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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby rodinného domu s provozovnou. 
Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu s advokátní kanceláří 
v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v obci Herálec. 
Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru „L“, objekt je celopodsklepený 
s obytným přízemím a podkrovím. Součástí přízemí je provozovna a garáž pro jeden 
osobní automobil. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou, vodorovné a svislé nosné 
i nenosné konstrukce jsou navrženy převážně z cihelného systému Heluz. Rodinný dům 
je navržen pro 4-5ti člennou rodinu. Terén pozemku je rovinný. 
 

Klíčová slova 

Rodinný dům, provozovna, advokátní kancelář, sedlová střecha, podsklepený, podkroví, 
chráněná krajinná oblast 
  

  
 

Abstract 

The bachelor thesis contains the project and working out of designing documentation 
for execution of family house construction with a place of business. 
The project deals with a new building of separately standing family house with 
a law firm in nature conservation area Žďárské vrchy in Herálec village. 
The family house has the regular ground plan of „L“ shape. The object has a cellar, 
residential ground floor and loft. The place of business and garage for one car are the 
parts of ground floor. There is the saddle roof construction, horizontal and vertical 
supporting and non-supporting constructions are suggested from the Heluz´s brick 
system. The family house is designed for 4-5 members. The building site has a plane 
terrain. 
  
Keywords 

Family house, place of business, law firm, saddle roof, with a cellar, loft, (nature) 
conservation area 
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Úvod 
 Práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s advokátní kancelá�í 
a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby. 

 Navržený rodinný d�m je pravidelného p�dorysného tvaru „L“, objekt 
je celopodsklepený s obytným p�ízemím a podkrovím. Sou�ástí p�ízemí bude 
provozovna a garáž pro jeden osobní automobil. Zast�ešení je �ešeno sedlovou st�echou, 
vodorovné a svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy p�evážn� z cihelného 
systému Heluz. Rodinný d�m je navržen pro 4-5ti �lennou rodinu. Terén pozemku je 
rovinný. 

 Vlastnímu umíst�ní stavby ve vybrané lokalit� je pod�ízeno navržené hmotové 
a propor�ní m��ítko a výsledný vzhled budovy v tradi�ním venkovském stylu. Navržené 
�ešení stavby respektuje a navazuje na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, 
p�i�emž spl�uje i obecné podmínky a regulativy vydané Správou CHKO Ž�árské 
vrchy. 

 Hlavním cílem práce bylo navržení vhodného dispozi�ního a konstruk�ního �ešení 
novostavby podsklepeného rodinného domu s provozovnou a s vestav�nou garáží 
a navržení umíst�ní stavby na pozemek nacházející se v CHKO Ž�árské vrchy 
za sou�asného dodržení platných vyhlášek, norem a dodržení obecných podmínek 
a regulativ� vydaných Správou CHKO Ž�árské vrchy. 

�len�ní práce do složek je dle p�ílohy �. 6 vyhlášky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb ve zn�ní vyhlášky �. 62/2013 Sb. 

Složka �. 1 – P�ípravné a studijní práce 

Složka �. 2 – C. Situa�ní výkresy 

Složka �. 3 – D. Dokumentace objekt� – D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

Složka �. 4 – D. Dokumentace objekt� – D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

Složka �. 5 – D. Dokumentace objekt� – D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení  

Složka �. 6 – Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

�
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Rozsah projektové dokumentace dle p�ílohy �. 6 k vyhl. �. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v�. zm�n vyhl. �. 62/2013 Sb. 

A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby: RODINNÝ D�M S ADVOKÁTNÍ KANCELÁ�Í

b) místo stavby: parc. �. 488/72, katastrální území �eský Herálec 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu Pavel Novák
  Herálec 123 
  59201 �eský Herálec 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) zpracovatel projektové dokumentace: Jan Teplý 
  D�lnická 23 
  77900 Olomouc 

A.2 Seznam vstupních podklad�

- požadavky investora 
- katastrální mapa zájmového území 
- územní plán obce Herálec 
- zákony, vyhlášky a normy v platném zn�ní 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

Pozemek ur�ený pro výstavbu rodinného domu s advokátní kancelá�í se nachází 
na okraji zastav�ného území v západní �ásti obce Herálec na parcele �. 488/72 
v katastrálním území �eský Herálec.
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Napojení rodinného domu na technickou infrastrukturu bude �ešeno 
prost�ednictvím stávajících p�ípojek p�ivedených na pozemek parc. �. 488/72, tyto byly 
vybudovány v rámci výstavby technické a dopravní infrastruktury pro celou lokalitu. 

 Pozemek parc. �. 488/72, na kterém je zamýšlena výstavba rodinného domu 
s advokátní kancelá�í není v sou�asnosti nijak využíván, dle katastru nemovitostí je 
zp�sob využití pozemku veden jako orná p�da. Na pozemku se nenachází žádná stavba. 
Pozemek parc. �. 488/72 k. ú. �eský Herálec je ve vlastnictví investora (Pavel Novák)

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.) 

 Dot�ený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zón�, ani 
v záplavovém území. 

 Pozemek ur�ený k výstavb� rodinného domu se nachází v chrán�né krajinné 
oblasti Ž�árské vrchy – chrán�ná krajinná oblast II. – IV. zóna. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

 Terén pozemku je p�evážn� rovinný, v míst� plánované stavby se nenachází 
vzrostlé ke�e ani stromy. 

 Výstavbou nedojde k výraznému ovlivn�ní odtokových pom�r�. 
Deš	ové vody ze st�echy budou odvád�ny p�es p�ipravenou odbo�ku do stávající 
deš	ové kanalizace. 

 Venkovní zpevn�né plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby se 
zapískovanými spárami, p�ípadn� z vegeta�ních tvárnic – takovéto povrchy se považují 
za schopné vsakování. 

 Nezastav�ná �ást pozemku parc. �. 488/72 bude zatravn�na. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

 Dle platného územního plánu pro obec Herálec ze dne 10. 2. 2010 je �ešený 
pozemek parc. �. 488/72 schválen pro výstavbu s funk�ním regulativem BR – bydlení 
v rodinných domech. Podmínky stanovené územním plánem umož
ují využití ploch 
k bydlení v rodinných domech (BR) i pro malé prostory obchodu a služeb. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�. s regula�ním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 
a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územn� plánovací dokumentací 

 Projekt rodinného domu s advokátní kancelá�í je v souladu s vydaným územním 
rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

 Projekt rodinného domu s advokátní kancelá�í spl
uje obecné požadavky 
na využití území. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

 Veškeré požadavky dot�ených orgán� byly do projektové dokumentace 
zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Pro projekt výstavby rodinného domu s advokátní kancelá�í na parc. �. 488/72 
nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

 Nejsou známy žádné další související nebo podmi
ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

 Parc. �. 488/72, k. ú. �eský Herálec (rodinný d�m, zpevn�né plochy, oplocení, 
p�ípojky) – vlastníkem je investor. 

