roh pozemku) v minulosti vytyčený oprávněným geodetem.
	j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory:

	Stavba není dělena na dílčí objekty.
	k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace:

	Veškerá stavební činnost bude realizována výhradně na pozemku stavebníka a rozsah stavebních prací představuje nevýznamné negativní ovlivnění okolí. Při výstavbě budou v maximální míře využity recyklovatelné obaly. Při manipulaci se sypkými materiály je nutno minimalizovat ovlivnění okolí prašností.
	l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F:

	Při provádění veškerých prací musí být respektovány hygienické normy a předpisy, především týkající se prašnosti a hlučnosti. Při práci je nutné dodržovat požadavky BOZP vyplývající ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dalších předpisů z oblasti BOZP, především zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně‑právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně‑právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při pohybu na stavbě budou používány předepsané ochranné pomůcky.
	1.2. Mechanická odolnost a stabilita
	a) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části:


	Jedná se o jednoduchou stavbu, navržený konstrukční systém a dimenze jednotlivých prvků je ověřena opakovanou realizací obdobných staveb a garancí výrobců navržených prefabrikovaných stavebních prvků.
	b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření:

	Navržené konstrukční uspořádání dimenze a rozteče použitých prvků nedovolí nepřípustné přetvoření konstrukce.
	c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce:

	Navržené konstrukční uspořádání dimenze a rozteče použitých prvků nedovolí poškození jiných částí stavby nepřípustným přetvořením konstrukce.
	d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině:

	Navržené konstrukční uspořádání dimenze a rozteče použitých prvků nedovolí poškození jiných částí stavby při poškození neúměrném jeho původní příčině.
	1.3. Požární bezpečnost

	Řeší samostatná část projektu.
	a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu.
	b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě.
	c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu.
	d) Umožnění evakuace osob a zvířat.
	e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.
	1.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

	Stavba splňuje všechny požadavky hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. S ohledem na charakter stavby není nutno řešit zvláštním způsobem.
	1.5. Bezpečnost při užívání

	Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání neohrozila uživatele, ani jiné osoby.
	1.6. Ochrana proti hluku

	Není zde řešeno
	1.7. Úspora energie a ochrana tepla

	Řeší samostatný dokument.
	a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov:

	Objekt je navržen tak aby splňoval požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov.
	Výpočet ve zvláštním dokumentu.
	b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby:

	Řeší zvláštní dokument.
	1.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
	Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby:


	Projekt neřeší.
	1.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
	Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod:


	Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani v žádném bezpečnostním pásmu. Za dosavadní existenci okolních staveb se obdobný negativní vliv případně nevhodného prostředí pro založení objektů neprojevil. Radonový průzkum nebyl proveden. Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Podzemní části objektu jsou izolovány asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou.  Objekt bude vybaven dveřmi, vraty a francouzskými okny s bezpečnostním kováním. Francouzská okna budou mít skla s úpravou bránící neoprávněnému vniknutí.
	1.10. Ochrana obyvatelstva
	Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva:


	Situování a stavebně technické řešení objektu splňují základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. S ohledem na charakter stavby není nutno zvláštním způsobem řešit.
	1.11. Inženýrské stavby (objekty)
	a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:


	Srážková voda z odvodnění střechy a ostatní odpadní voda bude odvedena do sdružené kanalizace.
	Dokumentace přípojky ve zvláštním projektu.
	b) Zásobování vodou:

	Bude realizována vodovodní přípojka veřejný vodovodní řad.
	Dokumentace přípojky ve zvláštním projektu.
	c) Zásobování energiemi:

	Bude realizována přípojka elektrické a plynové energie.
	Dokumentace přípojek ve zvláštním projektu.
	d) Řešení dopravy:

	Objekt přímo sousedí s místní pozemní komunikací. Na tuto bude napojen dlážděným vjezdem vybaveným bránou. Možnost parkování v dvojgaráži a na zpevněné ploše před objektem.
	e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav:

	Okolo objektu bude proveden okapový chodník ze zámkové dlažby. Dále zpevněné plochy taktéž s povrchem ze zámkové dlažby. Po levé a pravé straně objektu budou zhotoveny opěrné zdi o maximálních výškách 0,5m a 1,8m. Další parkové úpravy projekt neřeší.
	f) Elektronické komunikace:

	Projekt neřeší
	1.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

	V objektu nejsou navrhovány technologie.
	a) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení.
	b) Popis technologie výroby.
	c) Údaje o počtu pracovníků.
	d) Údaje o spotřebě energií.
	e) Bilance surovin, materiálů a odpadů.
	f) Vodní hospodářství.
	g) Řešení technologické dopravy.
	h) Ochrana životního a pracovního prostředí. Pozemní (stavební) objekty.

