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                Abstrakt 

Cílem bakalářské práce „Rodinný dům ve svahu“ je vypracování prováděcí 

dokumentace na výstavbu rodinného domu pro čtyři osoby na pozemcích č.145 a 130/8, 

v obci Albrechtice nad Orlicí. Je třeba objekt začlenit do okolní zástavby a vhodně ho 

osadit do svažitého terénu a tím využít ne tak atraktivního stavebního pozemku. Střechu 

nad objektem budou tvořit dvě na sobě nezávislé pultové střechy. Hlavní vstup je 

z přilehlé komunikace v horním podlaží.  

Nosná část bude tvořena kombinací betonových tvárnic – ztracené bednění BEST a 

keramických cihel POROTHERM Profi. Nenosná část bude tvořena systémem 

POROTHERM Profi. Střecha bude mít betonovou krytinu BRAMAC Natura. Opláštění 

objektu bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS zakončeným 

šedivou fasádou ve spodním patře a větranou fasádou Cembrit Zenit červenohnědé 

barvy v patře horním. Dveře a okna budou dřevěná s barevným odstínem zlatý dub. 

Klíčová slova 

rodinný dům ve svahu, provětrávaná fasáda, ztracené bednění BEST, keramické zdivo 

POROTHERM, pultová střecha 

 

 

Abstract 

The aim of the thesis: "Family house in a slope" is the development of detailed 

documentation to build a house for four people on the lands number 145 and 130/8, in 

the village Albrechtice nad Orlicí. It is necessary to integrate the object into the 

surrounding buildings and it fitted properly into the sloping terrain and benefit not so 

attractive building land. The roof over the object will consist of two independent shed 

roof. The main entrance is from the adjacent road on the upper floor.  

The supporting part will be consist of a combination of concrete blocks - BEST 

formwork and ceramic bricks POROTHERM Profi. Non-bearing part will be consist of 

system POROTHERM Profi. The roof will be concrete roofing BRAMAC Natura. 

Building envelope will be warmed by a contact ETICS ending with a gray facade on the 

lower floor of a ventilated facade Cembrit Zenit reddish color in the upper floor. Doors 

and windows are wood with a golden oak color shade. 

Keywords 

family house in a slope, ventilated facade, formwork BEST, ceramic brick 

POROTHERM, shed roof 
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Úvod 

Bakalářská práce „Rodinný dům ve svahu“ je zpracována jako prováděcí dokumentace 

stavby. Zabývá se problematikou výstavby na pozemcích s velkým výškovým rozdílem 

a její hlavní snahou je začlenit rodinný dům do okolního terénu tak, aby nebyl narušen 

ráz okolní zástavby a zároveň tím nijak neutrpěla funkčnost rodinného domu. 

Nejvýznamnějším bodem stavby je nutnost vyřešení styku stavebních konstrukcí 

s okolním terénem a dále dodržení všech nároků co se týče požární bezpečnosti budov a 

tepelného prostupu konstrukcemi 

Situační řečení: 

Stavba je umístěna do vesnice Albrechtice nad Orlicí, (nedaleko Hradce Králové), která 

má kolem 1000 obyvatel. Využita bude stavební parcela č. 145 a č.130/8, nacházející se 

v k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Pozemek je svažitý, s celkovým převýšením cca 5m. 

Výměra pozemku je 954m
2
.  

Dispoziční řešení: 

Vstup do objektu je řešen z ulice Na Výsluní, kdy se vstoupí přes zádveří do haly, ze 

které vedou dveře do dvou pokojů, ložnice a koupelny a také schodiště do 1S. Vstup 

přes zádveří, halu a schodiště tvoří hlavní komunikaci pro vstup do obývacího pokoje. 

V 1S se z chodby dostaneme do pracovny, skladu, koupelny, wc a obývacího pokoje, ve 

kterém se nachází i kuchyň s jídelnou a je zde také vstup na terasu. 

Materiálové a konstrukční řešení: 

Rodinný dům má základovou konstrukci navrženou z prostého betonu a betonových 

tvárnic ztraceného bednění BEST tl.300mm, kterou ukončuje základová deska 

z vytuženého betonu sítí KARI. U spodního patra je z důvodů působení zemních tlaků 

část obvodové konstrukce vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 

300mm a tam, kde zemina nepůsobí je spodní patro vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM Profi tl.300mm. Celé spodní patro bude zaizolováno kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS, kdy bude mít polystyren tl.200mm.  

V 1NP je navrženo zdivo z keramických tvárnic POROTHERM Profi, zateplené 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS, kdy bude tl. polystyrenu 100mm.Vnitřní 

nosné zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM Profi tl. 240mm. Kolem celého 

1NP bude větraná fasáda z desek Cembrit Zenit, která bude mít barvu hnědočervenou 

barvu a kolem 1S bude pouze fasáda Ceresit šedivé barvy. Střecha bude pultová nad 

oběma půlkami, ale bude výškově uskočená a bude mít změněný sklon. Stropní 

konstrukce bude tvořena stropními panely GOLDBECK výšky 200mm. Příčky budou 

vystavěny ze systému POROTHERM. Vchodové dveře i okna budou dřevěná. Střecha 

bude mít betonovou krytinu BRAMAC Natura. 
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Rodinný dům byl navrhován dle platných norem, předpisů a velký důraz byl kladen na 

funkční užitek budoucích obyvatel domu. Jednotlivé podrobnosti a skutečná řešení jsou 

součástí projektu v přiložených přílohách. 
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A.  Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

 

1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Rodinný dům ve stráni  

b) Místo stavby: parcely č.145 a 130/8, k.ú. Albrechtice nad Orlicí, ulice Na Výsluní, 

Albrechtice nad Orlicí 

c) Předmět projektové dokumentace: PD pro stavební povolení 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Tomáš Dobiáš, Hradební 94, 550 01 Broumov 

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Hlavní projektant: Martin Barták, Štěpánovsko 96, 517 21 Týniště nad Orlicí 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- vizuální prohlídka stavební parcely 

- požadavky investora konzultované s projektantem 

- limity dané platným územním plánem Albrechtic nad Orlicí 

- platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 

- katastrální mapy dané lokality 

- zákresy sítí vedoucích po pozemku investora nebo v jeho okolí, které poskytli správci 

jednotlivých sítí 

- radonový průzkum 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

V dané lokalitě je daný dopravní systém, příjezd ke stavbě je nájezdem z přilehlé 

komunikace a dále po pozemku stavebníka. 

 Nově bude provedena vodovodní přípojka z veřejného řadu, elektro přípojka, 

přípojka na zemní plyn, přípojka splaškové a dešťové kanalizace – jiné inženýrské sítě 

nebyly při zpracování projektu požadovány. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu a garážového stání na pozemcích č. 

145 a 130/8 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí – pozemky jsou v majetku investora. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

 V dané lokalitě se nenachází žádná památková rezervace, památková zóna, CHKO, 

záplavové území apod. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Stavební pozemek je svažitý směrem od severozápadu na jihovýchod a v současné době 

není zastavěn. Veškerá dešťová voda se vsákne do půdy na pozemku, čímž se zabrání 

znečištění komunikací. Vše je v souladu s platnými vyhláškami č. 501/2006 Sb. a č. 

286/2009 Sb.  

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

 Pro lokalitu výstavby řešeného objektu platí územní plán Albrechtic nad Orlicí. Tento 

návrh je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

 

Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně 

plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním 

opatřením o asanaci území. Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní 

předpis zakazuje nebo omezuje. Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na 

výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. Stavba je 

v katastrálním území obce Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. 