 Parc. �. 488/59, k. ú. �eský Herálec (napojení domovního sjezdu na stávající 
komunikaci) – vlastníkem je obec Herálec. 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 
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b) ú�el užívání stavby 

 Stavba rodinného domu s advokátní kancelá�í bude sloužit k trvalému bydlení 
a provozování živnosti v oblasti právních služeb. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.) 

 Netýká se. Jedná se o novostavbu. Na pozemku se nenachází žádné stávající 
stavby. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

 Projekt rodinného domu s advokátní kancelá�í spl
uje technické požadavky na 
stavby. 

 Novostavba rodinného domu není ur�ena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

 Advokátní kancelá�, v�etn� hygienického zázemí je navržena bezbariérov�
v souladu s vyhláškou �. �. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 Napojení na navazující ve�ejn� p�ístupné plochy a komunikace je navrženo 
bezbariérov� v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�

 Veškeré požadavky dot�ených orgán� byly do projektové dokumentace 
zapracovány. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Pro projekt výstavby rodinného domu s advokátní kancelá�í na parc. �. 488/72 
nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová �ešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikostí, po�et uživatel� / pracovník�
apod.) 

 Stavba bude mít jednu bytovou jednotku. Rodinný d�m je navržen pro 4-5ti 
�lennou rodinu. 

Zastav�ná plocha RD 184,8 m2

Obestav�ný prostor 1731 m3 

Celková užitková plocha 470,9 m2  

z toho: 
- užitková plocha suterén 156,6 m2 

- užitková plocha p�ízemí 171,8 m2

 - obytná �ást  133,4 m2 

 - provozovna  38,4 m2 

- užitková plocha podkroví   142,5 m2

Výška h�ebene st�echy 8,18 m (od 0,000) 
Sklon st�echy  40° 
Orientace hl. vstupu  SZ 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 

Elektrická energie 

 Ro�ní pot�eba energie  5000 kWh 

 Instalovaný výkon  Pi = 15,0 kW 

 Hlavní jisti� p�ed el.  3 F  25,0 A 

 Vytáp�ní 

 Plynový kondenza�ní kotel  Výkon  ~15 kW 

 Teplá užitková voda 

 Pot�eba TUV – denní (60 l/osobu a den) V = 0,30 m3/den 

                          ro�ní V = 0,30×365 = 109,5 m3/rok 

Výpo�et pot�eby vody 

Denní pot�eba vody Qd =  5×150  = 750 l/den = 0,75 m3/den 

Ro�ní pot�eba vody Qr = 0,75×365 = 273,8 m3/rok 
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Odhad množství splaškových a deš�ových vod 

Množství deš	ové vody 
p�i 15-ti min. neredukovaném dešti Qd = 0,02239×210×1,0 = 4,7 l/s 

(st�echa = 223,9 m2)   

Množství splaškových odpadních vod z objektu viz pot�eba vody. 

  

 Deš	ové vody ze st�echy budou odvád�ny p�es p�ipravenou odbo�ku do stávající 
deš	ové kanalizace. 

 Venkovní zpevn�né plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby 
se zapískovanými spárami, p�ípadn� z vegeta�ních tvárnic – takovéto povrchy lze 
považovat za schopné vsakování. 

 Dle protokolu energetického štítku obálky budovy (viz samostatná �ást PD, složka 
�. 6) posouzení objektu z hlediska stavební fyziky) je navržený rodinný d�m za�azen do 
klasifika�ní t�ídy B - Úsporná. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 

p�edpokládané zahájení stavby   6/2014 
p�edpokládané dokon�ení stavby 12/2015 

Výstavba bude probíhat v následujícím sledu 

• Zemní práce 

• Betonáž základových konstrukcí, p�ípojky 

• Vodorovná hydroizolace 

• Obvodové a vnit�ní nosné zdivo, stropy 

• Svislá hydroizolace 

• Tesa�ské a pokrýva�ské práce, p�í�kové zdivo, ŽB schodišt�

• Osazení výplní venkovních otvor�

• Vn�jší kontaktní zateplovací systém suterénu, zásypy výkop�

• Vnit�ní instalace a rozvody 

• Omítky, podlahové konstrukce (t�žké plovoucí podlahy) 

• Sádrokartonové podhledy v podkroví v�. tepelné izolace 

• Vnit�ní povrchové úpravy (obklady, malby, podlahové krytiny) 

• Schodiš	ové zábradlí, osazení obložkových zárubní a interiérových dve�í 

• Vn�jší kontaktní zateplovací systém fasády, oplechování parapet�, venkovní 
omítka, p�edokenní zábradlí 

• Stavba oplocení pozemku, provedení zpevn�ných ploch, zatravn�ní pozemku, 
úklidové práce 
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k) orienta�ní náklady stavby 

ozna�ení název objektu orienta�ní cena bez DPH 

SO 01 Rodinný d�m s advokátní kancelá�í 7 600 000 K�
SO 02 Venkovní zpevn�né plochy 135 000 K�
SO 03 P�ípojka splaškové kanalizace 15 000 K�
SO 04 P�ípojka deš	ové kanalizace 190 000 K�
SO 05 Vodovodní p�ípojka 13 000 K�
SO 06 Plynovodní p�ípojka 20 000 K�
SO 07 P�ípojka NN podzemní vedení 25 000 K�
SO 08 Oplocení pozemku 350 000 K�
SO 09 Terénní úpravy, zatravn�ní pozemku 75 000 K�
  Celkem 8 423 000 K�

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení 

ozna�ení název objektu 

SO 01 Rodinný d�m s advokátní kancelá�í 
SO 02 Venkovní zpevn�né plochy 
SO 03 P�ípojka splaškové kanalizace 
SO 04 P�ípojka deš	ové kanalizace 
SO 05 Vodovodní p�ípojka 
SO 06 Plynovodní p�ípojka 
SO 07 P�ípojka NN podzemní vedení 
SO 08 Oplocení pozemku 
SO 09 Terénní úpravy, zatravn�ní pozemku 

Olomouc, kv�ten 2014 

Vypracoval Jan Teplý 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek ur�ený pro výstavbu rodinného domu s advokátní kancelá�í se nachází 
na okraji zastav�ného území v západní �ásti obce Herálec na parcele �. 488/72 
v katastrálním území �eský Herálec. Jedná se o rohovou parcelu, jíž obchází stávající 
komunikace. 

 Na pozemku se nacházejí všechny dostupné inženýrské sít�, resp. jejich odbo�ky 
pro budoucí napojení novostavby RD. 

