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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá zpracování prováděcí dokumentace pro novostavbu 

nadstandartního rodinného domu. Rodinný dům je samostatně stojící a má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nosný systém je stěnový z keramických tvárnic. 

Stropy jsou z keramických nosníků a vložek. Střecha je plochá. 

 

Klíčová slova 

 rodinný dům, nadstandartní rodinný dům, plochá střecha, keramický stěnový 

systém 

 

Abstract 

 The thesis focuses on the processing of documents required for the construction of 

family house - above standart. The house is a stand – alone construction of two above 

ground and one below ground levels. The support systém is based on wall ceramic 

blocks. The ceiling is made of ceramic beams and ceramic inserts. The roof is flat. 

 

Keywords 

 family house, family house-above standart, flat roof, ceramic wall system 
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1 Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby nadstandartního rodinného 

domu. Objekt je situován na svažitém pozemku v obci Palkovice v Moravskoslezském 

kraji na parcele č. 1879/1. 

 Práce je zaměřena na detailní a komplexní zpracování stavební části prováděcí 

projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 Cílem práce je pomocí výpočetní techniky samostatně zpracovat kompletní 

projektovou dokumentaci a využít tak veškeré znalosti získané během studia. Důraz byl 

kladen především na vytvoření energeticky úsporného domu s moderní architekturou při 

použití tradičních materiálů. 

 Práce je členěna na hlavní textovou část a přílohy. 

 Hlavní textová část bakalářské práce obsahuje průvodní technickou zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu architektonicko – stavebního řešení, 

stavebně konstrukčního řešení a požárně bezpečnostního řešení. 

 Část s přílohami obsahuje přípravné a studijní práce, seminární práci zabývající se 

chytrým bydlením, výkresovou dokumentaci stavebního objektu, požárně bezpečnostní 

řešení objektu, výpočty stavební fyziky a další výpočty. 
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2 Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Novostavba nadstandartního rodinného domu 

 

b) místo stavby 

 Obec Palkovice, katastrální území Palkovice 73941, p. č. 1879/1 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 Patrik Bystroň, Ke Studánce 127, Chlebovice 739 42, Frýdek-Místek 8 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 Patrik Bystroň, Ke Studánce 127, Chlebovice 739 42, Frýdek-Místek 8 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena 

 Stavební povolení vydané stavebním úřadem ve Frýdku-Místku na dva roky. 

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, Frýdek-Místek, 

Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 

 

b) základní informace o dokumentaci, na jejichž základě byla zpracována 

prováděcí dokumentace 

 Projektová dokumentace pro stavební povolení schválená stavebním úřadem ve 

Frýdku-Místku. 
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c) další podklady 

 Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum a měření radonového rizika, 

vyjádření majitelů o existenci inženýrských sítí. Dále studie vytvořená na základě 

požadavků investora. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Na dotčeném pozemku p.č. 1879/1 se v současné době nenachází žádný stavební 

objekt. Na parcele se nenachází vzrostlá zeleň, je pouze porostlá trávou. Pozemek je 

v katastru nemovitostí veden jako Trvalý travní porost. 

 

b) údaje o ochraně území 

 Pozemek se nenachází v ochranném území, památkové rezervací, památkové 

zóně, zvláště chráněném území ani v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny a dešťová voda bude svedena do 

vodní nádrže a následně odvedena přepadem do vsakovacích tunelů. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územním plánem obce Palkovice. V územním plánu je 

pozemek veden jako zastavitelná plocha smíšená obytná. Vzhled nebude výškově, 

prostorově nebo urbanisticky narušovat okolní zástavbu. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím a se stavebním povolením 

 Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., byly 

dodrženy. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Dotčenými orgány jsou ČEZ, SMVaK a RWE. Veškeré požadavky dotčených 

orgánů byly splněny. Zejména ochranná pásma a podmínky připojení. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Netýká se této stavby. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Netýká se této stavby. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

číslo parcely: 1878/2 

Druh/způsob využití: trvalý travní porost 

Vlastník: Staněk Jaromír, Maxima Gorkého 365, Místek, 73801 Frýdek-Místek  

 

číslo parcely: 1879/2 

Druh/způsob využití: trvalý travní porost 

Vlastník: Šlajer Vlastimil, č. p. 150, 73941 Palkovice 

 

číslo parcely: 2301 

Druh/způsob využití: ostatní komunikace 

Vlastník: Obec Palkovice, č. p. 619, 73941 Palkovice  

 

číslo parcely: 3096/1 

Druh/způsob využití: ostatní komunikace 

Vlastník: Obec Palkovice, č. p. 619, 73941 Palkovice 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 
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b) účel užívání stavby 

 Rodinný dům bude sloužit k trvalému pobytu 4 osob. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Netýká se této stavby. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Stavba není řešena jako bezbariérová. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Netýká se této stavby 

 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha:     152 m2 

obestavěný prostor:    1120 m3 

užitná plocha:     270,3 m2 

počet funkčních jednotek:   1 jednotka 

počet uživatelů:     4 uživatelé 

délka/šířka/výška:    15 m/14,3 m/9,7 m  

 

i) základní bilance stavby 

potřeby a spotřeby médií a hmot 

 Stavba bude napojena na elektřinu, vodovod a plynovod. 
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Potřeba vody 

Předpoklad:     4 osoby 

Průměrná denní potřeba vody: 396 l/den 

Maximální denní potřeba vody: 495 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody: 37,13 l/hod 

Roční spotřeba vody:   144 540 l/ rok 

 

Potřeba teplé vody 

Celkem:     208 l/den 

 

 Výpočet viz složka č. 7 - Další posouzení, výpočty a schémata. 

 

nakládání s dešťovou vodou 

 Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch bude odváděna pomocí dešťové 

kanalizace do nádrže na dešťovou vodu o objemu 6500 l a odtud přepadem do 

vsakovacích tunelů. Vod z nádrže na dešťovou vodu bude využívána k zalévání 

zahrady. 

 

Schéma dešťové kanalizace viz složka č. 7 - Další posouzení, výpočty a schémata – S1 

 

množství a druhy odpadů 

 Množství vznikajících odpadů bude v minimálním rozsahu a bude se jednat 

především o odpady kategorie O. V místě vzniku bude odpad shromažďován a 

v pravidelných intervalech odvážen mimo objekt k dalšímu zpracování nebo likvidaci. 

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech. Vzniklé odpady budou kategorizovány, evidovány a bude zvolen způsob 

jejich likvidace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 

třída energetické náročnosti budovy 

 Třída energetické náročnosti viz příloha stavební fyzika.  
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j) základní předpoklady výstavby 

termín zahájení stavebních prací:    7/2014 

termín dokončení stavebních prací:    7/2015 

 

k) orientační náklady stavby 

zatřídění dle JKSO:      803 Budovy pro bydlení 

konstrukční materiálová charakteristika:   1. svislá nosná konstrukce zděná 

         z cihel, tvárnic, bloků  

orientační cena na m3 obestavěného prostoru:  4 401 Kč 

obestavěný prostor:      1120 m3 

orientační náklady stavby:     4 929 120 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO01 – Rodinný dům s garáží 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází v okrajové části obce Palkovice, p.č. 1879/1. Na 

pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň ani stavební objekt, je pouze porostlý 

trávou. Pozemek je svažitý. Základové podmínky jsou vyhovující. Svah klesá 

k jihovýchodu. Sklon je 7°. Výměra pozemku je 2937 m2. Kolem pozemku probíhá na 

jihovýchodě a severozápadě komunikace ve vlastnictví obce Palkovice. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na pozemku bylo provedeno objemové měření radonové aktivity v půdním 

vzduchu, geologický a hydrogeologický průzkum. 

 Výsledky jednotlivých měření nejsou v rozporu se záměrem výstavby rodinného 

domu. Základové podmínky jsou jednoduché. Protiradonová vrstva je tvořena dvěma 

SBS modifikovanými asfaltovými pásy. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na severovýchodní straně se nachází ochranná pásma inženýrských sítí, viz 

situace. Nově budované objekty se nenachází v těchto ochranných ani bezpečnostních 

pásmech. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude negativně působit na okolní stavby ani pozemky. Veškerá dešťová 

voda bude vsakována na pozemku a stavba nebude mít vliv na odtokové poměry. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Netýká se této stavby. Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

k plnění funkce lesa 

 Pozemek je v katastru nemovitosti veden jako trvalý travní prorost. Dojde 

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v celkovém 

rozsahu 2937m2. 