 

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Na parcele jsou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území dle platné 

vyhlášky  

č. 501/2006 Sb. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V dané lokalitě se nenachází parcela či stavba, která by byla stavbou rodinného domu a 

garáže jakýmkoliv způsobem omezována. Vše v souladu s platnou vyhláškou č. 

286/2009 Sb.   

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nejsou třeba žádné podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Během stavby a po jejím dokončení nebude docházet k žádným zásadním vlivům na 

okolní pozemky a stavby. 

Pokud prováděcí firma jakýmkoliv způsobem poškodí příjezdovou komunikaci, uhradí 

její uvedení do původního stavu na vlastní náklady. Pokud tuto komunikaci znečistí, 

musí zajistit její okamžité uvedení do původního stavu. Případně jakkoliv poškozený 

trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení stavby uveden do původního stavu 

a případné dřeviny v okolí objektu se musí v průběhu stavby chránit proti poškození. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o přízemní novostavbu dvoupatrového rodinného domu ve stráni se 

samostatným garážovým stáním pro jedno vozidlo. 

 

 

b) účel užívání stavby 

 

Dům je navržen pro celoroční bydlení 4 osob. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Dle právních předpisů stavba nepodléhá žádné ochraně. Nejedná se o kulturní památku 

apod. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Návrh řešení dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba je řešena v 

souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami, stavebním zákonem a 

prováděcími vyhláškami co do rozsahu, tak do technické úrovně odpovídající danému 

stupni projektové dokumentace – splňuje rozsah a obsah této projektové dokumentace 

přikládané k žádosti o stavební povolení / ohlášení podle § 110 ods. 2 písm. b) 

stavebního zákona a podle přílohy č.1 k vyhlášce  

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 

Pro výstavbu objektu nejsou potřeba žádné výjimky, ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 

 Výměry: 

- Výměra pozemku     904,00 m
2
 

- Zastavěná plocha objektu SO01  135,00 m
2
 

- Zastavěná plocha objektu SO02  36,00 m
2
 

- Celkový obestavěný prostor  1050,00 m
2
 

- Užitná plocha      154,17 m
2
 

- Zpevněná plocha    71,44 m
2
 

- Počet funkčních jednotek   1 

- Počet uživatelů    4 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresu situace. 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.), 

 

Objekt bude napojen k veřejnému vodovou a energetickým sítím. Spotřeba by neměla 

nijak vybočovat z normálu. Splašková kanalizace bude napojeno do místní kanalizace a 

dešťová voda bude částečně využita pomocí retenční nádrže s následným přepadem do 

obecní kanalizace. S odpady bude nakládáno dle místních vyhlášek. 

Objekt splňuje třídu B v energetické náročnosti budov. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 

Stavebník předpokládá stavební úpravy provádět v průběhu roku 2014 – 2016 v 

závislosti na finančních možnostech. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako jeden 

stavební soubor v jednom časovém sledu. 

Předpokládaný termín zahájení stavby : 7/2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2016 

 

Postup prací – nosné konstrukce: 

 

- Vytýčení všech inženýrských sítí. 

- Skrývka ornice. 

- Zemní práce  

- Hloubení výkopů a základových rýh a jejich stabilizace. 
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- Úprava podloží, převzetí základové spáry geologem. 

- Zhotovení podkladních vrstev. 

- Zhotovení základové desky. 

- Provedení izolací základové desky. 

- Výstavba 1S 

- Provedení stropu nad 1S 

- Výstavba 1NP 

- Montáž krovu a střešní krytiny. 

 

Veškerý zdící systém stěn a stropů bude prováděn dle technologických postupů 

předepsaných výrobce systému. Zhotovitel stavby předloží současně s návrhem 

provádění stavby časový plán stavby a bude zodpovědný za řádné provedení stavby. 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Předběžné náklady na plánované stavební úpravy jsou odhadovány na cca. 3,8 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

SO01 – Rodinný dům ve svahu 

SO02 – Novostavba garážového stání 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

 

Stavba se nachází na částečně oploceném pozemku par.č. 145 a 130/8 v majetku 

investora. Sklon terénu je svažitý od severozápadu k jihovýchodu. Největší část sklonu 

pozemku je v místech plánované výstavby objektu SO01. Ostatní část parcely není 

v takovém sklonu, který by měl mít vliv na zařízení staveniště. Přístup na pozemek je 

z přilehlých ulic Na Výsluní a Pod Strání, kdy během výstavby bude využito z důvodu 

snazšího přístupu ke stavbě příjezdu po ulici Pod Strání. Na ploše staveniště se 

nenachází vzrostlé stromy pouze drobná zeleň. Stavební pozemek je kompletně 

připravený pro zahájení stavebních prací. Jako staveniště budou po dobu výstavby 

využívána řešená parcela v majetku investora, jejichž kapacita je dostatečná. Stavba 

bude zásobována vstupními médii z nově vybudovaných přípojek k parcele (voda, 

elektro). 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí a byla provedena vizuální prohlídka 

staveniště s ručním doměřením stávajícího stavu. Projekt je proveden na základě tohoto 

zaměření. Pro správné osazení objektu na pozemek bude parcela včetně objektu přesně 

vytýčena geodetickou firmou. 

Dále byl proveden radonový průzkum, a průkaz energetické náročnosti budovy - 

výsledky jsou přiloženy v dokladové části. 

Geologický průzkum pro řešené území nebyl zadán. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Objekt se nenalézá v žádném ochranném pásmu technického charakteru (silnice I. třídy, 

železnice, ochranná pásma stávajících IS, ochranné pásmo městské památkové zóny, 

atd.) 

Ochrana stavby proti podzemní vlhkosti a proti radonu je řešena ve stavební části. 

Hydroizolace střešního pláště je řešena v rámci navrženého střešního souvrství. 

Tepelné izolace jsou navrženy výpočtově tak, aby byl splněn požadavek na vyloučení 

tepelných mostů a požadavek na normově doporučené tepelně technické hodnoty 

stavebních konstrukcí, včetně množství případné zkondenzované vody. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Pozemek leží v lokalitě, která není v záplavovém území, není poddolován, nehrozí 

ohrožení stavby agresivní vodou ani seismicitou. Pozemek se z hlediska těchto anomálií 

nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. Případné sesuvy půdy nehrozí. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Během stavby a po jejím dokončení nebude docházet k žádným zásadním vlivům na 

okolní pozemky a stavby. Pokud prováděcí firma jakýmkoliv způsobem poškodí 

příjezdovou komunikaci, uhradí její uvedení do původního stavu na vlastní náklady. 

Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její okamžité uvedení do původního stavu. 

Případně jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení 

stavby uveden do původního stavu a případné dřeviny v okolí objektu se musí v 

průběhu stavby chránit proti poškození. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na ploše staveniště se nenachází žádné vzrostlé stromy, ale pouze drobná zeleň, která 

nebude během výstavby nijak překážet nebo narušovat chod stavby. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Pozemky č. 145 a 130/8 spadají pod ochranu ZPF a tudíž je nutné jeho trvalé vyjmutí.  