 Pozemek parc. �. 488/72, na kterém je zamýšlena výstavba rodinného domu 
s advokátní kancelá�í není v sou�asnosti nijak využíván, dle katastru nemovitostí je 
zp�sob využití pozemku veden jako orná p�da. Na pozemku se nenachází žádná stavba. 

 Terén pozemku je p�evážn� rovinný, v míst� plánované stavby se nenachází 
vzrostlé ke�e ani stromy. 

 Pozemek parc. �. 488/72 k. ú. �eský Herálec je ve vlastnictví investora (Pavel 
Novák).  

 Celková vým�ra pozemku parc. �. 488/72 je 956 m2. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

 Byla provedena návšt�va a prohlídka zájmového území v�etn� provedení 
polohopisného a výškopisného zam��ení pozemku. 

 Radonový pr�zkum zpracovala Mgr. Vladimíra Pokorná, VP-radon – protokol 
�. 329/2011. Radonový index pozemku je st�ední. 

 Návrh založení stavby vychází z hydrogeologických pom�r� známých 
z p�edchozích realizací sousedních staveb. Hladina spodní vody se nachází níže než 
navržená úrove
 základové spáry. 

 Jiné pr�zkumy nebyly provád�ny a charakter stavby je ani nevyžaduje. 
Na základ� výše jmenovaných pr�zkum� byl proveden návrh technického �ešení stavby. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Na pozemek, kde je navržena výstavba rodinného domu nezasahují ochranná 
pásma jednotlivých hlavních �ad� IS, je však nutno respektovat ochranná pásma 
jednotlivých p�ípojek. Všechna vedení jednotlivých p�ípojek musí být provedeny dle 
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požadavk� správc� sítí a v souladu s �SN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení. 

 Všechny podzemní vedení v míst� stavby budou p�ed vlastní realizací vyty�eny 
dle podmínek jednotlivých správc�. 

 Jiná ochranná pásma, chrán�ná území �i kulturní památky se na pozemku 
plánované stavby nenacházejí. 

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

 Dot�ený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani na okolní stavby. Ze 
strany stavebníka bude dbáno p�i provád�ných stavebních prací na minimalizování 
hluku a prašnosti. Staveništ� bude udržováno v pot�ebné �istot�, materiál bude 
skladován na vyhrazeném míst� pozemku investora. Výstavbou nedojde ke zne�išt�ní 
vodních zdroj�. 

 Výstavbou nedojde k výraznému ovlivn�ní odtokových pom�r� v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

 Výstavbou nevzniknou požadavky na asanace, demolice ani na kácení d�evin. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

 Uvažovaná stavba se nachází na pozemku, který náleží do zem�d�lského p�dního 
fondu. P�ed zahájením stavebního �ízení je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF s trvalým 
odn�tím p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu dle § 9 zákona �. 334/1992 Sb., 
o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, a to na celou vým�ru pozemku, tj. 956 m2. 
Požadavky na zábory pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa nevzniknou. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

 Napojení rodinného domu s advokátní kancelá�í na technickou infrastrukturu bude 
�ešeno prost�ednictvím stávajících p�ípojek p�ivedených na pozemek parc. �. 488/72, 
tyto byly vybudovány v rámci výstavby technické a dopravní infrastruktury pro celou 
lokalitu. 
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 Zásobování pitnou vodou bude zajišt�no ze stávajícího vodovodního �adu 
vodovodní p�ípojkou z HDPE100 SDR11 32×3, napojení bude realizováno 
na parc. �. 488/72, kde se nachází stávající odbo�ka z hlavního �adu. 

 V zájmovém území se nachází oddílná kanalizace. Na pozemku parc. �. 488/72 
se nachází stávající odbo�ka splaškové kanalizace z KG PVC DN150 p�ipravená 
k budoucímu napojení. Splaškové vody z rodinného domu budou na tuto odbo�ku 
napojeny kanaliza�ním potrubím z KG PVC DN150 p�es malou revizní šachtu. 
Napojení bude realizováno na parc. �. 488/72. 

 Deš	ové vody budou odvád�ny navrženou kanaliza�ní p�ípojkou z KG PVC 
DN150 do stávající deš	ové kanalizace, napojení bude realizováno na parc. �. 488/72 
na stávající odbo�ku z hlavního �adu. 

 Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze stávající p�ípojkové sk�ín�, 
která se nachází v severním rohu parcely �. 488/72. Vedle p�ípojkové sk�ín� bude 
v navrženém zd�ném oplocení umíst�na sk�í
 s elektrom�rem. 

 Zásobování rodinného domu plynem bude zajišt�no ze stávajícího STL 
plynovodu. Stávající STL odbo�ka z hlavního �adu je ukon�ená v severním rohu parcely 
na hranici pozemku investora na parc. �. 488/72 ve sk�íni s hlavním uzáv�rem plynu. 
Sk�í
 bude dodate�n� vystrojena regulátorem tlaku plynu a plynom�rem dle požadavku 
správce sít� JMP NET, s.r.o. Domovní �ást NTL plynovodní p�ípojky bude provedena 
z HDPE 100 SDR11 32×3, p�ed vstupem do objektu bude proveden p�echod na ocel. 

 Veškeré navržené potrubní a kabelové vedení p�ípojek v�etn� napojení budou 
realizovány na parcele investora, tj. parc. �. 488/72, k. ú. �eský Herálec. 

 Všechna vedení jednotlivých p�ípojek musí být provedeny dle požadavk� správc�
sítí a v souladu s �SN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

 Bližší specifikace a umíst�ní stávajících IS a nových p�ípojek víz výkresová �ást 
projektové dokumentace (situa�ní výkresy). 

 Sou�ástí výstavby bude provedení sjezdu ší�ky 3 m ze zámkové betonové dlažby, 
který bude napojen na stávající p�ilehlou komunikaci na parc. �. 488/59, k.ú. �eský 
Herálec. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

 Nejsou známy žádné další související nebo podmi
ující investice. 



���

�

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Stavba rodinného domu s advokátní kancelá�í bude sloužit k trvalému bydlení 
a provozování živnosti v oblasti právních služeb. 

 Stavba bude mít jednu bytovou jednotku. Rodinný d�m je navržen pro 4-5ti 
�lennou rodinu. 

Zastav�ná plocha RD 184,8 m2

Obestav�ný prostor 1731 m3 

Celková užitková plocha 470,9 m2  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

Projekt �eší novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu s advokátní 
kancelá�í. Objekt se nachází v chrán�né krajinné oblasti Ž�árské vrchy, �emuž 
je pod�ízeno hmotové a propor�ní m��ítko navržené stavby a výsledný vzhled budovy 
v tradi�ním venkovském stylu. Vlastní navržené �ešení stavby respektuje a navazuje 
na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, p�i�emž spl
uje i obecné 
podmínky a regulativy vydané Správou CHKO Ž�árské vrchy. 