 

h) územně technické podmínky 

 Napojení na inženýrské sítě elektřina, vodovod, kanalizace splašková a plynovod. 

 Z hlediska napojení na technickou infrastrukturu bude pozemek napojen na vedení 

NN ve vlastnictví společnosti ČEZ, na vodovod a splaškovou kanalizace ve vlastnictví 

společnosti SMVaK a plynovod ve vlastnictví společnosti RWE. 

 Dešťová voda z nově budovaných střech a zpevněných ploch bude jímána do 

nádrže na vodu a využívána k zalévání zahrady, přebytek bude vsakován na pozemku. 

 Z hlediska dopravní infrastruktury bude pozemek plynule napojen na místní 

komunikaci p.č. 3096/1, vlastníkem je obec Palkovice. 

 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Netýká se této stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o novostavbu nadstandartního rodinného domu o dvou nadzemních a 

jednom podzemním podlaží. Rodinný dům je tvořen jednou bytovou jednotkou a je 

dispozičně navržen pro trvalý pobyt 4 osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového uspořádání 

 Pozemek se nachází v okrajové části obce Palkovice. Kolem pozemku probíhá 

výstavba samostatně stojících rodinných domů. Rodinný dům je navržen jako 

samostatně stojící z části zapuštěný do terénu. Stavba je v souladu s územním a 

regulačním plánem obce Palkovice. Půdorys objektu je tvořen dvěma přiléhajícími 
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obdélníky. Střecha je plochá se sklonem 2°. Celkový ráz objektu, výška hřebene, sklon 

střechy a prostorové uspořádání koresponduje s objekty na sousedících pozemcích. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 Rodinný dům s garáží je tvořen dvěma přiléhajícími kvádry. Stavba má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Fasáda je opatřena bílou štukovanou omítkou. Do 

výšky 300mm nad upravený terén je proveden sokl z tmavě šedého marmolitu. Celá 

garáž a v oblasti mezi okny u rodinného domu je proveden obklad ze smrkového dřeva 

s lazurou imitující palisandrové dřevo. Střecha je pultová s šedou střešní krytinou 

z měkčeného PVC. Okna i dveře jsou dřevěná smrková s tmavě hnědou lazurou 

napodobující palisandr. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt je rozdělen do 3 zón, zóny klidové, společenské a technické. Klidová zóna 

se nachází v druhém nadzemním podlaží. Společenská zóna v prvním nadzemním 

podlaží a technické zázemí společně s pracovnou a lázní v podzemním podlaží. Vstup 

na zahradu je možný z pracovny, haly a lázně v podzemním podlaží nebo pomocí 

schodiště z terasy v prvním nadzemním podlaží. Vertikální komunikaci mezi 

jednotlivými patry tvoří schodiště umístěné na severní straně objektu, přístupné z haly 

v 1. S, z obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou v 1. NP a chodby v 2. NP. 

 Nejedná se o výrobní objekt. Žádný provoz, výrobní program ani technologie 

v objektu nebudou realizovány. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není řešena pro bezbariérové užívání. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami tak, aby 

bylo její užívání bezpečné. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

 Stavba rodinného domu má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba 

garáže přiléhající k rodinnému domu je v úrovni prvního nadzemního podlaží. Stavba 

má stěnový konstrukční systém. Nosnou konstrukci tvoří obvodové stěny a jedna nosná 

stěna probíhající podélně celým objektem přibližně v jedné třetině jeho šířky. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopové práce a základy 

 Před samotnými výkopovými pracemi dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 mm. 

Ornice bude deponována na pozemku. Výkopové práce budou provedeny na základě 

výkresu základů. Stavba bude založena na základových pásech z železobetonu 

pevnostní třídy C 20/25 do nezámrzné hloubky 1 m pod terén. Nad těmito pásy bude 

provedena podkladní železobetonová základová deska tl. 150 mm. Izolace pro zemní 

vlhkosti a radonu je navržena z dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů glastek 40 

special minreal, které budou nataveny na betonovou základovou desku ošetřenou 

penetračním nátěrem. Vyztužení základové desky bude provedeno dle statického 

výpočtu, který není součástí této dokumentace, pomocí kari sítí. Kolem celého objektu 

bude provedena drenáž pomocí plastové drenážní trubky DN 100 mm. Drenáž bude 

chráněna proti zanášení geotextílií. 

 

Drenážní potrubí 

 Kolem rodinného domu bude vytvořeno drenážní potrubí z plastové perforované 

flexi trubky o ∅100 mm. V rozích domu budou umístěny revizní šachty Rehau PP DN 

315. Drenážní potrubí bude svedeno do čistící šachty Rehau PP DN 800, která bude 

umístěna v nejnižším místě. Z této šachty bude dále voda odvedena do nádrže na vodu a 

dále přepadem do vsakovacích tunelu Grantia. Viz výkres C.2.01 a výkres D.1.2.01. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Izolaci proti zemí vlhkosti bude tvořit dvojice SBS modifikovaných asfaltových 

pásů Glastek 40 Special, které budou nataveny na základovou desku a suterénní stěny 

ošetřeny penetrační emulsí Dekprimer. Pásy na základové desce budou chráněny proti 
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poškození podlahovým souvsrtví v 1. S a pásy natavené na suterénní zdivo budou 

chráněny pomocí nopové fólie Dekdren N8, která bude přikryta geotextílií aby nedošlo 

k zanášení nopové fólie. Viz skladby výkres D.1.1.04. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo rodinného domu je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 

EKO+ Profi o rozměrech 248 x 440 x 249 mm. Obvodové zdivo garáže je navrženo 

z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi o rozměrech 247 x 300 x 279 mm. Vnitřní 

nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi o rozměrech 372 x 240 x 249 

mm. Zdivo je vyzděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi tl. 1 mm. Sloupy 

podpírající terasu jsou navrženy jako železobetonové o rozměrech 200 x 200 mm. 

Sloupy budou vyztužený dle statického výpočtu, který není součástí této dokumentace. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi o rozměrech 497 

x 140 x 249 mm. Opláštění šachet a instalačních předstěn bude provedeno pomocí 

sádrokartonu Knauf White nebo Knauf Green v závislosti na vlhkosti prostředí v, 

kterém jsou umístěna. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena z keramických nosníků POT 175, 250, 475 a 

stropních vložek Miako 23/62,5; 23/50; 8/62,5; 8/50. Nad systém nosníků a vložek bude 

provedena nadbetonávka tl. 60 mm z betonu pevnostní třídy C 20/25 vyztužena KARI 

sítí 4/200. Sítě se stykují přesahem minimálně dvou ok. Celková tloušťka stropní 

konstrukce včetně nadbetonávky bude 250 mm. Minimální délka uložení nosníků je 125 

mm.  

 Překlady v rodinném domě jsou navrženy v systému porotherm. Jedná se o 

překlady Porotherm 14,5 v nenosných příčkách a o překlady Porotherm 7 v nosných 

stěnách. Nad garážovým otvorem je navržen železobetonový překlad o rozměrech 220 x 

420 x 6000 mm. K vynesení krovu je pod konstrukcí střechy v garáži vytvořen 

železobetonový průvlak o rozměrech 250 x 500 x 7280 mm. Oba prvky budou 

vyztužený dle statického výpočtu, který není součástí této dokumentace. 



20 
 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce nad rodinným domem a garáží bude tvořena jednoplášťovou 

plochou střechou se sklonem 2°. Skladba bude s klasickým pořadím vrstev. Vodotěsnící 

vrstvu tvoří fólie Dekplan 73 z PVC – P, mechanicky kotvena k podkladu. Následuje 

separační vrstva z geotextílie Filtek V oddělující PVC – P od EPS. Tepelně izolační 

vrstva je tvořena izolací Isover EPS 100S v tloušťce 2 x 120 mm u rodinného domu a 

80 mm u garáže. Desky EPS jsou kotveny na podkladní nosnou konstrukci z OSB desek 

opatřenou samolepícím asfaltovým pásem Glatek 30 Sticker Plus, který tvoří, 

parotěsnou, vzduchotěsnou a provizorní vodotěsnou vrstvu. OSB desky jsou přibity na 

nosnou konstrukci krokví o průřezu 80/180, které jsou ve spádu 2°.  

 V posledním nadzemním podlaží rodinného domu je vytvořen sádrokartonový 

podhled. Přichycen k nosné konstrukci krokví pomocí CD profilů 60x27 a šroubů 

s plochou hlavou 5,1x35 mm. 

 

 Viz výkres D.1.1.06. 