BPEJ -52112  

Výměra na vyjmutí: 

- SO01 – rodinný dům – 135,00 m
2 

- SO02 – hospodářské příslušenství – 36,00 m
2
 

- zpevněné plochy – 71,44 m
2
 

 

Bilance skrývky: 

- SO01 – rodinný dům – 135,00 m2 x 0,3 = 40,5 m
3
 

- SO02 – hospodářské příslušenství – 36,00 x 0,3 = 10,80 m
3
 

- zpevněné plochy – 71,44 m2 x 0,3 = 21,43 m
3
 

Deponovaná zemina bude uskladněna na pozemku investora a po dokončení výstavby 

použita na terénní úpravy. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 

Před zahájením stavby se provedou nové přípojky inženýrských sítí. V případě 

plynovodní a elektrické přípojky se vybudují pilíře na hranici pozemku. Dopravní 

napojení na místní obslužné komunikace je stávající. Veškerá tato infrastruktura je 

řešena v souladu s územním plánem dané lokality. Objekt bude napojen na tyto stávající 

přípojky, jejichž polohy a zakončení zůstávají beze změny. Plánovanými stavebními 

pracemi nebudou dotčeny žádné stávající řady sítí v ulici před objektem. Provoz stavby 

neovlivní stávající dopravní systém v okolí objektu, pouze při navážení materiálu na 

stavbu může po dobu vykládání dojít k částečnému omezení provozu. 

Je zajištěn dostatečný rozhled pro vyjíždění z pozemku investora na stávající 

komunikaci, bylo užito rozhledového trojúhelníku, viz příloha č.2 – situační výkresy. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba není omezena podmiňujícími investicemi a není podmíněna žádnými časovými 

vazbami. 

Přívod jednotlivých médií na stavbu bude zajištěn z nových přípojek v dostatečném 

předstihu před  

zahájením stavebních prací.  

Řešení jednotlivých profesních částí je uvedeno dále v samostatných oddílech 

dokumentace. 

Technické zabezpečení stavby (krátkodobé skladování materiálů) bude využívat plochy 

v majetku investora, jejichž kapacita je dostatečná. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o dvoupatrový rodinný dům zasazený do svahu určený pro celoroční bydlení 

pro 4 osoby a garážové stání pro jedno vozidlo.  

 

Výměry: 

- Výměra pozemku     904,00 m
2
 

- Zastavěná plocha objektu SO01  135,00 m
2
 

- Zastavěná plocha objektu SO02  36,00 m
2
 

- Celkový obestavěný prostor  1050,00 m
2
 

- Užitná plocha      154,17 m
2
 

- Zpevněná plocha    71,44 m
2
 

- Počet funkčních jednotek   1 

- Počet uživatelů    4 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresu situace. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanistické řešení:  

 

Navržený rodinný dům a garážové stání se nachází ve střední části obce, v zasíťovaném 

území, na svažitém pozemku. Umístění je zřejmé ze situace dle katastrální mapy. 

Parcela stavebníka má tvar nepravidelného obdélníka kratší stranou sousedící 

s komunikacemi. Na parcele bude objekt umístěn tak, aby byly dodrženy povinné 

odstupy od hranic pozemku a sousedních objektů – viz výkres situace. 

 

b) architektonické řešení:  

SO01 

Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu. 

Rodinný dům má půdorysně tvar pravidelného obdélníka, nad kterým jsou navrženy dvě 

nezávislé pultové střechy pouze s jedním přesahem v horní části, jinak je dům navržen 

úplně bez přesahů. Rodinný dům má maximální rozměry 11,75 x 9,00 m. 
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Střecha je tvořena ze dvou na sebe nenavazujících částí. Obě části jsou pultové. Jedna 

se sklonem 25° a druhá se sklonem 12°. Nejvyšší část střechy – přesah nad domem – 

má výšku cca 6,0m. 

Objekt je dvoupodlažní, obě podlaží jsou plná, dispoziční členění rodinného domu 

vychází z požadavků stavebníka. 

Ve spodním podlaží je pracovna, sklad, obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a vstupem na 

terasu, chodba, koupelna a wc. 

V horním podlaží je zádveří, hala, dva pokoje, ložnice a koupelna s wc. 

Umístění objektu je zřejmé ze situace. Založení stavby bude provedeno základovými 

pasy v kombinaci se ztraceným bedněním BEST, podrobnosti viz projektová 

dokumentace. 

Použitá technologie výstavby bude složena ze systému POROTHERM Profi a 

ztraceného bednění BEST. Svislé nosné kce budou zděné z cihel Porotherm Profi 40, 30 

a 24 a ze betonových tvárnic ztraceného bedněná BEST tl. 300mm. Příčky budou zděné 

z keramický cihel POROTHERM Profi 11,5. Obvodová zeď v 1S bude zateplena 

pěnovými polystyrenem tl. 200mm a v 1NP bude zateplena pěnovým polystyrenem tl. 

100mm. Stropní kce budou z železobetonových panelů GOLDBECK. Krov bude 

dřevěný – klasický. 

Barevné řešení je navrženo: střešní krytina BRAMAC Natura, odstín - černá, venkovní 

fasáda v 1S bude v barvě šedé a v 1NP bude obálku budovy tvořit větraná fasáda 

z desek Cembrit Zenit, které budou v barvě hnědočervené. Okna a venkovní dveře 

dřevěná v barvě zlatý dub, klempířské prvky (žlaby, svody a parapety) LINDAB, 

podbití zlatý dub. Sokl bude natažen marmolitem šedé barvy. 

SO02 

Garážové stání je navrženo s ohledem na okolní zástavbu.  

Garážové stání je řešeno pro jedno vozidlo. Vnější rozměry garážového stání jsou 6 x 

6m. Stavba bude mít pultovou střechu. Základové konstrukce budou tvořeny kombinací 

základových pasů a ztraceného bednění BEST.  

Svislé nosné konstrukce budou vystavěny z keramických cihel POROTHERM Profi 30.  

Nosná část střechy bude zhotovena z tesařského krovu z rostlého dřeva a bude pokryta 

betonovou krytinou BRAMAC Natura, odstín – černá 

Barevné řešení je navrženo: střešní krytina BRAMAC Natura, odstín – šedá, klempířské 

práce - LINDAB, odstín – černá. Fasáda bude šedá. Všechny viditelné části krovu 

budou ohoblovány a opatřeny lazurou na dřevo, odstín – zlatý dub. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Kompletní stavba bude provedena dodavatelsky stavební firmou, která si vybere 

dodavatele a subdodavatele podle výběrového řízení. Na stavbě se budou pohybovat i 

subdodavatelé. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se této stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou určeny a 

v souladu s podmínkami jejich výrobců.  
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Jedná se o rodinný dům, předpokládá se tak solidní zacházení s jednotlivými částmi 

stavby. 

Požární předpisy je třeba dodržovat i po kolaudaci, např. osazení a řádné kontroly 

hasicích přístrojů apod. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Z hlediska konstrukčního je objekt navržen ze systému POROTHERM, kdy je objekt 

zateplen tepelnou izolací tl. 200mm v 1S a tepelnou izolací tl. 100mm v 1NP. Strop je 

z železobetonových panelů GOLDBECK. Střešní kce je tvořena z krovu a betonových 

tašek BRAMAC Natura. Krov je zateplený tepelnou izolací ISOVER tl. 300mm. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Na stavbu budou použity pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti 

požadované normami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. 

Stavební hmoty a materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a používat pouze v 

souladu s podmínkami uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních prací je nutno 

respektovat platné technické normy, prováděcí a související předpisy, zejména 

bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry odpovídat 

požadavkům platných norem. 

Založení stavby – základové pasy z prostého betonu C16/20 a dva řádky ztraceného 

bednění BEST tl. 300mm. Výška pasu z prostého betonu C16/20 je 300mm se 

štěrkovým podsypem výšky 100mm.  

Svislé nosné konstrukce tvoří keramické zdivo POROTHERM Profi 24 tl. 240mm 

(vnitřní) a vnější tvoří sendvičová konstrukce keramického zdiva POROTHERM Profi 

30 a polystyrenu tl.200mm v 1S a sendvičová konstrukce keramického zdiva 

POROTHERM Profi 40, polystyrenu tl.100mm a provětrávané fasády Cembrit Zenit. 