 Rodinný d�m je pravidelného p�dorysného tvaru „L“, objekt je celopodsklepený 
s obytným p�ízemím a podkrovím. Sou�ástí p�ízemí je garáž pro jeden osobní 
automobil. Zast�ešení je navrženo sedlovou st�echou se sklonem st�ešních rovin 40°. 

 Výška h�ebene je navržena 8,18 m od 0,000, tj. 8,35 m od upraveného terénu. 

 Hlavní vstup rodinného domu i vstup do provozovny je orientován 
na severozápad. Zastav�ná plocha objektu �iní 184,8 m2. 

 V podzemním podlaží se nachází, schodišt�, chodba, ze které je p�ístupná 
posilovna, koupelna, technická místnost, sklad a dílna s vlastním menším skladem. 

 V p�ízemí se nachází provozovna, denní obytná �ást rodinného domu a garáž. 
Provozovna obsahuje zádve�í, WC a kancelá�. Denní obytná �ást obsahuje zádve�í, 
chodbu se schodišt�m, šatnu, spíž, koupelnu a obývací pokoj s kuchy
ským koutem 
se vstupem na terasu. 

 V podkroví se nachází no�ní �ást rodinného domu. Zde se nachází chodba, t�i 
pokoje, šatna, ložnice, WC a koupelna. V chodb� je navržen výlez na p�du. 

 Výšku jednotlivých podlaží spojuje dvouramenné monolitické ŽB schodišt�. 
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 Obvodové zdivo podzemního podlaží je navrženo z bednících betonových 
tvarovek. Konstrukce bude z vn�jší strany dopln�na kontaktním zateplovacím 
systémem. 

 Obvodové zdivo nadzemních podlaží je navrženo z cihelných blok� Heluz. 
Konstrukce bude z vn�jší strany dopln�na certifikovaným zateplovacím systémem. 

 Vnit�ní nosné zdivo je navrženo z cihelných blok� Heluz. 

 Stropní konstrukce budou tvo�eny skládanými keramickými stropy Heluz Miako 
tl. 250 mm (v�etn� nadbetonávky tl. 60 mm)  

 Krov bude d�ev�ný, vaznicová soustava. St�ešní krytina bude z betonových tašek 
Bramac Natura v p�írodním �ervenohn�dém odstínu. 

 Klempí�ské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s polyesterovou 
ochrannou vrstvou v hn�dém odstínu. 

 Komínový pláš	 bude tvo�it obklad z cihelných pásk� Heluz v p�írodní cihlové 
barv�. 

 Fasáda bude opat�ena silikátovou tenkovrstvou probarvenou omítkou v odstínu 
sv�tle zeleném. Sokl bude opat�en dekorativní st�edn�zrnnou omítkou marmolit v tmav�
zeleném odstínu. 

 Výpln� venkovních otvor� budou provedeny z plastových oken a dve�í, 
exteriérová strana bude v dekoru zlatý dub. 

 Garážová vrata budou sek�ní v dekoru zlatý dub. 

 Venkovní zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové betonové dlažby 
v p�írodním šedém odstínu se zapískovanými spárami. 

 Oplocení pozemku bude na severozápadní a jihozápadní hranici pozemku 
(tj. sm�rem do ulice) provedeno zd�né (sokl, sloupky) z betonových zdících tvarovek 
s rustikálním vzhledem p�írodního lomového štípaného kamene (Best – Natura) 
v hn�dém odstínu, výpl
 mezi sloupky bude z d�ev�ných plotovek opat�ených hn�dou 
lazurou. 

 Oplocení na severovýchodní hranici pozemku bude provedeno z ocelových 
sloupk� a poplastovaného pletiva. Výška zd�ného oplocení i oplocení z pletiva bude 
výšky 1,8 m od p�ilehlého terénu. U severovýchodní hranice pozemku se nachází 
oplocení stávající. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 Advokátní kancelá� se rozkládá v severozápadní �ásti p�ízemí rodinného domu. 
Provozovna disponuje vlastním vstupem a hygienickým zázemím. Všechny prostory 
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provozovny jsou �ešeny bezbariérov�. Advokátní kancelá� bude provozovat majitel 
rodinného domu, proto je komunika�n� propojena s obytnou �ástí objektu. 

 Technologie výroby se v daném projektu nevyskytuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Novostavba rodinného domu není ur�ena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

 Advokátní kancelá�, v�etn� hygienického zázemí je navržena bezbariérov�
v souladu s vyhláškou �. �. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 Napojení na navazující ve�ejn� p�ístupné plochy a komunikace je navrženo 
bezbariérov� v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály 
a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zp�sobilosti stavby pro navržený ú�el 
zaru�ují, že stavba bude p�i správném provedení a b�žné údržb� po dobu p�edpokládané 
existence spl
ovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe�nost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prost�edí, bezpe�nost p�i udržování a užívání 
stavby, ochranu proti hluku a požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení, b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Spodní stavba 

 Založení objektu rodinného domu je navrženo pomocí základových pas�. 
Obvodové zdivo podzemního podlaží je navrženo z bednících betonových tvarovek 
(ztracené bedn�ní) zmonolitn�ných betonem. Obvodová konstrukce je z vn�jší strany 
dopln�na kontaktním zateplovacím systémem. Vnit�ní nosné zdivo a p�í�ky budou 
provedeny z cihelných blok� zd�ných na tenkovrstvou maltu. 

Vrchní stavba 

 Svislé konstrukce (obvodové, vnit�ní nosné zdivo i p�í�ky) budou provedeny 
cihelných blok� zd�ných na tenkovrstvou maltu. Obvodová konstrukce je z vn�jší 
strany dopln�na kontaktním zateplovacím systémem. 

 Strop bude proveden z cihelných vložek MIAKO a stropních nosník� s následnou 
nadbetonávkou. 
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 Zast�ešení je navrženo sedlovou st�echou se sklonem st�ešních rovin 40°. Krov 
bude d�ev�ný, vaznicová soustava. St�ešní krytina bude z betonových tašek Bramac. 

 Schodišt� jsou navržená dvouramenná železobetonová. 

 Podhledy v podkroví budou sádrokartonové. Podrobné konstruk�ní a materiálové 
�ešení je uvedeno v �ásti D 1.2. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Mechanická odolnost a stabilita stavby bude zajišt�na dodržením navrženého 
technického �ešení jednotlivých nosných konstrukcí a dodržením technologických 
postup� výrobc� jednotlivých materiál�. 