 

Klempířské výrobky 

 Venkovní parapety budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,8 mm, v černé 

barvě. Rohy budou opatřeny podomítkovými krytkami. Parapety budou kotveny pomocí 

montážní pěny a hliníkových příponek. 

 Okapový systém bude proveden z ocelového žárově pozinkovaného plechu 

s povrchovou úpravou v černé barvě. Budou použity prvky ze systému Lindab Rainline. 

 Prvky oplechování střechy, budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,6 mm, 

kotveného pomocí hliníkových příponek. Spojování plechů mezi sebou bude provedeno 

pomocí nýtování. Podrobně viz výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

 Veškeré exteriérové zámečnické výrobky budou provedeny z nerezové oceli. Viz 

výpis zámečnických výrobků. 

 

 

Povrchové úpravy 
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 Vnitřní omítky budou provedeny v tl. 10 mm z omítky Porotherm universal, 

vnější omítky budou provedeny pomocí 20 mm tepelně izolační omítky Porotherm TO a 

omítky Porotherm universal tl. 5 mm. V určitých místech (viz pohledy) mezi okny a na 

fasádě garáže bude provedeno dřevěné obložení ze smrkového dřeva s tmavě hnědou 

lazurou napodobující palisandr. Do výšky 300 mm nad terén bude proveden sokl 

z jemnozrnného marmolitu tmavě šedé barvy. 

 

Obklady 

 Ve vlhkých prostorách viz výkresy. Bude proveden keramický obklad Rako 

fashion, přilepený pomocí lepidla Cemix Gres tl. 5mm. Pod lepidlem bude provedena 

povlaková hydroizolace ve 2 vrstvách tl. 3mm na penetrovaný podklad omítnutý 

omítkou Porotherm tl. 10 mm. 

 

Podlahy 

1. S 

 Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou Rako Fashion, nebo dřevěnými 

parketami. Keramická dlažba bude lepena pomocí lepidla Baumit basic. Pod lepidlem 

bude vytvořena roznášecí vrstva cementového potěru Baumit E 225, který bude nanesen 

na trubky podlahového topení zacvaknuté do systémové desky pro podlahové topení 

IVAR.TH 15 P s tloušťkou izolace 30 mm. Systémová deska bude položena na tepelnou 

izolaci z EPS 100 S separovanou pomocí PE fólie od hydroizolační vrstvy z dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů natavených k podkladu, ošetřeném penetrační emulsí. 

Kolem rohů v místě styku podlahy a stěny bude vložen dilatační pásek z minerální vaty 

Isover N/PP do výšky tloušťky podlahy. Nad tímto dilatačním páskem bude přibita 

dřevěná rohová lišta. V místech přechodu podlah pod dveřmi, budou vytvořeny 

hliníkové přechodové lišty. 

 V případě nášlapné vrstvy z dřevěných parket budou místo lepidla parkety 

kladeny do mirelonu a ostatní vrstvy a použité prvky budou shodné. 

1. NP a 2. NP 

 Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou Rako Fashion, nebo dřevěnými 

parketami. Keramická dlažba bude lepena pomocí lepidla Baumit basic. Pod lepidlem 

bude vytvořena roznášecí vrstva cementového potěru Baumit E 225, který bude nanesen 
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na trubky podlahového topení zacvaknuté do systémové desky pro podlahové topení 

IVAR.TH 15 P s tloušťkou izolace 30 mm. Pod systémovou deskou bude položena 

kročejová izolace Isover TDPS 30 separována pomocí PE fólie od nosné konstrukce 

stropu Porotherm z POT nosníků a stropních vložek Miako. Kolem rohů v místě styku 

podlahy a stěny bude vložen dilatační pásek z minerální vaty Isover N/PP do výšky 

tloušťky podlahy. Nad tímto dilatačním páskem bude přilepena dřevěná rohová lišta. 

V místech přechodu podlah pod dveřmi, budou vytvořeny hliníkové přechodové lišty. 

 V případě nášlapné vrstvy z dřevěných parket budou místo lepidla parkety 

kladeny do mirelonu a ostatní vrstvy a použité prvky budou shodné. 

 

 Tloušťky vrstev a skladby viz výkres D.1.1.05. 

 

Výplně otvorů 

 Jako výplň otvorů jsou navržena dřevěná eurookna Natura 78 od společnosti 

Vekra. Okna obsahují izolační trojsklo. Rámy budou smrkové s tmavě hnědou lazurou 

připomínající palisandrové dřevo. Vnitřní parapety budou dřevěné smrkové s lazurou ve 

stejném odstínu jako okna. Vnější parapety navrženy z hliníku. Součinitel prostupu 

tepla zasklením Ug = 0,6 W/m2K. Součinitel prostupu tepla celým oknem je 

Uw = 0,83 W/m2K. Stavební hloubka rámu je 78 mm. Hloubka zasklívací polodrážky je 

23 mm. Jako vchodové dveře do garáže a rodinného domu budou použity dřevěné dveře 

Vekra natura 78 se součinitelem prostupu tepla Ud =1, 00 W/m2K. Jak výplně dveří, tak 

výplně oken budou splňovat doporučenou hodnotu na součinitel prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540 – 2 Urec,20=1,2 W/m2K. Viz výpis truhlářských výrobků. 

 

Zpevnění plochy 

 Nově bude zbudována příjezdová cesta, přístupový chodník, chodník kolem 

domu, okapový chodník a zpevněné plochy na zahradě. Zpevněné plochy, přístupový 

chodník, chodník okolo domu a příjezdová cesta budou tvořeny pomocí zámkové 

dlažby Grtio 200 x 100 x 60 mm, která bude ukládána do štěrkového lože tl. 60 mm. 

Podkladní vrstvu tvoří drcené kamenivo 8 – 15 mm tl. 150 mm v případě pochozích 

ploch. V případě pojízdných ploch bude na podkladní vrstvě z drceného kameniva tl. 
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100 mm vytvořena železobetonová deska tl. 100 mm z betonu C8/10. Viz skladby 

výkres č. D.1.1.04. 

  

Schodiště 

 Nosnou konstrukci schodiště budou tvořit dvě ocelové bočnice tloušťky 20 mm, 

které budou kotveny do nosných zdí, pomocí šroubů M12 a ocelových hmoždinek ∅12 

mm dlouhých 100 mm. Na bočnice jsou předem navařeny ocelové konzolky o 

rozměrech 20 x 50 x 100 mm, ke kterým budou přikotveny masivní dřevěné stupně 960 

x 50 x 290 mm, zespoda pomocí vrutů ∅8 mm dlouhých 20 m. Stupně budou bez 

podstupnic s přesahem 50mm. Jedná se o systémové řešení pod názvem JAP 1020 

Laser. Viz výpis zámečnických výrobků.  

 

Komín 

 V objektu jsou navržena dvě komínová tělesa ze systému Shiedel UNI*** Plus. 

První obsahuje vložku UNI 25 ∅250 mm a má vnější rozměry 480 x 480 mm. Druhý má 

vnější rozměry 320 x 590 mm a obsahuje dvě vložky UNI 16 ∅160 mm. Kotvení obou 

komínů bude provedeno pomocí ocelové výztuže ∅8 v rozích tvarovek do základu. 

Dilatace bude provedena pomocí 30 mm pásků z nehořlavé minerální rohože kolem 

komína v místě kontaktu se stropem a stěnami. 

 

Bleskosvod 

 Na střeše objektu je navržen bleskosvod, který je uzemněn do FeZn zemnících 

pásků, které jsou umístěny po celém obvodu budovy na dně výkopů pod základy. 