Příčky v objektu jsou z keramického zdiva POROTHERM 11,5 AKU. Nad otvory 

budou provedeny systémové keramické překlady, případně u větších otvorů překlady 

z ocelových válcovaných profilů. 

Stropy jsou z železobetonových stropních desek, uložených na ŽB věnci a zalité 

cementovou zálivkou.  

Schodiště je prefabrikované. 

Zastřešení tvoří dvě pultové střechy pod úhly 26° a 12°. Nosnou konstrukci tvoří krov. 

Uvnitř tepelná izolace 300 mm doplněná parozábranou. Krycí vrstvu tvoří betonové 

tašky BRAMAC Natura. 

Podlahy v jednotlivých místnostech jsou různé – viz seznam skladeb.  

Okna a dveře budou dřevěná, osazená izolačním dvojsklem, barva zlatý dub. 

Vnitřní úprava zdiva bude tvořena štukovou omítkou v odstínu dle požadavku investora 

a v případě vlhkých prostorů keramický obklad.  

Vnější úprava zdiva bude tvořena vnějším zateplovacím systémem ETICS s použitím 

silikátové tenkovrstvé omítky probarvené do požadovaných odstínů v 1S a v 1NP bude 

provětrávaná fasáda z desek Cembrit Zenit hnědočervené barvy. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

 

Konstrukční řešení je součástí projektové dokumentace a je uvedeno v příloze č.4. Před 

zahájením stavebních prací se realizační firma seznámí s podrobnostmi požární zprávy. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 

Větrání 

přirozené – okny 

kotelna a sklad – ventilační mřížkou 150x150mm opatřenou síťkou proti hmyzu 

 

Vytápění  

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění bude plynový kotel s výkonem 18kW. Kotel bude 

napojen do topného systému v RD přes akumulační nádobu, která bude sloužit jednak 

jako termohydraulický rozdělovač systému a také jako akumulace topné vody. V celém 

domě bude kombinací otopných těles a systémového podlahového vytápění.  

Sekundárním zdrojem tepla budou krbová kamna, která budou v obývací místnosti. 

 

Vnitřní rozvody vody a kanalizace 

Provedeny z plastu podle příslušných předpisů. Kanalizace bude odvětraná ventilační 

hlavicí nad střechu. TUV se bude připravovat kombinovaným bojlerem o objemu 200l, 

soustava je umístěna v 1NP ve skladu. 

 

Vnitřní elektroinstalace 

Rozvody 230/400 V PEN, provedeny podle platných norem, revize. Uvnitř objektu je 

navržen domovní rozvaděč R1, ze kterého jsou napájeny veškeré zásuvkové, světelné a 

datové rozvody. V místě vstupu a vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na 

elektricky ovládaná vjezdová vrata a zvonek. 

Rozvaděč R2 bude v garážovém stání a bude sloužit pro jeho potřeby.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Kombinovaný bojler s objemem 200 litrů. 

Plynový kotel na tuhá paliva s výkonem 18kW. 

 

B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení 

  

Protipožární zabezpečení stavby je řešeno požární zprávou k projektu, příloha č.5. 

Požární zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a jsou zde uvedeny některé 

údaje, které nejsou zmíněny v jiných částech projektové dokumentace (součást 

dokladové části). Před zahájením stavebních prací se realizační firma seznámí s 

podrobnostmi požární zprávy. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy s normou předepsaným tepelným odporem. 

Tepelné izolace jsou navrženy výpočtově tak, aby byl splněn požadavek na vyloučení 

tepelných mostů a požadavek na normově doporučené tepelně technické hodnoty 

stavebních konstrukcí, včetně množství případné zkondenzované vody. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován v dokladové části č.7. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Na objektu není použit žádný z alternativních zdrojů energií. 

 

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

prostředí 

 

Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány v rámci 

prohlášení o shodě. 

Stavba je navržena v souladu s podmínkami hygienických, požárních a bezpečnostních 

norem a předpisů, stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. 

 

Obklady a dlažby: 

 

V koupelnách a na wc a budou použity omyvatelné obklady a dlažby s proti-skluzným 

atestem. Barevný odstín bude konzultován s investorem. Ostatní podrobnosti jsou 

uvedeny v tabulkách místností ve výkresové dokumentaci. 

 

Osvětlení: 

 

Denní a umělé osvětlení bude odpovídat daným hygienickým předpisům. V projektu se 

počítá s opatřeními proti přílišnému oslunění, které bude tvořit vnitřní rolety. Úroveň 

denního osvětlení je dostatečná. 

 

Odvětrání: 

 

Kromě skladu a technické místnosti je ve všech místnostech přímého odvětrání. Tam, 

kde není jsou místnosti odvětrány ventilačními mřížkami. vyvedené do fasády. 

Zakončené budou odvětrávací mřížkou opatřenou sítí proti hmyzu. 

Odvětrání místností bude odpovídat daným hygienickým normám. 

 

Zařizovací předměty, technologická zařízení: 

 

V objektu se počítá s novým standardním vybavením zařizovacími předměty. 

Technologická zařízení se neuvažují. 
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Vytápění: 

 

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění bude plynový kotel s výkonem 18kW. Kotel bude 

napojen do topného systému v RD přes akumulační nádobu, která bude sloužit jednak 

jako termohydraulický rozdělovač systému a také jako akumulace topné vody. V celém 

domě bude kombinací otopných těles a systémového podlahového vytápění.  

Sekundárním zdrojem tepla budou krbová kamna, která budou v obývací místnosti. 

 

Vodovod + kanalizace: 

 

Bude zřízena nová vodovodní a kanalizační přípojka. Ke všem zařizovacím předmětům 

budou dovedeny rozvody teplé, studené vody a odpadní potrubí. V kuchyni bude přívod 

teplé vody nahrazen průtokovým ohřívačem. Jednotlivé trasy povedou pod stropem, v 

podlaze nebo ve stěnách. 

 

Elektroinstalace: 

 

V celém objektu budou provedeny nové el. rozvody. Jednotlivé rozvody budou 

napojeny na nově zřízený elektro pilíř na hranici pozemku. Vně objektu je navržena 

elektro skříň R1, ze které jsou napájeny veškeré zásuvkové, světelné a datové rozvody. 

V místě vstupu a vjezdu na pozemek bude provedeno napojení na vrátného se zvonkem 

a elektricky ovládaná vjezdová vrata. 

Rozvaděč R2 bude v garážovém stání a bude sloužit pro jeho potřeby.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Na základě radonového průzkumu bylo stanoveno, že se objekt nachází ve středním 

radonovém riziku. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 2 vrstvami hydroizolační 

fólie GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x - asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4 

mm s vložkou ze skleněné tkaniny a s minerálním posypem. Penetrace DEKPRIMER. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Na pozemku se nenachází žádné bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloží. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 

hluku z venkovního prostředí, vůči venkovnímu prostředí a hluku uvnitř budovy. 
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e) protipovodňová opatření. 

 

Neřeší se 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 

Staveniště bude napojeno na nově zřízené inženýrské přípojky. Na celé ploše bude 

provedena dočasná skrývka vrchní vrstvy – ornice, s následným uvedením do 

původního stavu. V této části je rovněž uvažováno s dočasným parkováním stavebních 

strojů a s parkovacími místy pro zaměstnance dodavatele stavby. 