 Stavba rodinného domu je navržena tak, aby zatížení na ní p�sobící v pr�b�hu 
výstavby a užívání nem�lo za následek: 

• z�ícení stavby nebo její �ásti, 

• v�tší stupe
 nep�ípustného p�etvo�ení, 

• poškození jiných �ástí stavby nebo technického za�ízení anebo instalovaného 
vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 

• poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

V�trání 

 V�trání všech místností je navrženo p�irozen� okny, výjimkou jsou šatny a WC 
v podkroví, které budou v�trány nucen� pomocí ventilátoru s odtahem zne�išt�ného 
vzduchu p�es st�ešní konstrukci do venkovního prost�edí. Ventilátory budou napojeny 
na sv�telný okruh p�íslušné místnosti a budou vybaveny funkcí nastavitelného �asového 
dob�hu. 

Vytáp�ní 

 Tepelnou pohodu v interiéru a p�ípravu teplé užitkové vody bude zajiš	ovat 
záv�sný plynový kondenza�ní kotel umíst�ný v technické místnosti podzemním podlaží. 
Výkon kotle bude p�ibližn� 15kW. 

 Dopl
kovým (záložním) zdrojem tepla bude krb s teplovzdušnou krbovou 
vložkou umíst�ný v obývacím pokoji. 

 Samotné vytáp�ní objektu je navrženo kombinovaným teplovodním systémem. 
P�ízemí bude vytáp�no podlahovým systémem, podkroví bude vytáp�no deskovými 
otopnými t�lesy. V podzemním podlaží budou místnosti spíše temperované, 
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pop�. vytáp�né v p�ípad� pot�eby. Otopná t�lesa budou umíst�na do posilovny, 
koupelny a dílny. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby je samostatnou p�ílohou (D.1.3). 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení  

 Skladba jednotlivých konstrukcí tvo�ící obálku budovy je navržená tak, aby 
spl
ovala požadavky stanovené dle �SN 73 0540-2. Dle provedených výpo�t� jsou 
dodrženy požadované hodnoty sou�initele prostupu tepla u všech �ástí obálky budovy 
vytáp�ných prostor, vyhovují i doporu�eným hodnotám „U“, dle výše citované normy. 

Popis konstrukce 

SOU�INITEL PROSTUPU TEPLA [W/(m2.K)] 

U vypo�tené 
U požadované
dle �SN 730540-2 

U doporu�ené
dle �SN 730540-2 

Obvodová konstrukce 
(t�žká) 0,17 0,30 0,25 

Podlaha nad suterénem 0,30 0,60 0,40 

St�echa 0,14 0,24 0,16 

Strop pod nevytáp�nou 
p�dou 0,13 0,30 0,20 

Výpln� otvor� (mimo 
dve�í) 1,20 1,50 1,20 

St�ešní okna 1,30 1,40 1,10 

Dve�e venkovní, vrata 1,20 1,70 1,20 

Podlaha suterénu
(z�ídka vytáp�né) (0,35) 

0,45 
0,85 (temperovaný) 

0,30 
0,60 (temperovaný) 

St�na suterénu
(z�ídka vytáp�né) (0,30) 

0,45 
0,85 (temperovaný) 

0,30 
0,60 (temperovaný) 
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 Dle protokolu energetického štítku obálky budovy (viz složka �. 6) je navržený 
rodinný d�m za�azen do klasifika�ní t�ídy B - Úsporná. 

b) posouzení využití alternativních zdroj� energií 

 Ne�eší se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prost�edí 

 Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 Novostavba rodinného domu v�etn� vnit�ních instalací a p�ípojek je navržena tak, 
aby spl
ovala požadavky na hygienu a zdraví jejích obyvatel� i soused�.  

 Navržená stavba spl
uje požadavky na tepelné prost�edí, osv�tlení, kvalitu 
ovzduší, vlhkost a hluk. 

 V�trání všech místností je navrženo p�irozen� okny, výjimkou jsou šatny a WC 
v podkroví, které budou v�trány nucen� pomocí ventilátoru s odtahem zne�išt�ného 
vzduchu p�es st�ešní konstrukci do venkovního prost�edí.  

 Dostate�né proslun�ní a osv�tlení pobytových místností je zajišt�no navrženými 
okenními otvory. 

 Nádoba na komunální odpad bude umíst�na u severozápadní hranice pozemku, 
odvoz je zajišt�n v rámci obce. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 K zabrán�ní pronikání Radonu z podloží do objektu je navržena vodorovná 
a svislá celoplošná izolace Glastek 40 Special Mineral z hydroizola�ních pás� tl. 4 mm 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklen�né tkaniny. Izolace proti 
Radonu bude sloužit sou�asn� i jako hydroizolace a bude provedena dle 
technologických p�edpis� výrobce.  

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru a umíst�ní stavby se ochrana p�ed bludnými proudy 
ne�eší. 
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c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 Jedná se o výstavbu rodinného domu, technická seizmicita se nep�edpokládá. 

d) ochrana p�ed hlukem 

 Veškeré použité výpln� otvor� budou spl
ovat p�edepsané požadavky 
na vzduchovou nepr�zvu�nost. 

 Skladby obvodové a st�ešní konstrukce jsou navrženy tak, aby spl
ovaly 
požadavky na vzduchovou nepr�zvu�nost. 

 K zabezpe�ení �ádné funkce t�žkých plovoucích podlah zejména obytného 
podkroví je nezbytné dodržet p�edepsanou skladbu, tzn. roznášecí vrstva podlahy 
ze samonivela�ní hmoty na bázi anhydritu, musí být zcela odd�lena od kro�ejové 
izolace (tvrzená minerální vata) separa�ní PE fólií, která zabrání zate�ení hmoty 
do izolace a tím jejímu akustickému znehodnocení. Dále musí být roznášecí vrstva 
oddilatována od obvodových zdí pomocí dilata�ních pásk� z tvrzené minerální vaty 
tl. 10 mm, p�esah t�chto obvodových pásk� se se�ízne s úrovní podlahy až po dokon�ení 
položení podlahové krytiny, jinak hrozí, že p�i st�rkování povrchu dojde k zate�ení 
st�rkovací hmoty do dilata�ní spáry a dojde k pevnému propojení s obvodovou 
konstrukcí, �ímž se ú�inek útlumu kro�ejového hluku výrazn� sníží. 

 Instala�ní potrubí musí být uložena pružn� vzhledem ke stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen p�enos hluku z potrubí do dalších konstrukcí stavby. Potrubní rozvody 
vody a odpadu je nutné p�i pr�chodu stavební konstrukcí obalit p�novou potrubní 
izolací tl. min. 15 mm. Je nep�ípustné potrubí, resp. �ást potrubí „natvrdo“ zazdít 
do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební konstrukci 
pružn�. 

 P�ípadné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružn� odd�lit od t�žké 
plovoucí desky a nosné konstrukce stropu (netýká se trubkového registru podlahového 
topení). 