 

Rozvody 

 Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z PP-HT. Odpadní potrubí, které 

bude vedeno v zemi je navrženo z PVC – KG. Veškeré rozvody dešťové kanalizace 

budou provedeny z PVC-KG. Rozvody vody jsou navrženy z PPR, PN 20. Vodovodní 

přípojka navržena z potrubí HDPE 100 SDR 40 x 3,7. Plynovodní přípojka navržena 

z HDPE 100 SDR 11 40 x 3,7. Výpočty viz složka č. 7 – Další posouzení, výpočty a 

schémata. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba bude navržena a provedena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání, nemohly způsobit zřícení 

stavby nebo její části, nepřípustné kmitání nebo přetvoření, poškození jiných částí 

stavby nebo instalovaného vybavení, porušení stavby v míře nepřiměřené původní 

příčině jako výbuch, náraz apod. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 K přípravě teplé vody je navržena plynová stacionární kondenzační jednotka 

Junkers CerapurModul Solar s vestavěným zásobníkem o objemu 210 l a výkonem 6,6 

– 21,6 kW. Umístěná v technické místnosti v prvním podzemním podlaží. Splaškové 

odpadní vody budou z nejnižšího místa rodinného domu čerpány do výše položené 

žumpy pomocí přečerpávací stanice, sestávající se z jímky a čerpadla. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 plynová stacionární kondenzační jednotka Junkers CerapurModul Solar 

s vestavěným zásobníkem o objemu 210 l a výkonem 6,6 – 21,6 kW, přečerpávací 

stanice 

 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 

Sb., Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN, 73 0833, 

ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873. Podrobně řešeno v samostatné příloze viz 

složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Jednotlivá kritéria tepelně technického hodnocení byla splněna na základě 

požadavků norem, vyhlášek a zákonů platných ke dni zpracování. Podrobně řešeno 

v samostatné příloze viz složka č. 6 Stavební fyzika. 
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b) energetická náročnost stavby 

 Dle požadavků z normy ČSN 73 0540 byl objekt pomocí výpočtu zatříděn do 

klasifikační třídy prostupu tepla obálky budovy B – Úsporná. Podrobně řešeno 

v samostatné příloze viz složka č. 6 Stavební fyzika. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Nebylo navrženo využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

a) zásady řešení parametrů stavby 

Větrání 

 Větrání objektu je navrženo jako přirozené okny popřípadě dveřmi. Odtah par 

v kuchyni bude zajištěn filtrační digestoří. Prostory WC a technické místnosti, kde se 

nenachází okna, budou větraná pomocí větracího potrubí vyvedeného nad střechu 

zakončeného větrací turbínou Lomanco. 

 

Vytápění 

 V celém objektu mimo prostor garáže, je navrženo podlahové topení. V místech 

pod velkými prosklenými plochami jsou navrženy konvektory. K přípravě teplé vody je 

navržena plynová stacionární kondenzační jednotka Junkers CerapurModul Solar 

s vestavěným zásobníkem o objemu 210 l a výkonem 6,6 – 21,6 kW. 

 

Osvětlení a oslunění 

 Obytné místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí fasádních výplní a je v nich 

splněna podmínka minimální osvětlené plochy. Ve všech místnostech je také navrženo 

umělé osvětlení. 

 

Zásobování vodou 

 Rodinný dům bude napojen na vodovod s pitnou vodou ve vlastnictví společnosti 

SMVaK. Průměrná denní potřeba vody pro 4 osoby je 396 l/den, průměrné denní a 

hodinové potřeby vody viz Průvodní zpráva bod A.4.i). 



26 
 

Zastínění 

 Zastínění chránící objekt před nadměrným přehříváním v letních měsících bude 

zajištěno. Sadovými úpravami chránicí objekt před nízkým východním a západním 

sluncem. Konstrukcemi zastřešení terasy a konstrukcí střechy s přesahem nebo 

doplňkovým stíněním ve formě horizontálních vnitřních žaluzií. 

 

Chlazení 

 Vzhledem vysokým akumulačním schopnostem obvodového pláště není 

navrženo. 

 

Větrání garáže 

 Větrání garáže je zajištěno přirozeným větráním pomocí otvoru pro přívod 

vzduchu umístěných 150 mm nad podlahou a odvod vzduchu umístěných 2600 mm nad 

podlahou. Otvory jsou zakryty nerezovou větrací mřížkou 250 x 150 mm. 

 

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Hluk a vibrace 

 Zhotovitel stavby musí zajistit provádění stavby takovým způsobem, aby hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze 

stavební činnosti nesmí překročit hygienický limit 65 dB pro období od 7 do 14 hodin. 

Pro zajištění těchto požadavků je nutné požívat stroje, s co nejnižší hlučností tzn. nové 

stroje s méně opotřebovanou mechanizací. V případě, že to umožňuje technologie 

použít menší mechanismy. V době provádění výkopových prací omezit provoz hlučné 

mechanizace na denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Je nepřípustné 

z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost od 21 do 7hodin. 

 

Prašnost 

 Ochrana okolí před zvýšenou prašností bude zajištěna dodržením základních 

pravidel. Sypké materiály budou zakryty plachtami, vnitrostaveništní komunikace 

budou zpevněny a  v případě dlouhodobého sucha, bude staveniště zkrápěno vodou. 
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Ochrana čistoty veřejných komunikací 

 Dopravní prostředky budou před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny tak, 

aby nedocházelo ke znečištění komunikace. V případě znečištění dojde očištění této 

komunikace zhotovitelem. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavební mechanizace 

 Zhotovitel stavby je odpovědný na náležitý stav svého strojového parku a po dobu 

provádění stavebních prací budou požívány výhradně stavební mechanizmy, které 

splňují emisní limity. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky 

k zachycení úniků oleje či pohonných hmot do terénu. Stavba bude prováděna tak aby 

nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

V případě znečištění dojde k okamžité asanaci. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Ochranu před pronikáním radonu z podloží tvoří dva SBS modifikované asfaltové 

pásy natavené k podkladu ošetřeného penetrační emulsí.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Bude zajištěna stavebním řešením elektroinstalací. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Vzhledem k poloze objektu a provozu na přilehlých komunikacích se technická 

seismicita netýká tohoto objektu. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Hladiny hluku v interiéru budou v souladu s hygienickými limity dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Navržené konstrukce splňují požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532:2010 pro 

obvodové pláště, mezi místnostmi v budovách a na neprůzvučnost oken a dveří. Na 

základě výpočtu a technických informací bude obvodový plášť vykazovat vzduchovou 
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neprůzvučnost 44 dB a příčky mezi pokoji 39 dB. Vzduchová neprůzvučnost oken bude 

33 dB.  

 

e) protipovodňová opatření 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území. Netýká se této stavby. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Veškeré inženýrské sítě vedou v komunikaci a podél ní v severozápadní části 

pozemku viz situace. Dojde k napojení na vodovodní řád, plynovodní potrubí a 

elektřinu. Na pozemku bude zřízena HDS+HUP, které budou umístěny v betonovém 

sloupku. Splaškové vody budou odváděny do žumpy umístěné na pozemku. Vzhledem 

k velkému výškovému rozdílu mezi svodným potrubím a žumpou budou splašky 

přečerpávány v přečerpávací stanice (čerpací jímka a čerpadlo) a následně pod tlakem 

vháněny do žumpy.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vodovodní přípojka pro pitnou vodu bude provedena z HDPE 100 SDR 11 

40x3,7. Napojení bude provedeno, pomocí navrtávacího pásu HAWLE. Vodoměrná 

sestava bude umístěna za prostupem přípojky obvodovou zdí 0,5 m nad podlahou ve 

vzdálenosti 0,3 m od obvodového zdiva. Délka přípojky je 17 m. 

 Přípojka NN bude přivedena na stavební pozemek ze stávajícího nadzemního 

vedení VN 1 kV – 35 kV. Plastová elektroměrná rozvodná skříň bude umístěna v nově 

zbudované HDS v betonovém sloupku na okraji pozemku viz situace. Délka přípojky 

18,3 m. 

 STL plynovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 SDR 11 40x3,7 a 

napojena na stávající STL plynovod PE-80 DN 40. HUP bude zřízen v HDS 

v betonovém sloupku na okraji pozemku. Délka přípojky je 22,2 m.  

 Kolem pozemku neprobíhá dešťová ani splašková kanalizace a tak budou obě 

řešeny v rámci pozemku. Splaškové odpadní vody budou odváděny pomocí potrubí 

PVC KG 110, přes přečerpávací stanici do žumpy. Dešťová voda bude odváděna 

pomocí dešťové kanalizace do nádrže na dešťovou vodu a odtud přepadem do 
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vsakovacích tunelů. Dešťová voda bude z nádrže na dešťovou vodu využívána 

k zalévání zahrady. 

 

 Výpočty, dimenze potrubí a schéma vnitřní a dešťové kanalizace viz složka č. 7 – 

Další posouzení, výpočty a schémata. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Kolem pozemku probíhá na jihovýchodě a severozápadě místní komunikace ve 

vlastnictví obce Palkovice. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Bude vytvořen sjezd ze stávající místní komunikace p.č. 3096/1 a vytvořena 

příjezdová komunikace k objektu.  