 

Napojení na inženýrské sítě 

 

Stavba bude napojena na nově zřízené přípojky elektro, plynu, vody a kanalizace 

zakončené na hranici pozemku investora. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Obsaženo v projektové dokumentaci – situace C3 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 

Příjezd na pozemky č. 145 a 130/8 - ze zpevněné komunikace č. 127/51 a 130/9. 

Rozhled je zde dostatečný, projekt dopravního řešení není potřeba. V situaci C3 je 

zakreslený rozhledový trojúhelník.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

V dané lokalitě je daný dopravní systém, příjezd ke stavbě je nájezdem z přilehlé 

komunikace č. 127/51 a 130/9 a dále po pozemku stavebníka. 

 

c) doprava v klidu 

V okolí nedochází k pravidelné přepravě nadměrných nákladů.  

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

V okolí se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Jako staveniště bude využívána řešená parcela v majetku investora - viz. výkres situace. 

Jeho kapacita je dostatečná. U řešené stavby se předpokládají terénní a výkopové práce, 

u kterých bude požadována deponie vykopané zeminy. Část zeminy – ornice - bude 

uložena na pozemku investora. Zbylá zemina ze zemních prací, která vznikne hlavně při 

začleňování objektu do terénu bude odvezena na skládku.  

 

b) použité vegetační prvky 

 

Na pozemku budou použity okrasné rostliny, menší keře, několik ovocných stromů a 

velkou část pozemku bude tvořit souvislý travní porost. Další vegetace bude upřesněna 

v architektonickém návrhu zahrady, po konzultaci s investorem. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Na pozemku nejsou žádná biotechnická opatření. 

 

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

 

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

 

Hluk při provádění a užívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající životní 

prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany životního prostředí. V 

době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění prací tak, aby omezení provozu 

na komunikaci bylo minimální. 

 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během výstavby objektů 

zaměřit zejména na: 

 

-ochranu proti hluku a vibraci 

-ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

-ochranu proti znečišťování komunikací 

-ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

-respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

-ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

 

Odpadové hospodářství: 

 

Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 

odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 

zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako původce odpadu) v tomto systému 

mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena 

příslušná ustanovení Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady včetně zařazování a kategorizace odpadů dle 
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Katalogu odpadů 381/2001 Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení 

nebezpečných odpadů 376/2001 Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. 

Zvláštní důraz bude kladen na nakládání s nebezpečnými odpady, jako je například 

azbest, atd. (ochranné pracovní pomůcky, atd.) 

Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací. 

Tyto komunikace budou v případě nutnosti čištěny a v době sucha budou pravidelně 

zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby neprášily při pojezdu autem). 

 

Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.       název            kateg.    Likvidace 

150101  obalový papír   O    s. suroviny 

150104  kovové obaly   O    s. suroviny 

170107  zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102  plastové obaly  O    skládka popř. spalovna 

170405  zbytky kovů   O    s. suroviny 

170201  zbytkové dřevo  O    soukr. osobám 

170411 odpad kabelů   O    s. suroviny 

170504  výkopová zemina O    dočasná skládka 

150110  znečištěné obaly  N    skládka popř. spalovna 

170604  izolační materiály  O    skládka popř. spalovna 

 

Běžný odpad (směsný komunální) bude skladován v odpadní nádobě či kontejneru na 

pozemku investora a pravidelně odvážen v rámci celé lokality na předem určená 

skládková či recyklační místa. 

 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

  

Vliv je negativní. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 

Vliv je negativní. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A, 

 

Nejsou řešeny 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V dané lokalitě není potřeba navrhovat žádná ochranná pásma, ani jakékoliv omezující 

podmínky. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Vzhledem k předmětu projektu nejsou v objektu navrhována žádná zařízení civilní 

obrany. Stavebník nebude žádat hasičský záchranný sbor kraje o vyjádření k účelnosti 

zřízení zařízení civilní ochrany. 

 

Řešení zásad prevence závažných havárií: 

 

V případě provozu objektu jsou rizika havárií minimální. V úvahu připadá především 

riziko požáru a riziko úniku ropných látek z aut. Riziko požáru bude ošetřeno systémem 

protipožárních opatření. Riziko úniků ropných látek je minimální. V případě, že k úniku 

ropných látek dojde, bude únik likvidován vhodným sorbentem. Návrhem nedojde k 

vytvoření nových kritických bodů, které by mohly mít vliv na zvýšení dopravní 

nehodovosti. Jiná rizika jsou velmi nepravděpodobná a není s nimi uvažováno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

 

Pro stavbu bude využívána vodovodní přípojka na pozemku č.145, ve vlastnictví 

investora. 

Staveništní přípojka elektřiny - bude využíván nově vybudovaný RE pilíř na hranici 

pozemku č.145, ve vlastnictví investora. 

Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora č.145 a 130/8 . 

Přísun stavebního materiálu bude z obecní komunikace č.130/9 a 127/51. 

Stavební buňka bude umístěna na pozemku investora. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Vzhledem k tomu, že se objekt novostavby rodinného domu a garážového stání bude 

rozprostírat na  svažitém terénu, není třeba provádět zvláštní opatření k odvodnění 

případných splachů. 

Výkopy budou v případě potřeby odvodněna ponorným čerpadlem, které se umístí do 

rohů objektu a do nichž budou vyspádovány základové rýhy. 

 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště bude napojeno na nově zřízené inženýrské přípojky. Na celé ploše bude 

provedena dočasná skrývka vrchní vrstvy – ornice, s následným uvedením do 

původního stavu. V této části je rovněž uvažováno s dočasným parkováním stavebních 

strojů a s parkovacími místy pro zaměstnance dodavatele stavby. 

Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po stávajících 

komunikacích. V dané lokalitě je daný dopravní systém, příjezd ke stavbě je nájezdem 

z přilehlé komunikace č. 127/51 a 130/9 a dále po pozemku stavebníka. 

Vstupní média pro stavbu budou zajištěna přípojkami na stávající sítě. Stavbou nebude 

narušen dopravní systém a stavba si nevyžádá zábor cizích pozemků. Pro zařízení 

staveniště má pozemek dostatečnou kapacitu. Ostatní podrobnosti budou řešeny 
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dohodou před zahájením stavby s bezpečnostním technikem dodavatelské firmy a 

technickým dozorem investora. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Během stavby a po jejím dokončení nebude docházet k žádným zásadním vlivům na 

okolní pozemky a stavby.Pokud prováděcí firma jakýmkoliv způsobem poškodí 

příjezdovou komunikaci, uhradí její uvedení do původního stavu na vlastní náklady. 

Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její okamžité uvedení do původního stavu. 

Případně jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení 

stavby uveden do původního stavu a případné dřeviny v okolí objektu se musí v 

průběhu stavby chránit proti poškození. 

 

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

dřevin 

 

Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude před 

prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému 

zachovávaných stromů je nutno provádět ručně s nejvyšší opatrností a pouze v nezbytné 

míře.  

Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní zatravněné plochy využívané 

jako staveniště 

vyčištěny, srovnány a zavezeny katrovanou ornicí a následně osety travním semenem. 

Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek orgánů k územnímu řízení a 

stavebnímu povolení. Doklady předloží zhotovitel stavby při kolaudaci. 

Mechanizmy budou použity dle technologického návrhu, zpracovaného zhotovitelem 

stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 

 

Územní plán řeší danou oblast jako zastavitelné území. V celé lokalitě se nachází 

stávající zástavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury. 

 

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

likvidace 

 

Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 

odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 

zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako původce odpadu) v tomto systému 

mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena 

příslušná ustanovení Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady včetně zařazování a kategorizace odpadů dle 

Katalogu odpadů 381/2001 Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení 

nebezpečných odpadů 376/2001 Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. 