 P�i stavb� nesmí dojít k propojení t�chto konstrukcí (p�i propojení jsou zcela 
eliminovány tlumící ú�inky pružné vrstvy). 

 P�i výstavb� je nutno dodržovat technologické postupy jednotlivých výrobc�
stavebních materiál�. 

e) protipovod�ová opat�ení 

 Ne�eší se, dot�ený pozemek se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Ne�eší se. Ostatní ú�inky jako vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
se v zájmovém území nevyskytují. 
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojovací místa všech p�ípojek se nachází na pozemku investora, 
tj. parc. �. 488/72. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

 Vodovodní p�ípojka – HDPE100 SDR11 32x3, celková délka 5 m. 

 Plynovodní p�ípojka – HDPE100 SDR11 32x3, délka NTL �ásti p�ípojky od HUP 
k objektu 7,5 m. 

 P�ípojka splaškové kanalizace – KG PVC DN150, délka nové �ásti p�ípojky 
je 4 m.  

 P�ípojka deš	ové kanalizace - KG PVC DN150 (platí pro hlavní v�tev), délka 
6 m. Vedlejší v�tve svodného potrubí deš	ové kanalizace budou z KG PVC DN125, 
celková délka 50 m. 

 P�ípojka elektro NN – p�ípojka je stávající, ukon�ena v p�ípojkové sk�íni 
na hranici pozemku parc. �. 488/72. Napojení od p�ípojkové sk�ín� (resp. 
od elektrom�ru) bude provedeno kabelem CYKY 4B×10, délka vedení je 9,5 m. 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

 Sou�ástí výstavby bude provedení sjezdu š. 3,0 m ze zámkové betonové dlažby, 
který bude napojen na p�ilehlou komunikaci na parcele �. 488/59. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Netýká se. V zájmovém území se nachází stávající dopravní infrastruktura. 

c) doprava v klidu 

 Rodinný d�m obsahuje garáž s jedním stáním pro osobní automobil, další 
parkovací stání je možné na zpevn�né ploše ze zámkové betonové dlažby p�ed garáží 
na pozemku investora tj. na parc. �. 488/72. 

 Návrh dopravy v klidu je v souladu s �SN 736056 (3/2011) – Odstavné 
a parkovací plochy silni�ních vozidel. 
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d) p�ší a cyklistické stezky 

 Netýká se, nesouvisí s projektem. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Po dokon�ení výstavby rodinného domu v�etn� venkovních zpevn�ných ploch, 
bude okolní terén pozemku parc. �. 488/72 urovnán a zatravn�n. Další terénní úpravy 
se nep�edpokládají. 

b) použité vegeta�ní prvky 

 Projekt ne�eší výsadbu d�evin. 

c) biotechnická opat�ení 

 Nezastav�ná plocha pozemku parc. �. 488/72 bude zatravn�na. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. 
P�i výstavb� bude vznikající hluk omezen na minimum, tak aby nedocházelo k rušení 
okolí. 

 Staveništ� bude udržováno v pot�ebné �istot�, materiál bude skladován 
na vyhrazeném míst� a prostor staveništ� bude odd�len od ostatního provozu. 

 P�i realizaci stavby vznikne ur�ité množství odpadu. Takto vzniklý odpad bude 
rozt�íd�n na jednotlivé složky. Nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem 
�. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�.  

b) vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, ochrana 
rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�

 Stavba nebude mít negativní vliv na p�írodu a krajinu. Na pozemku se nenachází 
žádné ke�e, stromy ani chrán�né rostliny �i živo�ichové. Výstavbou nedojde k narušení 
stávajících ekologických funkcí a vazeb v krajin�. 
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c) vliv na soustavu chrán�ných území Nátura 2000 

 Plánovaná výstavba rodinného domu se nachází mimo soustavu chrán�ných 
území Natura 2000, tato nebude výstavbou ovlivn�na. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

 Navrhovaný zám�r nepodléhá posouzení zjiš	ovacího �ízení nebo stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�

 Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

 Netýká se. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

 Dodávku stavební materiálu bude zajiš	ovat stavební firma pomocí autodopravy. 
Na pozemku investora (parc. �. 488/72) bude vybudován do�asný sklad materiálu. 
Zajišt�ní médii viz B.8 odst. c). 

b) odvodn�ní staveništ�

 Vzhledem ke skute�nosti, že hladina podzemní vody nezasahuje do úrovn� spodní 
stavby a zemina umož
uje vsakování srážkové vody, odvodn�ní staveništ� se ne�eší. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 P�íjezd na staveništ� je z p�ilehlé stávající komunikace na parc. �. 488/59. 

 Elektrická energie pro vlastní stavbu bude zajišt�na ze staveništního rozvad��e 
s elektrom�rem napojeného na stávající p�ípojkovou sk�í
 na parcele �. 488/72 dle 
podmínek správce sít�. 

 Voda pro stavbu bude zajišt�na ze stávající vodovodní odbo�ky na pozemku 
investora parc. �. 488/72, na kterou se osadí do�asný vodom�r po dobu výstavby. 
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d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 Výstavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, je však nutné 
po�ítat s možným zvýšením hluku a prašnosti. 

 P�i výstavb� bude vznikající hluk omezen na nezbytné minimum, aby 
nedocházelo k rušení okolí. 

 Staveništ� bude udržováno v pot�ebné �istot�, materiál bude skladován 
na vyhrazeném míst� a prostor staveništ� bude odd�len od ostatního provozu. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

 Výstavbou nevzniknou požadavky na asanace, demolice ani na kácení d�evin. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

 Zábory pro staveništ� nejsou vyžadovány. Staveništ� se bude rozkládat 
na pozemku investora, tj. parc. �. 488/72. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

 P�i realizaci stavby vznikne pouze malé množství odpadu. Jedná se p�evážn�
o ochranné obaly, r�zné od�ezky a zbytky jednotlivých stavebních materiál� a instalací 
TZB. 

 Takovýto stavební odpad lze klasifikovat následn�: 

 Kód odpadu   název                                  skupina                                            

170101 Beton Stavební a demoli�ní odpady 

 170107 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobk� neuvedené  
pod �íslem 170106 Stavební a demoli�ní odpady 

170201 D�evo Stavební a demoli�ní odpady 

170203 Plasty Stavební a demoli�ní odpady 

170302 Asfaltové sm�si Stavební a demoli�ní odpady 

170405 Železo a ocel Stavební a demoli�ní odpady 

170411 Kabely Stavební a demoli�ní odpady 

170802 Stavební mat. na bázi sádry Stavební a demoli�ní odpady 
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170904 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady  
neuvedené pod �ísly 170901, 170902 a 170903 Stavební a demoli�ní odpady  

     Takto vzniklý odpad bude rozt�íd�n na jednotlivé složky. Nakládání s odpady bude 
probíhat v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

 Skrývka ornice v celkovém objemu 57 m3 bude uložena na vyhrazeném míst�
pozemku parc. �. 488/72, po dokon�ení výstavby bude použita ke zp�tnému 
ohumusování upraveného terénu vlastního pozemku. 