 

c) doprava v klidu 

 Budou vytvořena dvě parkovací místa na příjezdové komunikaci, která má šířku 

7600 mm. Další dvě parkovací místa se nachází v garáži vedle objektu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Nově bude provedena přístupová komunikace ke vstupu do objektu z místní 

komunikace p.č. 3096/1.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Dojde k sejmutí ornice před prováděním stavebních prací. Veškerá ornice bude 

deponována na pozemku v jeho dolní části. Veškeré terénní úpravy viz osazení do 

terénu. Vytěžená zeminy v místě suterénu se použije k násypům a terénním úpravám. 
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b) použité vegetační prvky 

 Použité vegetační prvky budou v souladu s původním charakterem pozemku. 

Pozemek bude zatravněn a osázen okrasnými dřevinami pro zajištění většího soukromí 

a snížení tepelné zátěže. 

 

c) biotechnická opatření 

 Netýká se této stavby 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Hluk a vibrace 

 Zhotovitel stavby musí zajistit provádění stavby takovým způsobem, aby hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze 

stavební činnosti nesmí překročit hygienický limit 65 dB pro období od 7 do 14 hodin. 

Pro zajištění těchto požadavků je nutné požívat stroje, s co nejnižší hlučností tzn. nové 

stroje s méně opotřebovanou mechanizací. V případě, že to umožňuje technologie 

použít menší mechanismy. V době provádění výkopových prací omezit provoz hlučné 

mechanizace na denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Je nepřípustné 

z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost od 21 do 7hodin. 

 

Ovzduší a půda 

 Zhotovitel stavby je odpovědný na náležitý stav svého strojového parku a po dobu 

provádění stavebních prací budou požívány výhradně stavební mechanizmy, které 

splňují emisní limity. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky 

k zachycení úniků oleje či pohonných hmot do terénu. Stavba bude prováděna tak aby 

nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

V případě znečištění dojde k okamžité asanaci. 

 

Odpady 

 V průběhu výstavby je zhotovitel povinen nakládat s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou kategorizovány a bude zvolen způsob 
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jejich likvidace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 Během provozování objektu nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. 

 

Voda 

 Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových a 

podzemních vod. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

 Pozemek je veden v územním plánu jako zastavitelná plocha, nenachází se na něm 

žádná vzrostlá zeleň, lesy ani žádné přírodní biokoridory a ochranná pásma a tak stavba 

nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a nedojde k porušení funkcí a vazeb 

v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Novostavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných 

území Natura 2000 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Netýká se této stavby. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Netýká se této stavby. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Charakter stavby se nedotýká zájmů ochrany obyvatelstva. 

 

 

 



32 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Zásobování stavebním materiálem bude probíhat kontinuálně, dle aktuálních 

potřeb stavby. Většina stavebního materiálu bude skladována na pozemku. Při výstavbě 

bude staveniště oploceno a označeno s cedulemi s upozorněním zákazu vstupu. Pro 

pracovníky bude zajištěna denní místnost s možnosti uložení dokumentace stavby, 

stavebního deníku, lékárničky a telefonu pro ohlášení úrazu či nehody. V prostoru 

staveniště bude umístěno chemické WC pro pracovníky. Hlavní příjezd na staveniště 

bude z místní komunikace p.č. 3096/1 nebo pomocí místní komunikace p.č. 2301. 

Média budou dočasně zajištěna po dohodě s majitelem sousedního objektu. 

 

b) odvodnění staveniště 

 V případě výskytu vody ve stavební jámě dojde k odvodnění jámy pomocí 

systému drénů a sběrných studní s následným odčerpáváním mimo staveniště. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na místní komunikaci p.č. 3096/1 a místní komunikaci 

p.č. 2301, ze kterých bude probíhat zásobování stavebním materiálem. 

 Po dohodě s majitelem vedlejšího objektu dojde k odběru vody a elektrické 

energie ze sousedního objektu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Po celou dobu stavebních 

prací bude zachován účel užívání těchto okolních budov. Ve vazbě na tyto objekty není 

nutno řešit mimořádná opatření týkající se jakýchkoliv omezení plynoucích s vlastních 

stavebních prací. 

 

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

dřevin 

 Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň a ani žádná stavba, a tak nedojde 

k asanaci, demolici a kácení dřevin. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Veškeré stavební práce a skladování materiálu bude probíhat na pozemku. Může 

dojít k dočasnému provozu na místních komunikací p.č. 3096/1 a p.č. 2301 vlivem 

mechanizace. Toto omezení nebude trvalého charakteru a po dokončení prací nezabrání 

provozu na zmíněné komunikaci. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Dojde k určení druhu, kategorizaci odpadů a evidenci s určením způsobu 

likvidace dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška 

294/2005 Sb. Ministerstva životního prostředí o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

 

Kód odpadu Druh odpadu Kat. 

15 01 01 Papírové lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 02 03 Absorpční činidla, ochranné oděvy  O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 01 01 Papír a lepenka O 
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20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 Odpady vzniklé při výstavbě budou skladovány na skládku nebo předány 

oprávněným subjektům k jejich likvidaci. Odpady vzniklé provozem budou skladovány 

na místě k tomu určených a odváženy v pravidelných časových intervalech. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Bilance zemních prací budou přibližně vyrovnané. Zemina vytěžená v místě 

zářezu do terénu bude použita k násypům pod garáž a k násypům v přední části objektu 

nebo k dalším terénním úpravám. Přesné zakreslení terénních úprav viz osazení do 

terénu. V průběhu zemních prací bude ornice a vytěžená zemina deponována na 

pozemku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Hluk a vibrace 

 Zhotovitel stavby musí zajistit provádění stavby takovým způsobem, aby hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze 

stavební činnosti nesmí překročit hygienický limit 65 dB pro období od 7 do 14 hodin. 

Pro zajištění těchto požadavků je nutné požívat stroje, s co nejnižší hlučností tzn. nové 

stroje s méně opotřebovanou mechanizací. V případě, že to umožňuje technologie 

použít menší mechanismy. V době provádění výkopových prací omezit provoz hlučné 

mechanizace na denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Je nepřípustné 

z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost od 21 do 7hodin. 

Ovzduší a půda 

 Zhotovitel stavby je odpovědný na náležitý stav svého strojového parku a po dobu 

provádění stavebních prací budou požívány výhradně stavební mechanizmy, které 

splňují emisní limity. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky 

k zachycení úniků oleje či pohonných hmot do terénu. Stavba bude prováděna tak aby 
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nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

V případě znečištění dojde k okamžité asanaci. 

 

Odpady 

 V průběhu výstavby je zhotovitel povinen nakládat s odpady dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou kategorizovány a bude zvolen způsob 

jejich likvidace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Voda 

 Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k znečištění povrchových 

a podzemních vod. 

 

Ochrana dřevin 

 Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň, je pouze porostlý trávou. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Zhotovitel zajistí, aby po dobu výstavby byla zajištěna a dodržována bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci na staveništi. Všichni pracovníci budou informováni 

o možných rizicích vznikajících při provádění stavby, seznámení s bezpečnostními 

předpisy, budou poučeni o pohybu na staveništi, o manipulaci s materiálem, nářadím, 

mechanizací a dalším nářadím. Všichni zaměstnanci budou proškoleni BOZP. Je nutné 

zajistit, aby byly dodržovány tyto zákony a vyhlášky: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 

 Netýká se této stavby. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Staveniště bude oploceno a bude označeno cedulemi s upozorněním zákazu 

vstupu. Hlavní příjezd na staveniště bude z místní komunikace p.č. 3096/1, u které 

nedojde výstavbou k výraznému navýšení provozu. Staveništní komunikace budou 

zpevněny a v případě vysoké prašnosti zkrápěny vodou.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Netýká se této stavby.  

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Postup prací bude probíhat kontinuálně podle předepsaných postupů. Budou 

dodrženy technologické přestávky a přestávky pro pracovníky. Počet pracovníků 

a jejich proškolení zajistí zhotovitel. Stavební úpravy budou probíhat standartním 

postupem v běžném členění stavebních profesí bez mimořádných koordinačních 

opatření. 

 

termín zahájení stavebních prací:    7/2014 

termín dokončení stavebních prací:    7/2015  
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Jedná se o novostavbu nadstandartního rodinného domu o dvou nadzemních 

a jednom podzemním podlaží. Rodinný dům je tvořen jednou bytovou jednotkou a je 

dispozičně navržen pro trvalý pobyt 4 osob. Jedná se o samostatně stojící objekt. 