	Technická zpráva
	a) Účel objektu:

	Jedná se o výstavbu objektu rodinného domu na parcele číslo 140/12 katastrálního území Vohančice, skládajícího se z jedné bytové jednotky a garáže pro dva osobní automobily situované uvnitř objektu.
	b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

	Parcela je situována na jihovýchodním svahu, stoupajícím ve směru od komunikace. Sklon terénu cca 12% umožňuje na jihozápadní straně vstoupit do objektu na úrovni 1S a na severozápadní a severovýchodní straně na úrovni 1NP. Tímto bylo možno vytvořit reprezentativní vstup do domu, dále odděleně vstup pro správu objektu a nerušený výstup na zahradu v úrovni terénu, tyto na sobě vzájemně nezávislé.
	Dispozice: objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. V 1S se nachází garáž pro dva osobní automobily. Ta prostřednictvím chodby navazuje na technickou místnost, domácí posilovnu, skladovací prostory a schodišťový prostor který v 1NP ústí do krátké chodby. Z ní vstup na WC, do koupelny, pokoje pro hosty (zde vstup do zahrady) a otevřené dispozice (hlavního prostoru). Kam se lze dostat hlavním vchodem objektu přes zádveří. Otevřený prostor sestává z kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s výstupem na zahradu. Schodiště z 1S dále pokračuje do 2NP. Z navazujícího komunikačního prostoru se lze dostat na WC, do koupelny, na terasu, do tří pokojů a šatny.
	Na jihovýchodní a severozápadní straně objektu je terén vyrovnán za pomoci opěrných zídek. To umožňuje realizovat výstup z 1NP na úroveň upraveného terénu. Příjezdová komunikace je provedena ze zámkové dlažby. Stejně tak přístupový chodník, okapové chodníky a upravené plochy navazující na vstupy z 1NP na terén. Nezpevněné plochy budou zatravněny, vysázeny keři a stromy.
	Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není řešeno.
	c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění:

	Uvažuje se ubytování čtyřčlenné rodiny a možnost ubytování dvou hostů v plnohodnotném pokoji.
	Plocha pozemku: 	 1728,52 m2
Zastavěná plocha: 	   136,64 m2
Obestavěný objem:    904,41 m3
	Samotný pozemek má výhodnou jihovýchodní orientaci. Otevřená dispozice je prosvětlena ze všech stran, v severním cípu objektu se nachází WC a koupelna. Pokoje ve 2NP se nachází v jižní oblasti objektu. Na terase se předpokládá převážně odpolední provoz, je tedy orientována západně.
	d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost:

	Základové konstrukce:
	Objekt je založen na betonových základových pásech, přičemž v každém místě základu je dodržena minimální nezámrzná hloubka 800 mm pod UT. Základové pásy vnitřních nosných stěn jsou založeny do hloubky 500 mm. Na základových pásech je vytvořena betonová deska vyztužena svařovanou kari sítí 5x100/100.
	Svislé konstrukce:
	Obvodové stěny 1S tvoří betonové tvárnice ztraceného bednění Prefa BTB 50/30/24 tl. 300 mm proarmované betonářskou ocelí b420 a zalité betonem C 20/25, dále je opatřena kontaktním zateplením z XPS
tl. 150 mm doplněné penetračním nátěrem Dektrade Dekprimer hydroizolací Dektrade Glasstek Al 40 Mineral s hliníkovou vložkou a nopkovou folií Fatradren 0851. Překlady v 1S jsou železobetonové prefabrikované prvky Prefa.
	Obvodové zdivo 1NP a 2NP tvoří tepelně izolační tvárnice Ytong Theta+ P1,8-300 tl. 450 mm na tenkovrstvou maltu Ytong. Další veškeré svislé konstrukce jsou systému Ytong, taktéž překlady (U‑profily vyztuženy ocelí a zality betonem, ploché překlady, nosné překlady, nenosné překlady, ploché překlady) a pozední věnce v U‑profilech vyztužených betonářskou ocelí B420 a zalitých betonem C20/25.
	Stropní konstrukce:
	Stropní konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Prefa Spiroll tl. 250 mm, pod terasou tl. 160 mm, uložené do cementové malty. Veškeré prostupy se zhotoví na místě stavby vyvrtáním s ohledem na dodržení technických požadavků dle výrobce. Stropy jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy Rigips na profily HUT 15,5, tmeleny základní a finální tmelící hmotou Knauf Uniflot.
	Schodiště:
	Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena Liapor, uložená jednak v místě stropu na pryžové podložky, jednak v kapsách ve zdivu s vloženými betonovými roznášecími kvádříky opatřenými pryžovými ložisky.
	Střecha:
	Střecha plochá jednoplášťová se sklonem do 5% a s klasickým pořadím vrstev (systémová skladba Dektrade), s parozábranou Dektrade Dekprimer + asfaltový pás Dektrade Glasstek 40 Mineral s tepelnou izolací z EPS a hydroizolací z asfaltových pásů Dektrade Sticker 30 Ultra (samolepicí) + Dektrade Elastek 40 Special Dekor. Taktéž souvrství terasy (systémová skladba Dektrade), která je navíc doplněna o provozní vrstvu v provedení dlažby na podložkách Terafina. Atika ve výšce 350 mm nad povrchem střechy je opatřena oplechováním z titanzinkového plechu. Hlavní střešní rovina je odvodněna do dvou svislých střešních vtoků Topwet
DN 70 mm, dále bezpečnostním přepadem vybaveným kruhovým střešním chrličem Topwet DN 75 mm. Terasu odvodňuje žlabový odvodňovací systém Schlütter Barin. Odvodnění ústí do jednotné veřejné kanalizace.
	Výplně otvorů:
	Použita dřevohliníková okna Slavona Holz Alu HA110 (vyskytují se kývavé, výklopné i posuvné) opatřena izolačním trojsklem, vchodové dveře téhož systému. Interierové dveře z materiálu na bázi dřeva. Garážová vrata Lomax jsou sekční výsuvná, ovládaná elektronicky, dále jsou opatřena větrací mřížkou a osvětlovací sekcí.
	