 Vyt�žená zemina z výkop� v celkovém objemu 630 m3 bude uložena 
na vyhrazeném míst� pozemku parc. �. 488/72, po dokon�ení výstavby bude �ást 
zeminy použita k zásyp�m a k p�ípadným terénním úpravám, zejména k vyrovnání 
nerovností terénu. Zbylý objem vyt�žené zeminy bude odvezen na skládku. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

 Stroje a za�ízení používané v pr�b�hu výstavby budou jen v takovém technickém 
stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do p�dy. 

 Odpady budou likvidovány výlu�n� v za�ízeních, které mají k likvidaci odpad�
p�íslušné oprávn�ní. Doklady o likvidaci odpad� musí zhotovitel, pop�. stavebník 
uchovat pro p�ípadnou kontrolu. 

 B�hem výstavby nesmí docházet ke zne�iš	ování ovzduší, nap�. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostate�ným zajišt�ním lehkých materiál� proti odfouknutí. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci (BOZP) bude dodržována dle následujících 
právních p�edpis�: 

• Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn�ních pozd�jších p�edpis�.  

• Zákon �. 309/2006 Sb. o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví zam�stnanc�, 
o požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, pracovní prost�edky a za�ízení, 
organizace práce, pracovní postupy a bezpe�nostní zna�ky, o dalších úkolech zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele pop�ípad� fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby 
a koordinátora BOZP na staveništi, v platném zn�ní.  

• Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích.  
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P�ípadn� dalších právních p�edpis� souvisejícími s výše uvedenými. 

 P�i provád�ní musí být zajišt�no dodržení požadavk� stanovených na�ízením 
vlády �. 88/2004 Sb. o ochran� p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

 Budou-li na staveništi p�sobit zam�stnanci více než jednoho zhotovitele 
a sou�asn� realizace stavby rodinného domu p�esáhne 500 pracovních dn� v p�epo�tu 
na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby dle § 14 zákona �. 309/2006 Sb. povinen 
ur�it pot�ebný po�et koordinátor� bezpe�nosti a ochrany p�i práci na staveništi 
s p�ihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náro�nosti na koordinaci ve fázi 
p�ípravy a ve fázi jeho realizace. V opa�ném p�ípad� se koordinátor BOZP nepožaduje. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Výstavbou rodinného domu nebudou dot�eny bezbariérov� užívané stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

 Vzhledem k charakteru, velikosti a umíst�ní stavby se nepožadují žádná dopravní 
inženýrská opat�ení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

 Pro provád�ní stavby rodinného domu nejsou stanoveny žádné speciální 
podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

p�edpokládané zahájení stavby   6/2014 
p�edpokládané dokon�ení stavby 12/2015 

Výstavba bude probíhat v následujícím sledu: 

• Zemní práce 

• Betonáž základových konstrukcí, p�ípojky 

• Vodorovná hydroizolace 

• Obvodové a vnit�ní nosné zdivo, stropy 

• Svislá hydroizolace 

• Tesa�ské a pokrýva�ské práce, p�í�kové zdivo, ŽB schodišt�

• Osazení výplní venkovních otvor�

• Vn�jší kontaktní zateplovací systém suterénu, zásypy výkop�

• Vnit�ní instalace a rozvody 

• Omítky, podlahové konstrukce (t�žké plovoucí podlahy) 

• Sádrokartonové podhledy v podkroví v�. tepelné izolace 

• Vnit�ní povrchové úpravy (obklady, malby, podlahové krytiny) 
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• Schodiš	ové zábradlí, osazení obložkových zárubní a interiérových dve�í 

• Vn�jší kontaktní zateplovací systém fasády, oplechování parapet�, venkovní 
omítka, p�edokenní zábradlí 

• Stavba oplocení pozemku, provedení zpevn�ných ploch, zatravn�ní pozemku, 
úklidové práce 

Olomouc, kv�ten 2014 

Vypracoval Jan Teplý 
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D Dokumentace objekt� a technických 
a technologických  za�ízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva  

Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

 Stavba rodinného domu s advokátní kancelá�í bude sloužit k trvalému bydlení 
a provozování živnosti v oblasti právních služeb. Provoz advokátní kancelá�e bude 
zajišt�n investorem stavby Pavlem Novákem, který bude sou�asn� obyvatelem 
rodinného domu. 

 Stavba bude mít jednu bytovou jednotku. Rodinný d�m je navržen pro 4-5ti 
�lennou rodinu. 

Zastav�ná plocha RD 184,8 m2

Obestav�ný prostor 1731 m3 

Celková užitková plocha 470,9 m2  

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení 

 Projekt �eší novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu s advokátní 
kancelá�í. Objekt se nachází v chrán�né krajinné oblasti Ž�árské vrchy, �emuž je 
pod�ízeno hmotové a propor�ní m��ítko navržené stavby a výsledný vzhled budovy 
v tradi�ním venkovském stylu. Vlastní navržené �ešení stavby respektuje a navazuje 
na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, p�i�emž spl
uje i obecné 
podmínky a regulativy vydané Správou CHKO Ž�árské vrchy. 

 Rodinný d�m je pravidelného p�dorysného tvaru „L“, objekt je celopodsklepený 
s obytným p�ízemím a podkrovím. Sou�ástí p�ízemí je garáž pro jeden osobní 
automobil. Zast�ešení je navrženo sedlovou st�echou se sklonem st�ešních rovin 40°. 

 Výška h�ebene je navržena 8,18 m od 0,000, tj. 8,35 m od upraveného terénu. 

 Hlavní vstup rodinného domu i vstup do provozovny je orientován 
na severozápad.  

 Zastav�ná plocha objektu �iní 184,8 m2. 

 V podzemním podlaží se nachází, schodišt�, chodba, ze které je p�ístupná 
posilovna, koupelna, technická místnost, sklad a dílna s vlastním menším skladem. 
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 V p�ízemí se nachází provozovna, denní obytná �ást rodinného domu a garáž. 
Provozovna obsahuje zádve�í, WC a kancelá�. Denní obytná �ást obsahuje zádve�í, 
chodbu se schodišt�m, šatnu, spíž, koupelnu a obývací pokoj s kuchy
ským koutem 
se vstupem na terasu. 

 V podkroví se nachází no�ní �ást rodinného domu. Zde se nachází chodba, t�i 
pokoje, šatna, ložnice, WC a koupelna. V chodb� je navržen výlez na p�du. Z p�dního 
prostoru je zajišt�n výlez na st�echu, sloužící zejména pro revize komínových t�les. 