 

zastavěná plocha:     152 m2 

obestavěný prostor:    1120 m3 

užitná plocha:     270,3 m2 

počet funkčních jednotek:   1 jednotka 

počet uživatelů:     4 uživatelé 

délka/šířka/výška:    15 m/14,3 m/9,7 m 

 

Výpis místností 

1. S   

1S1  Hala      11, 03 m2 

1S2  Pracovna     18, 14 m2 

1S3  Lázeň     21, 38 m2 

1S4  Sauna     5, 06 m2 

1S5  Technická místnost   7, 30 m2 

1S+  WC      2, 40 m2 

1. NP 

101  Zádveří     7, 60 m2 

102  Garáž     45, 50 m2 

103  WC      2, 12 m2 

104  Obývací pokoj, jídelna, kuchyň 53, 45 m2 

105  Spíž      5, 06 m2 

110  Terasa     26, 15 m2 
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2. NP 

201  Chodba     9, 20 m2 

202  Pokoj      12, 40m2 

203  Pokoj      12, 22 m2 

204  Ložnice     17, 33 m2 

205  Šatna      5, 06 m2 

206  Koupelna     8, 87 m2 

 

D.1.1.a.2 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

 Rodinný dům s garáží je tvořen dvěma přiléhajícími kvádry. Stavba má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Fasáda je opatřena bílou štukovanou omítkou. Do 

výšky 300mm nad upravený terén je proveden sokl z tmavě šedého marmolitu. Celá 

garáž a v oblasti mezi okny u rodinného domu je proveden obklad ze smrkového dřeva 

s lazurou imitující palisandrové dřevo. Střecha je pultová s šedou střešní krytinou 

z měkčeného PVC. Okna i dveře jsou dřevěná smrková s tmavě hnědou lazurou 

napodobující palisandr.  

 

dispoziční řešení 

 Vstup do rodinného domu a garáže je situován na severozápadní straně, kde je 

vytvořeno závětří pomocí objektu garáže. Celá vstupní část je chráněna přesahem 

střechy garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, WC, obývací pokoj 

spojený s kuchyní a jídelnou, spíž a terasa. V podzemním podlaží se nachází technická 

místnost, pracovna, hala, lázně se saunou a WC. Vstup na zahradu je možný z pracovny, 

haly a lázně v podzemním podlaží nebo pomocí schodiště z terasy v prvním nadzemním 

podlaží. V druhém nadzemním podlaží se nachází chodba, dva dětské pokoje, ložnice 

rodičů se šatnou a koupelna. První nadzemní podlaží bylo navrženo jako společenský 

prostor a druhé nadzemní podlaží jako prostor klidový. Okna ložnice, dětských pokojů, 

kuchyně, obývacího pokoje, jídelny, pracovny a lázně jsou směrována na jihovýchodní 

stranu. Okna koupelny, šatny, spíže, zádveří, schodiště jsou směrována na 

severozápadní stranu. Garáž je umístěna na severní straně objektu. 
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bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není řešena pro bezbariérové užívání. 

 

D.1.1.a.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt je rozdělen do 3 zón, zóny klidové, společenské a technické. Klidová zóna 

se nachází v druhém nadzemním podlaží. Společenská zóna v prvním nadzemním 

podlaží a technické zázemí společně s pracovnou a lázní v podzemním podlaží. Vstup 

na zahradu je možný z pracovny, haly a lázně v podzemním podlaží nebo pomocí 

schodiště z terasy v prvním nadzemním podlaží. Vertikální komunikaci mezi 

jednotlivými patry tvoří schodiště umístěné na severní straně objektu, přístupné z haly 

v 1. S, z obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou v 1. NP a chodby v 2. NP. 

 

D.1.1.a.4 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Výkopové práce a základy 

 Před samotnými výkopovými pracemi dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 mm. 

Ornice bude deponována na pozemku. Výkopové práce budou provedeny na základě 

výkresu základů. Stavba bude založena na základových pásech z železobetonu 

pevnostní třídy C 20/25 do nezámrzné hloubky 1 m pod terén. Nad těmito pásy bude 

provedena podkladní železobetonová základová deska tl. 150 mm. Izolace pro zemní 

vlhkosti a radonu je navržena z dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů glastek 40 

special minreal, které budou nataveny na betonovou základovou desku ošetřenou 

penetračním nátěrem. Vyztužení základové desky bude provedeno dle statického 

výpočtu, který není součástí této dokumentace, pomocí kari sítí. Kolem celého objektu 

bude provedena drenáž pomocí plastové drenážní trubky DN 100 mm. Drenáž bude 

chráněna proti zanášení geotextílií. 

 

Drenážní potrubí 

 Kolem rodinného domu bude vytvořeno drenážní potrubí z plastové perforované 

flexi trubky o ∅100 mm. V rozích domu budou umístěny revizní šachty Rehau PP DN 

315. Drenážní potrubí bude svedeno do čistící šachty Rehau PP DN 800, která bude 

umístěna v nejnižším místě. Z této šachty bude dále voda odvedena do nádrže na vodu a 

dále přepadem do vsakovacích tunelu Grantia. Viz výkres C.2.01 a výkres D.1.2.01. 
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Izolace proti zemní vlhkosti 

 Izolaci proti zemí vlhkosti bude tvořit dvojice SBS modifikovaných asfaltových 

pásů Glastek 40 Special, které budou nataveny na základovou desku a suterénní stěny 

ošetřeny penetrační emulsí Dekprimer. Pásy na základové desce budou chráněny proti 

poškození podlahovým souvsrtví v 1. S a pásy natavené na suterénní zdivo budou 

chráněny pomocí nopové fólie Dekdren N8, která bude přikryta geotextílií aby nedošlo 

k zanášení nopové fólie. Viz skladby výkres D.1.1.04. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové zdivo rodinného domu je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 

EKO+ Profi o rozměrech 248 x 440 x 249 mm. Obvodové zdivo garáže je navrženo 

z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi o rozměrech 247 x 300 x 279 mm. Vnitřní 

nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi o rozměrech 372 x 240 x 249 

mm. Zdivo je vyzděno na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi tl. 1 mm. Sloupy 

podpírající terasu jsou navrženy jako železobetonové o rozměrech 200 x 200 mm. 

Sloupy budou vyztužený dle statického výpočtu, který není součástí této dokumentace. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 14 Profi o rozměrech 497 

x 140 x 249 mm. Opláštění šachet a instalačních předstěn bude provedeno pomocí 

sádrokartonu Knauf White nebo Knauf Green v závislosti na vlhkosti prostředí v, 

kterém jsou umístěna. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce je navržena z keramických nosníků POT 175, 250, 475 a 

stropních vložek Miako 23/62,5; 23/50; 8/62,5; 8/50. Nad systém nosníků a vložek bude 

provedena nadbetonávka tl. 60 mm z betonu pevnostní třídy C 20/25 vyztužena KARI 

sítí 4/200. Sítě se stykují přesahem minimálně dvou ok. Celková tloušťka stropní 

konstrukce včetně nadbetonávky bude 250 mm. Minimální délka uložení nosníků je 125 

mm.  

 Překlady v rodinném domě jsou navrženy v systému porotherm. Jedná se o 

překlady Porotherm 14,5 v nenosných příčkách a o překlady Porotherm 7 v nosných 
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stěnách. Nad garážovým otvorem je navržen železobetonový překlad o rozměrech 220 x 

420 x 6000 mm. K vynesení krovu je pod konstrukcí střechy v garáži vytvořen 

železobetonový průvlak o rozměrech 250 x 500 x 7280 mm. Oba prvky budou 

vyztužený dle statického výpočtu, který není součástí této dokumentace. 

 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce nad rodinným domem a garáží bude tvořena jednoplášťovou 

plochou střechou se sklonem 2°. Skladba bude s klasickým pořadím vrstev. Vodotěsnící 

vrstvu tvoří fólie Dekplan 73 z PVC – P, mechanicky kotvena k podkladu. Následuje 

separační vrstva z geotextílie Filtek V oddělující PVC – P od EPS. Tepelně izolační 

vrstva je tvořena izolací Isover EPS 100S v tloušťce 2 x 120 mm u rodinného domu a 

80 mm u garáže. Desky EPS jsou kotveny na podkladní nosnou konstrukci z OSB desek 

opatřenou samolepícím asfaltovým pásem Glatek 30 Sticker Plus, který tvoří, 

parotěsnou, vzduchotěsnou a provizorní vodotěsnou vrstvu. OSB desky jsou přibity na 

nosnou konstrukci krokví o průřezu 80/180, které jsou ve spádu 2°.  

 V posledním nadzemním podlaží rodinného domu je vytvořen sádrokartonový 

podhled. Přichycen k nosné konstrukci krokví pomocí CD profilů 60x27 a šroubů 

s plochou hlavou 5,1x35 mm. 