Zvláštní důraz bude kladen na nakládání s nebezpečnými odpady, jako je například 

azbest, atd. (ochranné pracovní pomůcky, atd.) 
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Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací. 

Tyto komunikace budou v případě nutnosti čištěny a v době sucha budou pravidelně 

zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby neprášily při pojezdu autem). 

 

Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.       název            kateg.    Likvidace 

150101  obalový papír   O    s. suroviny 

150104  kovové obaly   O    s. suroviny 

170107  zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102  plastové obaly  O    skládka popř. spalovna 

170405  zbytky kovů   O    s. suroviny 

170201  zbytkové dřevo  O    soukr. osobám 

170411  odpad kabelů   O    s. suroviny 

170504  výkopová zemina O    dočasná skládka 

150110  znečištěné obaly  N    skládka popř. spalovna 

170604  izolační materiály  O    skládka popř. spalovna 

 

Běžný  odpad (směsný komunální) bude skladován v odpadní nádobě či kontejneru na 

pozemku 

investora a pravidelně odvážen v rámci celé lokality na předem určená skládková či 

recyklační místa. 

 

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

 

Pozemky č. 145 a 130/8 spadají pod ochranu ZPF a tudíž je nutné jeho trvalé vyjmutí.  

BPEJ -52112  

Výměra na vyjmutí: 

- SO01 – rodinný dům – 135,00 m
2 

- SO02 – hospodářské příslušenství – 36,00 m
2
 

- zpevněné plochy – 71,44 m
2
 

 

Bilance skrývky: 

- SO01 – rodinný dům – 135,00m2 x 0,3 = 40,5 m
3
 

- SO02 – hospodářské příslušenství – 36,00 x 0,3 = 10,80 m
3
 

- zpevněné plochy – 71,44 m2 x 0,3 = 21,43 m
3
 

Deponovaná zemina bude uskladněna na pozemku investora a po dokončení výstavby 

použita na terénní úpravy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude před 

prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému 

zachovávaných stromů je nutno provádět ručně s nejvyšší opatrností a pouze v nezbytné 

míře.  

Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní zatravněné plochy využívané 

jako staveniště 

vyčištěny, srovnány a zavezeny katrovanou ornicí a následně osety travním semenem. 
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Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek orgánů k územnímu řízení a 

stavebnímu povolení. Doklady předloží zhotovitel stavby při kolaudaci. 

Mechanizmy budou použity dle technologického návrhu, zpracovaného zhotovitelem 

stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů5) 

 

Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony ČR a 

předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP 

č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 

nařízením vlády č.378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů s ustanoveními norem pro provádění 

příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí projektové 

dokumentace.Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba upozornit zejména na 

následující povinnosti stavby: 

- součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 

musí zajišťovat 

bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a zařízení, 

pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za 

mimořádných podmínek - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s 

požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelské dokumentaci 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické a pracovní 

postupy stavebních 

prací. Pozornost je třeba věnovat pracím, při kterých by mohlo dojít k narušení 

konstrukce sousedních 

nemovitostí nebo inženýrských sítí a zařízení. Před zahájením výkopových prací je 

nutné zjistit a vytýčit 

vedení všech podzemních sítí a zařízení v místě stavby. V případě jejich obnažení je 

nutné zajistit jejich 

ochranu před poškozením. 

Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před zahájením stavby 

smluvně nebo popř. jinou 

vhodnou formou. Příslušní pracovníci obou stran budou náležitě poučeni o 

bezpečnostních rizicích 

z výstavby. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

Není předmětem projektové dokumentace. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Celý prostor staveniště bude po celou dobu výstavby uzavřen pomocí stavebního 

oplocení s mobilními prvky. Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí 

nepovolaných osob, oplocení musí mít výšku min.1,80m. 

Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu. Případná bouraná suť bude 

přepravována do plachtou uzavřených kontejnerů pomocí uzavřených shozů. 

V okolí stavby není nutné provádět žádné úpravy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

Samotná stavba nebude v průběhu stavebních prací využívána žádnými třetími osobami 

s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Stavebník předpokládá stavební úpravy provádět v průběhu roku 2014 – 2016 v 

závislosti na finančních možnostech. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako jeden 

stavební soubor v jednom časovém sledu. 

Předpokládaný termín zahájení stavby : 7/2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2016 

 

Postup prací – nosné konstrukce: 

 

- Vytýčení všech inženýrských sítí. 

- Skrývka ornice. 

- Zemní práce  

- Hloubení výkopů a základových rýh a jejich stabilizace. 

- Úprava podloží, převzetí základové spáry geologem. 

- Zhotovení podkladních vrstev. 

- Zhotovení základové desky. 

- Provedení izolací základové desky. 

- Výstavba 1S 

- Provedení stropu nad 1S 

- Výstavba 1NP 

- Montáž krovu a střešní krytiny. 
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D. Dokumentace objektů 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu 

 Rodinný dům je určen k trvalému bydlení. 

 

Funkční náplň 

 Dům je určen k trvalému bydlení čtyřech osob. 

 

Kapacitní údaje 

Kapacita objektu 

 

Obsazení domu osobami:  4 osoby 

Počet parkovacích míst:  1 x kryté garážové stání 

 

Architektonické řešení 

 SO01 

Rodinný dům je navržen s ohledem na okolní výstavbu. 

Rodinný dům má půdorysně tvar pravidelného obdélníka, nad kterým jsou navrženy dvě 

nezávislé pultové střechy pouze s jedním přesahem v horní části, jinak je dům navržen 

úplně bez přesahů. Rodinný dům má maximální rozměry 11,75 x 9,00 m. 

Střecha je tvořena ze dvou na sebe nenavazujících částí. Obě části jsou pultové. Jedna 

se sklonem 25° a druhá se sklonem 12°. Nejvyšší část střechy – přesah nad domem – 

má výšku cca 6,0m. 

Objekt je dvoupodlažní, obě podlaží jsou plná, dispoziční členění rodinného domu 

vychází z požadavků stavebníka. 

SO02 

Garážové stání je navrženo s ohledem na okolní zástavbu.  

Garážové stání je řešeno pro dvě vozidla. Vnější rozměry garážového stání jsou 6 x 6m. 

Stavba bude mít pultovou střechu.  

 

Provozní řešení 

 Vstup do objektu je řešen z ulice Na Výsluní, kdy se vstoupí přes zádveří do 

haly, ze které vedou dveře do dvou pokojů, ložnice a koupelny a také schodiště do 1S. 

Vstup přes zádveří, halu a schodiště tvoří hlavní komunikaci pro vstup do obývacího 

pokoje. V 1S se z chodby dostaneme do pracovny, skladu, koupelny, wc a obývacího 

pokoje, ve kterém se nachází i kuchyň s jídelnou a je zde také vstup na terasu. 

 

Materiálové řešení 

 SO01 

Barevné řešení je navrženo: střešní krytina BRAMAC Natura, odstín - černá, venkovní 

fasáda v 1S bude v barvě šedé a v 1NP bude obálku budovy tvořit větraná fasáda 

z desek Cembrit Zenit, které budou v barvě hnědočervené. Okna a venkovní dveře 
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dřevěná v barvě zlatý dub, klempířské prvky (žlaby, svody a parapety) titanzinek, 

viditelné dřevěné prvky odstín zlatý dub.  

 

SO02 

Barevné řešení je navrženo: střešní krytina BRAMAC Natura, odstín – šedá, klempířské 

práce - titanzinek. Fasáda bude šedá. Všechny viditelné části krovu budou ohoblovány a 

opatřeny lazurou na dřevo, odstín – zlatý dub. 