Podlahy:
	Kročejovou izolaci objektu tvoří desky hutné minerální vlny Rockwool Steprock HD kterou od betonové roznášecí vrstvy separuje PE‑folie. Roznášecí vrstvu po celém obvodu odděluje od stěn pásek kročejové izolace tloušťky minimálně 10mm. Povrchové vrstvy realizují keramická dlažba a lamino podlaha. Keramická dlažba v koupelně je lepena lepidlem Knauf Fleisenkleber s flexibilní přísadou a spárovaná flexibilní spárovací hmotou Knauf Fugenbunt.
	Obklad:
	Stěny na WC, koupelně a v kuchyni jsou obložen keramickým obkladem. Obklad v koupelně spárován flexibilní spárovací hmotou Knauf Fugenbunt.
	Komín:
	Je navržen zděný dvouprůduchový komín systému Schiedel Absolut 630/340 s průměry průduchů 2x160 mm. Komín je veden po fasádě. Komín umožňuje napojení vytápění plynnými i tuhými palivy.
	Větrání:
	Celý objekt je větratelný přímo přirozeně okny. Odvětrání garáže doplňuje větrací mřížka 200 / 150 mm v dolním a horním segmentu sekčních vrat.
	Izolace proti vodě:
	Podzemní konstrukce obvodových stěn a základové desky opatřené penetračním asfaltovým nátěrem Dektrade Dekprimer a asfaltovými pásy Dektrade Glasstek AL 40 Mineral s hliníkovou vložkou. Napojení svislé a vodorovné izolace je provedeno prostřednictvím zpětného spoje. Nosné konstrukce střech jsou z vrchní strany opatřeny penetračním asfaltovým nátěrem Dektrade Dekprimer a parozábranou z asfaltových pásů Dektrade Glasstek 40 Mineral. Vodotěsnící izolace na střechách je tvořena dvěma vrstvami asfaltových pásů Dektrade Glasstek Sticker 30 Ultra, přičemž vrstva přiléhající na spádové EPS klíny musí být samolepící. Ostatní pásy se připevňují natavením. Hydroizolace střech je vyvedena 300 mm nad povrch finální vrstvy, přičemž na hlavní střešní rovině až po oplechování atiky. Přechod na svislou konstrukci musí probíhat přes přechodové EPS klíny. Podlaha a obklad do výše 150 mm v koupelně je izolována proti vodě tekutou hydroizolací Knauf.
	Omítky:
	Vnější omítky provedeny jednodnovrstvé tepelněizolační Baumit Thermo Extra opatřené fasádním nátěrem Baumit SilikonColor, v úrovni 1S opatřeny armovací fasádní síťkou. Fasáda objektu je zčásti obložena obkladem Stegu Toscana,  z betonovým obkladem ošetřeným impregnačním nátěrem Stegu. Do výšky 300 mm od upraveného terénu je proveden sokl z marmolitu. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé Baumit Glättputz.
	Oplocení:
	Z uliční strany pozemku se zhotoví oplocení svařované z ocelových sloupků, Které se osadí na zídku výšky 500 mm mezi vyzděné sloupky. Zídka bude založena do nezámrzné hloubky 800 mm pod upravený terén. Oplocení zadní strany pozemku se realizuje pletivem výšky 1800 mm potaženým PVC upevněným na ocelových sloupcích vetknutých do základového pásu se základovou spárou v nezámrzné hloubce 800 mm. Oplocení z ostatních stran pozemku v současné době již existuje.
	Zpevněné plochy:
	Zpevněné plochy okolo objektu tvoří zámková dlažba ukládaná do hutněné pískové vrstvy. Na pozemku budou realizovány dvě opěrné zídky.
	Klempířské práce:
	Okenní parapety a oplechování atiky sestává z titanzinkového plechu.
	Zámečnické práce:
	Schodišťové zábradlí ve 2NP je svařeno z kruhových ocelových profilů. Zábradlí na terase a opěrných zídkách taktéž zabezpečuje svařovaná nerezová konstrukce. Ta je upevněna hlavními sloupky do pozedního věnce (u vyrovnávacích zídek do jejich konstrukce), mezi ně vloženy příčle, mezi něž se vloží výplňové sloupky. Žebřík z terasy v 2NP taktéž z nerezových svařených profilů tvořen ze dvou částí, přičemž se do zdiva stabilně upevní část 1,5 m výšky od podlahy a výše. Část od úrovně podlahy do výšky 1,5 m bude z bezpečnostních důvodů odnímatelná a
v běžném provozu se zavěsí na díl kotvený do zdiva a to tak aby nezasahoval níže než 1,5m nad úroveň terasy.   Předložené schodiště ke hlavnímu vchodu tvořeno svařovanou konstrukcí z válcovaných profilů a ploché oceli. Nosnou kostru nástupnici tvoří pozinkovaný ocelový rámeček. Ten je obalen perforovaným pozinkovaným plechem tvořící povrch nástupnice. Zábradlí předloženého schodiště sestává ze svařované nerezové sloupkové konstrukce.
	Jsou využity tradiční osvědčené konstrukční systémy s ověřenou životností.
	e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