 

 Viz výkres D.1.1.06. 

 

Klempířské výrobky 

 Venkovní parapety budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,8 mm, v černé 

barvě. Rohy budou opatřeny podomítkovými krytkami. Parapety budou kotveny pomocí 

montážní pěny a hliníkových příponek. 

 Okapový systém bude proveden z ocelového žárově pozinkovaného plechu 

s povrchovou úpravou v černé barvě. Budou použity prvky ze systému Lindab Rainline. 

 Prvky oplechování střechy, budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,6 mm, 

kotveného pomocí hliníkových příponek. Spojování plechů mezi sebou bude provedeno 

pomocí nýtování. Podrobně viz výpis klempířských výrobků. 
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Zámečnické výrobky 

 Veškeré exteriérové zámečnické výrobky budou provedeny z nerezové oceli. Viz 

výpis zámečnických výrobků. 

 

Povrchové úpravy 

 Vnitřní omítky budou provedeny v tl. 10 mm z omítky Porotherm universal, 

vnější omítky budou provedeny pomocí 20 mm tepelně izolační omítky Porotherm TO a 

omítky Porotherm universal tl. 5 mm. V určitých místech (viz pohledy) mezi okny a na 

fasádě garáže bude provedeno dřevěné obložení ze smrkového dřeva s tmavě hnědou 

lazurou napodobující palisandr. Do výšky 300 mm nad terén bude proveden sokl 

z jemnozrnného marmolitu tmavě šedé barvy. 

 

Obklady 

 Ve vlhkých prostorách viz výkresy. Bude proveden keramický obklad Rako 

fashion, přilepený pomocí lepidla Cemix Gres tl. 5mm. Pod lepidlem bude provedena 

povlaková hydroizolace ve 2 vrstvách tl. 3mm na penetrovaný podklad omítnutý 

omítkou Porotherm tl. 10 mm. 

 

Podlahy 

1. S 

 Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou Rako Fashion, nebo dřevěnými 

parketami. Keramická dlažba bude lepena pomocí lepidla Baumit basic. Pod lepidlem 

bude vytvořena roznášecí vrstva cementového potěru Baumit E 225, který bude nanesen 

na trubky podlahového topení zacvaknuté do systémové desky pro podlahové topení 

IVAR.TH 15 P s tloušťkou izolace 30 mm. Systémová deska bude položena na tepelnou 

izolaci z EPS 100 S separovanou pomocí PE fólie od hydroizolační vrstvy z dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů natavených k podkladu, ošetřeném penetrační emulsí. 

Kolem rohů v místě styku podlahy a stěny bude vložen dilatační pásek z minerální vaty 

Isover N/PP do výšky tloušťky podlahy. Nad tímto dilatačním páskem bude přibita 

dřevěná rohová lišta. V místech přechodu podlah pod dveřmi, budou vytvořeny 

hliníkové přechodové lišty. 
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 V případě nášlapné vrstvy z dřevěných parket budou místo lepidla parkety 

kladeny do mirelonu a ostatní vrstvy a použité prvky budou shodné. 

 

1. NP a 2. NP 

 Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou Rako Fashion, nebo dřevěnými 

parketami. Keramická dlažba bude lepena pomocí lepidla Baumit basic. Pod lepidlem 

bude vytvořena roznášecí vrstva cementového potěru Baumit E 225, který bude nanesen 

na trubky podlahového topení zacvaknuté do systémové desky pro podlahové topení 

IVAR.TH 15 P s tloušťkou izolace 30 mm. Pod systémovou deskou bude položena 

kročejová izolace Isover TDPS 30 separována pomocí PE fólie od nosné konstrukce 

stropu Porotherm z POT nosníků a stropních vložek Miako. Kolem rohů v místě styku 

podlahy a stěny bude vložen dilatační pásek z minerální vaty Isover N/PP do výšky 

tloušťky podlahy. Nad tímto dilatačním páskem bude přilepena dřevěná rohová lišta. 

V místech přechodu podlah pod dveřmi, budou vytvořeny hliníkové přechodové lišty. 

 V případě nášlapné vrstvy z dřevěných parket budou místo lepidla parkety 

kladeny do mirelonu a ostatní vrstvy a použité prvky budou shodné. 

 

 Tloušťky vrstev a skladby viz výkres D.1.1.05. 

 

Výplně otvorů 

 Jako výplň otvorů jsou navržena dřevěná eurookna Natura 78 od společnosti 

Vekra. Okna obsahují izolační trojsklo. Rámy budou smrkové s tmavě hnědou lazurou 

připomínající palisandrové dřevo. Vnitřní parapety budou dřevěné smrkové s lazurou ve 

stejném odstínu jako okna. Vnější parapety navrženy z hliníku. Součinitel prostupu 

tepla zasklením Ug = 0,6 W/m2K. Součinitel prostupu tepla celým oknem je 

Uw = 0,83 W/m2K. Stavební hloubka rámu je 78 mm. Hloubka zasklívací polodrážky je 

23 mm. Jako vchodové dveře do garáže a rodinného domu budou použity dřevěné dveře 

Vekra natura 78 se součinitelem prostupu tepla Ud =1, 00 W/m2K. Jak výplně dveří, tak 

výplně oken budou splňovat doporučenou hodnotu na součinitel prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540 – 2 Urec,20=1,2 W/m2K. Viz výpis truhlářských výrobků. 
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Zpevnění plochy 

 Nově bude zbudována příjezdová cesta, přístupový chodník, chodník kolem 

domu, okapový chodník a zpevněné plochy na zahradě. Zpevněné plochy, přístupový 

chodník, chodník okolo domu a příjezdová cesta budou tvořeny pomocí zámkové 

dlažby Grtio 200 x 100 x 60 mm, která bude ukládána do štěrkového lože tl. 60 mm. 

Podkladní vrstvu tvoří drcené kamenivo 8 – 15 mm tl. 150 mm v případě pochozích 

ploch. V případě pojízdných ploch bude na podkladní vrstvě z drceného kameniva tl. 

100 mm vytvořena železobetonová deska tl. 100 mm z betonu C8/10. Viz skladby 

výkres č. D.1.1.04. 

  

Schodiště 

 Nosnou konstrukci schodiště budou tvořit dvě ocelové bočnice tloušťky 20 mm, 

které budou kotveny do nosných zdí, pomocí šroubů M12 a ocelových hmoždinek ∅12 

mm dlouhých 100 mm. Na bočnice jsou předem navařeny ocelové konzolky o 

rozměrech 20 x 50 x 100 mm, ke kterým budou přikotveny masivní dřevěné stupně 960 

x 50 x 290 mm, zespoda pomocí vrutů ∅8 mm dlouhých 20 m. Stupně budou bez 

podstupnic s přesahem 50mm. Jedná se o systémové řešení pod názvem JAP 1020 

Laser. Viz výpis zámečnických výrobků.  

 

Komín 

 V objektu jsou navržena dvě komínová tělesa ze systému Shiedel UNI*** Plus. 

První obsahuje vložku UNI 25 ∅250 mm a má vnější rozměry 480 x 480 mm. Druhý má 

vnější rozměry 320 x 590 mm a obsahuje dvě vložky UNI 16 ∅160 mm. Kotvení obou 

komínů bude provedeno pomocí ocelové výztuže ∅8 v rozích tvarovek do základu. 

Dilatace bude provedena pomocí 30 mm pásků z nehořlavé minerální rohože kolem 

komína v místě kontaktu se stropem a stěnami. 

 

Bleskosvod 

 Na střeše objektu je navržen bleskosvod, který je uzemněn do FeZn zemnících 

pásků, které jsou umístěny po celém obvodu budovy na dně výkopů pod základy. 
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Rozvody 

 Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z PP-HT. Odpadní potrubí, které 

bude vedeno v zemi je navrženo z PVC – KG. Veškeré rozvody dešťové kanalizace 

budou provedeny z PVC-KG. Rozvody vody jsou navrženy z PPR, PN 20. Vodovodní 

přípojka navržena z potrubí HDPE 100 SDR 40 x 3,7. Plynovodní přípojka navržena 

z HDPE 100 SDR 11 40 x 3,7. Výpočty viz složka č. 7 – Další posouzení, výpočty a 

schémata. 

 

D.1.1.a.5 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Stavba je navržena v souladu s platnými normami, zákony a vyhláškami tak, aby 

bylo její užívání bezpečné. 