 

Výtvarní řešení 

 Pro daný objekt není řešeno. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 Nejsou kladeny požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

 

Technologie výroby 

 Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy. 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení 

 SO01 

Založení stavby bude provedeno základovými pasy v kombinaci se ztraceným 

bedněním BEST, podrobnosti viz projektová dokumentace. 

Použitá technologie výstavby bude složena ze systému POROTHERM Profi a 

ztraceného bednění BEST. Svislé nosné kce budou zděné z cihel Porotherm Profi 40, 30 

a 24 a ze betonových tvárnic ztraceného bedněná BEST tl. 300mm. Příčky budou zděné 

z keramický cihel POROTHERM Profi 11,5. Obvodová zeď v 1S bude zateplena 

pěnovými polystyrenem tl. 200mm a v 1NP bude zateplena pěnovým polystyrenem tl. 

100 mm. Stropní kce budou z železobetonových panelů GOLDBECK. Krov bude 

dřevěný – klasický. 

 

SO02 

Základové konstrukce budou tvořeny kombinací základových pasů a ztraceného 

bednění BEST.  

Svislé nosné konstrukce budou vystavěny z keramických cihel POROTHERM Profi 30.  

Nosná část střechy bude zhotovena z tesařského krovu z rostlého dřeva a bude pokryta 

betonovou krytinou BRAMAC Natura 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba RD byla navržena a bude vystavěna v souladu s Obecně platnými 

požadavky na výstavby. Obyvatelé domu budou seznámeni se zásadami bezpečného 

užívání jednotlivých konstrukcí a připojených spotřebičů. Podle současných nařízení 

musí být dům opatřen detektorem kouře pro případ ohně. Stavebník se podílel na 

návrhu bezpečného provozu domu již od studie. Konstrukce zábradlí provedena v 

souladu s ČSN 743305. Výška veškerého zábradlí bude min. 1,0 m.  
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Stavební fyzika 

 

- tepelná technika 

 Navržené konstrukce a výplně otvorů jsou vyhovující hodnotám viz Vyhláška 

78/2013 Sb. 

 

- osvětlení, oslunění 

 

Obytné místnosti jsou odvětrány a osluněny přirozeně – okny. Obytné místnosti jsou 

situovány na jižní nebo západní stranu.  

V obývacím pokoji je využito umístění objektu, kdy použitá rohová okna zaručují 

celodenní přísun slunce. Další pokoje a ložnice jsou situovány od jihovýchodní strany 

po jihozápadní stranu. 

   

Akustika - hluk, vibrace  

 Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovali požadavky ČSN 730532 

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. Veškeré instalace budou rádně izolovány. Podrobněji viz samostatná příloha 

č.7.  

 

b) Výkresová část 

 Viz samostatné přílohy. 

 

D.1.2 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

 

  

Bourací práce 

 Pozemek je určen k výstavbě rodinného domu. Na pozemku se nenachází žádné 

objekty, které by bylo nutno odstranit z důvodu zahájení výstavby rodinné domu. 

 

Vytyčení stavby 

 Umístění stavby je navrženo v souladu územního plánu. Jsou dodržena 

regulativa pro danou lokalitu. Situování stavby je známé ze situačních výkresů, které 

jsou v samostatné příloze tohoto projektu. Pevný výškový bod je vztažen k severnímu 

rohu parcely na stávající betonový pilíř. Výškový rozdíl mezi tímto prvkem a 

zamýšlenou úrovní čisté podlahy rodinného domu je 3670mm. 

 

Terénní úpravy, výkopy 

Sejmutí ornice v tl. 300 mm v místě zpevněných ploch rodinného domu. Základové 

rýhy, hloubka výkopu bude upřesněna podle kvality podloží. Provádění zemních prací 

bude provedeno strojně, ručně pouze finální dočištění. 
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Základy 

Základy budou tvořeny prostým betonem C16/20 o výšce cca 500mm a na ně bude 

použito ztraceného bednění BEST tl.300mm, které bude vylité betonem C16/20 a 

v každém řádku proloženo minimálně dvěma vedle sebe jdoucími výztužemi profilu 

12mm. Ukončené bude betonovou deskou se sítí KARI oka 150x150 profil 6mm.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

 na základě měření byl stanoven střední radonový index. Opatření pro střední 

radonový index – 2x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - asfaltový SBS 

modifikovaný pás tl. 4 mm s vložkou ze skleněné tkaniny a s minerálním posypem. 

Penetrace DEKPRIMER. 

 

Nosný systém svislý 

 SO01 

 U spodního patra je z důvodů působení zemních tlaků část obvodové konstrukce 

vyzděna z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 300mm a tam, kde zemina 

nepůsobí je spodní patro vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM Profi 

tl.300mm. Celé spodní patro bude zaizolováno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, kdy bude mít polystyren tl.200mm.  

V 1NP je navrženo zdivo z keramických tvárnic POROTHERM Profi, zateplené 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS, kdy bude tl. polystyrenu 100mm.Vnitřní 

nosné zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM Profi tl. 240mm. Kolem celého 

1NP bude větraná fasáda z desek Cembrit Zenit, která bude mít barvu hnědočervenou 

barvu a kolem 1S bude pouze fasáda Ceresit šedivé barvy. 

 

Nosný systém vodorovný 

 

Překlady 

 V rámci systému porotherm a nad rohovými okny bude užito ocelových profilů 

I200 v kombinaci se stojkou z oceli.  

 

Stropy 

 Strop - panely SPIROLL tl. 200 mm. Podhled tvořen sádrokartonovým 

podhledem, celkové tloušťky 60 mm (48 mm - konstrukce pro sádrokartonovou desku, 

12 mm - sádrokartonová deska KNAUF WHITE). Konstrukce podlahy – kročejová 

izolace ISOVER T-N 5,0. 

  

Věnce  

 Obvodové a nosné zdi v přízemí - beton C 20/25, výztuž věnce 4 x profil 12 

mm, ocel B500B a třmínky profil 6mm. Doplněno polystyrenem pro přerušení 

tepelných mostů. 

 Podbetonávka pod panelový strop SPIROLL – beton C20/25. 

 

Střecha 

 Střecha – jednoduchá tesařská vazba krovu, krokve 100/200 uloženy na 

pozednicích 160x160mm. 
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Izolace tepelné 

 Spodní patro tvoří extrudovaný polystyren tl.200mm, horní patro má 

provětrávanou fasádu a pod ní tepelnou izolaci z polystyrenu tl.100mm.  

 Posouzení viz příloha č.7  

 

Výplně otvorů obálky budovy 

 Dřevěná okna, odstín zlatý dub, EURO profil, izolační trojsko, Ug  = 0,9 W/m
2
K, 

Uf  = 1,0 W/m
2
K 

 

Výplně otvorů v interiéru 

 Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované, plné nebo prosklené do dřevěných 

obložkových  zárubní.  

 

Podlahy  

 

Bude užito keramické dlažby, vinylových pásů a koberce. Detailněji viz seznam skladeb 

v příloze č.4. 

 

Schodiště 

 Prefabrikované levotočivé schodiště bez mezipodesty, uložené na stropní dílce 

GOLDBECK. Zábradlí tyčové - výšky 1000 mm.  

 

Komín 

 Jako záložní zdroj tepla krbová vložka na dřevo v obývacím pokoji – napojená 

na komín EKO prof. 200 mm.  

 

Vnitřní povrchové úpravy 

 Stěny - omítka POROTHERM UNIVERSAL tl.15mm.  

 Strop v přízemí i v podkroví - sádrokartonové desky KNAUF WHITE s požární 

odolností 15 min. 