	Objekt je navržen tak aby splňoval požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov. Posouzení konstrukcí řeší samostatná příloha.
	f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu:

	Byly využity dosavadní zkušenosti při zakládání objektu na přilehlých parcelách. Na pozemku se vyskytuje půda F3 – hlína písčitá pevné konzistence. Stavba založena na betonových základových pasech. U obvodových zdí dodržena nezámrzná hloubka 800 mm. U vnitřních stěn dodržena hloubka 500 mm. Návrh základů s ohledem na zatížení od objektu ve zvláštní příloze. Hladina podzemní vody se nachází 8,5 m pod upraveným terénem. Pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
	g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků:

	Objekt nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky z hlediska životního prostředí. Směsný komunální odpad je v obci pravidelně odvážen jedenkrát týdně.
	h) Dopravní řešení:

	Pozemek přímo navazuje na místní komunikaci. Vjezd od hranice pozemku po veřejnou komunikaci o délce 10 m ve sklonu 12 % ústící do garáže je vydlážděn zámkovou dlažbou v pískovém loži.
	i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

	Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani v žádném bezpečnostním pásmu. Za dosavadní existenci okolních staveb se obdobný negativní vliv případně nevhodného prostředí pro založení objektů neprojevil. Radonový průzkum nebyl proveden. Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Podzemní části objektu jsou izolovány asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou.  Objekt bude vybaven dveřmi, vraty a francouzskými okny s bezpečnostním kováním. Francouzská okna budou mít skla s úpravou bránící neoprávněnému vniknutí.
	j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

	Při navrhování stavby byly respektovány a splněny veškeré obecné podmínky  na výstavbu. Byly dodrženy všechny normy a obecně závazné předpisy. Vyhláška
č. 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, Vyhláška č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
	KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3. 
	MACEKOVÁ, Věra a Lubomír ŠMOLDAS. Pozemní stavitelství II(S): schodiště a monolitické stěnové systémy. Vyd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 103 s. ISBN 978-80-7204-519-8. 
	ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011, 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6. 
	Normy:
	ČSN 73 4301 – Obytné budovy
	ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
	ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody
	ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
	ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – základní požadavky
	ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů
	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
	ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
	Právní předpisy:
	Nařízení vlády 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
	Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
	Vyhláška 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby
	Vyhláška č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
	Vyhláška č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
	Vyhláška č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
	Vyhláška č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb
	Vyhláška č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území
	Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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