  Zhotovitel zajistí, aby po dobu výstavby byla zajištěna a dodržována 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi. Všichni pracovníci budou 

informováni o možných rizicích vznikajících při provádění stavby, seznámení 

s bezpečnostními předpisy, budou poučeni o pohybu na staveništi, o manipulaci 

s materiálem, nářadím, mechanizací a dalším nářadím. Všichni zaměstnanci budou 

proškoleni BOZP. Je nutné zajistit, aby byly dodržovány tyto zákony a vyhlášky: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
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D.1.1.a.6 stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 

vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby, před 

negativními účinky vnějšího prostředí 

Tepelná technika 

 Jednotlivá kritéria tepelně technického hodnocení byla splněna na základě 

požadavků norem, vyhlášek a zákonů platných ke dni zpracování. Podrobně řešeno 

v samostatné příloze viz složka č. 6 Stavební fyzika. 

 

Větrání 

 Větrání objektu je navrženo jako přirozené okny popřípadě dveřmi. Odtah par 

v kuchyni bude zajištěn filtrační digestoří. Prostory WC a technické místnosti, kde se 

nenachází okna, budou větraná pomocí větracího potrubí vyvedeného nad střechu 

zakončeného větrací turbínou Lomanco. 

 

Vytápění 

 V celém objektu mimo prostor garáže, je navrženo podlahové topení. V místech 

pod velkými prosklenými plochami jsou navrženy konvektory. K přípravě teplé vody je 

navržena plynová stacionární kondenzační jednotka Junkers CerapurModul Solar 

s vestavěným zásobníkem o objemu 210 l a výkonem 6,6 – 21,6 kW. 

 

Osvětlení a oslunění 

 Obytné místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí fasádních výplní a je v nich 

splněna podmínka minimální osvětlené plochy. Ve všech místnostech je také navrženo 

umělé osvětlení 

 

Zastínění 

 Zastínění chránící objekt před nadměrným přehříváním v letních měsících bude 

zajištěno. Sadovými úpravami chránicí objekt před nízkým východním a západním 

sluncem. Konstrukcemi zastřešení terasy a konstrukcí střechy s přesahem nebo 

doplňkovým stíněním ve formě horizontálních vnitřních žaluzií. 
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Chlazení 

 Vzhledem vysokým akumulačním schopnostem obvodového pláště není 

navrženo. 

 

Větrání garáže 

 Větrání garáže je zajištěno přirozeným větráním pomocí otvoru pro přívod 

vzduchu umístěných 150 mm nad podlahou a odvod vzduchu umístěných 2600 mm nad 

podlahou. Otvory jsou zakryty kovovou větrací mřížkou 250 x 150 mm. 

 

Ochrana stavby, před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Stavba je navržena tak aby zajišťovala ochranu před negativními vnějšími vlivy, 

především ochrana před hlukem, pronikáním radonu. Další negativní vlivy se v místě 

nevyskytují, nebo působí na stavbu jen v minimální míře. 

 

Ochrana před hlukem 

 Hladiny hluku v interiéru budou v souladu s hygienickými limity dle nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Navržené konstrukce splňují požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532:2010 pro 

obvodové pláště, mezi místnostmi v budovách a na neprůzvučnost oken a dveří. Na 

základě výpočtu a technických informací bude obvodový plášť vykazovat vzduchovou 

neprůzvučnost 44 dB a příčky mezi pokoji 39 dB. Vzduchová neprůzvučnost oken bude 

33 dB. 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Ochranu před pronikáním radonu z podloží tvoří dva SBS modifikované asfaltové 

pásy natavené k podkladu ošetřeného penetrační emulsí.  

 

D.1.1.a.7 požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 

Sb., Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN, 73 0833, 

ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873. Podrobně řešeno v samostatné příloze viz 

složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.1.a.8 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 Na jednotlivé pracovní postupy budou vypracovány technologické předpisy. Na 

základě těchto technologických předpisů budou stanoveny vstupní, mezioperační a 

výstupní kontroly, v kterých budou popsány požadované jakosti navržených materiálu a 

požadované jakosti provedení. Požadované jakosti budou kontrolovány a dodržovány. 

 

D.1.1.a.9 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 V rámci provádění stavby, nebudou realizovány žádné netradiční postupy a nejsou 

požadovány zvláštní požadavky na provádění. 

 

D.1.1.a.10 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Bude vypracována dílenská dokumentace navrhovaných částí na základě 

prováděcího projektu. Obsahová stránka a rozsah bude upřesněn na základě budoucí 

komunikace s projektantem. 

 

D.1.1.a.11 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Požadované kontroly nad rámec povinných stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami nejsou požadovány. 

 

D.1.1.a.12 výpis použitých norem 

 Výpis použitých norem viz 4 seznam použitých zdrojů, část normy ČSN. 
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3 Závěr 

 Bakalářská práce byla zpracována od prvotní architektonické studie vytvořené 

autorem práce po kompletní prováděcí dokumentaci v souladu se zadáním. V době 

zpracovávání byla práce konzultována s vedoucí bakalářské práce a řešením vzniklých 

problémů vyplívajících z návrhu docházelo k postupnému nabývání nových znalostí 

v oblasti navrhování pozemních staveb. 

 Během samotného zpracovávání docházelo k mnohým změnám, které měly vést 

ke zlepšení prvotních návrhů. Patřili zde zejména změny v dispozičním řešení, 

architektonickém řešení, osazení do terénu a materiálovém řešení.  

 Výstupem celé práce je stavební část projektové dokumentace provedení stavby, 

která je zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami, předpisy a normami. 

Navržený objekt splňuje tepelně technické požadavky, požadavky na ochranu životního 

prostředí a požadavky na hygienu a bezpečnost při užívání. Při kvalitní realizaci by 

mělo být na základě této dokumentace vytvořeno nadstandartní trvalé bydlení pro 4 

osoby
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

ČSN   označení českých technických norem 

tl.   tloušťka 

ker.   keramický 

SBS   modifikovaný asfalt styren-butadien-styren 

ks   kusy 

∅    průměr 

S   suterén 

NP   nadzemní podlaží 

SO   stavební objekt 

PD   projektová dokumentace 

DPS   dokumentace provedení stavby 

č.   číslo 

parc.   parcelní 

B.p.v.  Baltský po vyrovnání 

JTSK   jednotná trigonometrická síť katastrální 

n. m.   nad mořem 

FAST  fakulta stavební 

°   stupně 

Urec,20 [W/m2K] doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 

U [W/m2K]  součinitel prostupu tepla 

EPS   expandovaný polystyrén 

OSB   oriented strand board, deska vytvořená lisováním dřevěných štepků 

PE   polyetylenová 

PVC – P  Polyvinyl chloride, plasticized, měkčené pvc 

Rdt [MPa]  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 

p.č.    parcelní číslo 

č.p.   číslo popisné 

ČR   Česká republika 
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Sb.   sbírky 

ČEZ   české energetické závody 

SMVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace 

C   concrete, beton 

HDS   hlavní domovní skříň 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

HDPE  high density polyethylene, vysokohustotní polyethylen 

SDR   Standart diameter ratio, Standardní poměr průměrů 

NN   nízké napětí 

VN   vysoké napětí 

STL   středotlaký 

EIA   environmental impact assessmen, vyhodnocení vlivů na životní  

   prostředí 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ug [W/m2K] součinitel prostupu tepla zasklením 

Uw [W/m2K] součinitel prostupu tepla oknem  

Ud [W/m2K] součinitel prostupu tepla dveřmi 

DN   diameter nominal, jmenovitý průměr 

k. ú.   katastrální území 

RD   rodinný dům 

apod.   a podobně 
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 D.1.3.03 - PBŘ -  Půdorys 1. NP       M. 1:100 

 D.1.3.04 - PBŘ  - Půdorys 2. NP       M. 1:100 

 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 Výpočty stavební fyziky 

 S1 - Stavební fyzika – Půdorys 1. S      M. 1:100 

 S2 - Stavební fyzika – Půdorys 1. NP      M. 1:100 

 S3 - Stavební fyzika – Půdorys 2. NP      M. 1:100 

 S4 - Stavební fyzika – Pohled JZ, SV      M. 1:100 

 S5 – Stavební fyzika – Pohled SV, JV      M. 1:100 

 S6 – Stavební fyzika – ŘEZ A-A´       M. 1:100 
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Složka č. 7 – Další posouzení, výpočty a schémata 

 S1 – Schéma vnitřní a dešťové kanalizace     M. 1:100 

 TZB Výpočty 

 Výpočet základů 
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