 Keramické obklady stěn v kuchyni 600 (800), v koupelně a na WC minimálně 

do výšky 1500 mm. 

 

Vnější povrchové úpravy 

 Spodní patro bude mít fasádu CERESIT šedé barvy, horní patro bude 

z provětrávané fasády CEMBRIT ZENIT červené barvy. 

 

Klempířské práce 

 Okapy, dešťové svody, oplechování střechy a parapetů – titanzinek. 

 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Viz výpočet zatížení. 

 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

 Viz Zásady organizace výstavby. 
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Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací 

 Pro daný projekt není řešeno. 

 

Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

  Pro vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby byly 

použity platné normy.  

 Projekt byl sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. 

stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. 

 Pro vypravování projektu bylo využito výpočetní techniky, software ArchiCAD 

15.0  a kancelářský software Office 2007 XP od firmy Microsoft. 

 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 Projektová dokumentace řeší podrobně všechny detaily konstrukcí. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 Zatížení dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí projekt neřeší. 

 

c) Výkresová část 

 Viz samostatná příloha tohoto projektu. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz samostatná příloha tohoto projektu. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Viz samostatná příloha tohoto projektu. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Projekt neřeší. 
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D.1.4.a.1 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 

Technická zpráva 

 

Větrání  

 

Kromě skladu a technické místnosti je ve všech místnostech přímého odvětrání. Tam, 

kde není jsou místnosti odvětrány ventilačními mřížkami vyvedené do fasády. 

Zakončené budou odvětrávací mřížkou opatřenou sítí proti hmyzu. 

Odvětrání místností bude odpovídat daným hygienickým normám. 

 

Přípojka kanalizace - splašková 

 

Odpadní vody budou svedeny přes revizní šachty na pozemku č. 130/8 do stávajícího 

obecního kanalizačního řadu. 

- počet připojených osob: 4 os. 

- množství vypouštění odpadních vod: 4 os. x 110,00 = 0,44 m
3
/den x 30 dní = 13,2 m

3 

 

Přípojka kanalizace – dešťová 

 

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 3m
3
  s přepadem do stávající 

obecní kanalizace. 

 

Vnitřní rozvody kanalizace   

 

Budou provedeny z plastu podle příslušných předpisů. Hlavní stoupačka bude 

zakončena ventilační hlavicí nad střechou. Na kanalizaci bude připojena kuchyň, WC, 

koupelny a kotelna. 

 

Přípojka vodovodu 

 

Voda bude napojena z místního vodovodu. 

 

Vnitřní rozvody vody 

Voda je přivedena z vodovodního řadu do technické místnosti, ze které je dále 

rozvedena po objektu. TUV se bude připravovat v kombinovaném zásobníku, který je 

umístěn v technické místnosti. Na vodu je napojena kotelna, WC, koupelny, kuchyň a 

zahradní ventil vyvedený dveří technické místnosti.  
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D.1.4.b.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

 

Technická zpráva 

 

Vytápění 

Rodinný dům bude primárně vytápěn plynovým kotlem napojeným na kouřovod.. Jako 

záložní zdroj tepla krbové kamna na dřevo v obývacím pokoji napojená na komín EKO 

prof. 200 mm. 

 

Podlahové vytápění bude rozvedeno po objektu v 1S do koupelny, wc, chodby a 

obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou. V 1NP bude rozvedeno do haly, zádveří a 

koupelny s wc. V jednotlivých pokojích budou umístěna otopná tělesa Korado navržené 

dle tepelné ztráty místností – viz schematicky v projektové dokumentaci sekce ústřední 

vytápění.  

V koupelnách budou instalovány otopné žebříky na ručníky.  
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D.1.4.c.1 ELEKTROINSTALACE 

Technická zpráva 

 

Technická zpráva - zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 

 

Elektroinstalace bude připojena na napěťovou soustavu  AC 230/ 400V PEN/ TN-C. 

Přípojková  a elektroměrová skříň na hranici pozemku . 

Domovní rozvaděč R1 v  místnosti 101 v zádveří. 

V domovním rozvaděči R1 bude přechod na soustavu  AC 230/ 400V PE+N/ TN-S. 

Rozvaděč R2 ve skladě napojen na rozvaděč R1 kabelem CYKY 5 x 6 v ochranné PVC 

trubce. 

  

Určení vnějších vlivů dle stavební dokumentace AA5 (normální). 

Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem: samočinným odpojením od 

zdroje,doplňková  

proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem IΔn 

nepřesahujícím 30 mA . 

Ochrana proti přetížení a zkratu: 

Je řešena ve smyslu ČSN IEC 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-473. Jednotlivé 

okruhy budou chráněny jističi nebo pojistkami v příslušných napájecích bodech. 

Napájecí rozvody od napojení na rozvodnou síť: 

 Přípojková skříň- realizuje energetika na základě žádosti 

Rozvody k elektroměrovému rozvaděči a elektroměrový rozvaděč- AYKY 4x25 (viz 

místní připojovací podmínky energetiky) 

Rozvody k hlavnímu rozvaděči R1  kabelem AYKY 4x25 a CYKY 3C x 1,5/pro HDO 

v ochranné PVC trubce.  

Rozvody k instalovaným zařízením a spotřebičům: 

 

Světelné obvody 

Běžné světelné obvody budou provedeny kabely CYKY 3C x 1.5 mm2 a budou jištěny 

jističi PL6 – B10/1. Spínače pro světlo budou umístěny ve výši 1 200 mm2 nad 

podlahou tak, aby nebyly zakryty dveřmi při otevření. Stropní vývody pro svítidla 

budou ukončeny svorkami . 

 

Elektroinstalace v koupelnách 

Elektroinstalace v koupelnách podléhá ČSN 33 2000-7-701. Svítidla v umývacím 

prostoru musí být umístěna minimálně 1 800 mm nad podlahou a musí obsahovat 

dvojitou izolaci. Zásuvky a vypínače se osadí do výše 1 200 mm, mohou být v těsné 

blízkosti umývacího prostoru, který je ohraničen svislou plochou procházející obrysy 

umyvadla a zahrnuje prostor pod i nad umyvadlem.  

 

Ochranné vodiče 

Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro 

automatické odpojení od zdroje požadované normou (ČSN 33 2000-4- 

41ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem) a ochranný vodič takového průřezu musí být schopen vydržet 

předpokládaný poruchový proud.  
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Závěr 

 
Cílem mé bakalářské práce byla prováděcí dokumentace k rodinnému domu pro 

čtyři osoby v Albrechticích nad Orlicí s vhodným začleněním do terénu. 

Prvním předpokladem bylo správné navrhnutí funkčního a provozního řešení 

objektu tak, aby splňoval podmínky pro pohodlné bydlení a příjemně působil na 

budoucí obyvatele. Velmi významnou roli hraje správné rozdělení jednotlivých 

místností na světové strany a oddělení částí spacího a denního prostoru v objektu. 

Druhým předpokladem bylo vhodně osadit objekt do terénu a jeho vzhled 

navrhnout tak, aby se začlenil do okolní zástavby, mezi kterou byl umístěn a zároveň 

aby působil designově zajímavě. Díky osazení do svahu tak bylo využito málo 

atraktivního pozemku, na kterém by běžné stavby při snaze zachovat správnou 

funkčnost objektu nebylo možné uskutečnit.  

Třetím, neméně významným požadavkem bylo vyhovění objektu na požárně 

bezpečnostní řešení, nízké energetické náročnosti a na šetrnost stavby vůči životnímu 

prostředí. 

Bakalářská práce se nijak zvlášť nevychýlila od zadání a její samotné řešení je 

v následujících přílohách. 
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