 Výšku jednotlivých podlaží spojuje dvouramenné monolitické ŽB schodišt�. 

 Obvodové zdivo podzemního podlaží je navrženo z bednících betonových 
tvarovek (tzv. ztracené bedn�ní). Konstrukce je z vn�jší strany dopln�na kontaktním 
zateplovacím systémem. 

 Obvodové zdivo nadzemních podlaží je navrženo z cihelných blok� Heluz 
zd�ných na tenkovrstvou maltu Heluz. Konstrukce je z vn�jší strany dopln�na 
certifikovaným zateplovacím systémem. 

 Vnit�ní nosné zdivo je navrženo z cihelných blok� Heluz zd�ných 
na tenkovrstvou maltu Heluz. 

 Krov bude d�ev�ný, vaznicová soustava. St�ešní krytina bude skládaná 
z betonových tašek Bramac Natura v p�írodním �ervenohn�dém odstínu. 

 Klempí�ské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s polyesterovou 
ochrannou vrstvou v hn�dém odstínu. 

 Komínový pláš	 bude tvo�it obklad z cihelných pásk� Heluz v p�írodní cihlové 
barv�. 

 Fasáda bude opat�ena silikátovou tenkovrstvou probarvenou omítkou v odstínu 
sv�tle zeleném. Sokl bude opat�en dekorativní st�edn�zrnnou omítkou marmolit v tmav�
zeleném odstínu. 

 Výpln� venkovních otvor� budou provedeny z plastových oken a dve�í, 
exteriérová strana bude v dekoru zlatý dub. 

 Garážová vrata budou sek�ní v dekoru zlatý dub. 

 Venkovní zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové betonové dlažby 
v p�írodním šedém odstínu se zapískovanými spárami. 

 Oplocení pozemku bude na severozápadní a jihozápadní hranici pozemku 
(tj. sm�rem do ulice) provedeno zd�né (sokl, sloupky) z betonových zdících tvarovek 
s rustikálním vzhledem p�írodního lomového štípaného kamene (Best – Natura) 
v hn�dém odstínu, výpl
 mezi sloupky bude z d�ev�ných plotovek opat�ených hn�dou 
lazurou. 

 Oplocení na severovýchodní hranici pozemku bude provedeno z ocelových 
sloupk� a poplastovaného pletiva. Výška zd�ného oplocení i oplocení z pletiva bude 
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výšky 1,8 m od p�ilehlého terénu. U severovýchodní hranice pozemku se nachází 
oplocení stávající. 

Bezbariérové užívání stavby 

 Novostavba rodinného domu není ur�ena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

 Advokátní kancelá�, v�etn� hygienického zázemí je navržena bezbariérov�
v souladu s vyhláškou �. �. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 Napojení na navazující ve�ejn� p�ístupné plochy a komunikace je navrženo 
bezbariérov� v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. 

 P�i výstavb� musí být dodrženy zejména tyto požadavky: 

• Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. 

• Dle výše jmenované vyhlášky musí mít komunikace pro chodce celkovou ší�ku 
nejmén� 1500 mm. Podélný sklon chodníku smí být nejvýše v pom�ru 1:12 
(8,33%), p�í�ný sklon nejvýše v pom�ru 1:50 (2,0%). Povrch pochozích ploch 
musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

• V projektu je pro p�ístup k provozovn� navržen chodník ší�ky 1500 mm 
ze zámkové betonové dlažby se zapískovanými spárami, s podélným sklonem 
max. 4,5%. 

• P�ed vstupem do budovy bude plocha nejmén� 1500×1500 mm (dve�e budou 
otevíravé dovnit�). Sklon plochy p�ed vstupem do budovy bude mít spád pouze 
v jednom sm�ru a to nejvýše v pom�ru 1:50 (2,0%). 

• Ší�ka dve�ního k�ídla vstupních dve�í (resp. sv�tlá pr�chozí ší�ka) bude 
min. 900 mm. 

• Ší�ka dve�ního k�ídla vnit�ních dve�í (resp. sv�tlá pr�chozí ší�ka) bude 
min. 800 mm. 

• Dve�ní k�ídlo u vstupu na WC bude ve výši 800 – 900 mm opat�eno vodorovným 
madlem p�es celou jejich ší�ku, umíst�ným na stran� opa�né než jsou záv�sy 
dve�í. Zámek dve�í bude umíst�n nejvýše 1000 mm nad podlahou, klika nejvýše 
1100 mm. 

• Na ostatních dve�í z hlediska charakteru užívání a provozního �ešení se madla 
nepožadují. 

• Venkovní vstupní dve�e do provozovny budou zvenku opat�eny koulí, zákazník 
tedy musí nejd�íve zazvonit a provozovatel živnosti p�ijde otev�ít. Bude-li 
zákazníkem osoba s omezenou schopností pohybu, p�edpokládá se, že dve�e bude 
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otevírat a zavírat provozovatel živnosti, z tohoto d�vodu se madla na dve�ních 
k�ídlech krom� dve�í na WC nepožadují. 

• Horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 1200 mm od úrovn� podlahy. 

• Navržené rozm�ry místnosti WC (1900×2250 mm) spl
ují požadavky pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu, které pro novostavby �iní 
min. 1800×2150 mm. Navržené rozm�ry jsou zv�tšeny z d�vodu použití 
p�edst�nové instalace vestav�né nádržky splachova�e pro záv�sný klozet. 

• V místnosti WC budou použity výhradn� za�izovací p�edm�ty ur�ené pro užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. Záv�sný klozet (nap�. záv�sný klozet 
JIKA – Olymp 820642), umyvadlo (nap�. JIKA – MIO 813714), dále há�ek 
na od�vy a odpadkový koš. Záchodová mísa bude osazena v osové vzdálenosti 
450 mm od bo�ní st�ny. Horní hrana sedátka klozetu bude ve výšce 460 mm nad 
podlahou. Ovládání splachovacího za�ízení bude umíst�no na stran�, ze které 
je volný p�ístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. 

• V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také 
v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou bude umíst�n ovlada�
signaliza�ního systému nouzového volání. 

• Umyvadlo bude opat�eno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním 
a musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 
800 mm. 

• Po obou stranách záchodové mísy budou madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm 
a ve výši 800 mm nad podlahou. 

• U záchodové mísy bude z jedné strany madlo na stran� p�ístupu sklopné 
a záchodovou mísu bude p�esahovat o 100 mm; madlo na opa�né stran�
záchodové mísy bude pevné a záchodovou mísu bude p�esahovat o 200 mm. 

• Vedle umyvadla bude jedno svislé madlo délky nejmén� 500 mm. 

• V místnosti WC bude instalováno pevné zrcadlo, jehož spodní hrana bude ve výši 
maximáln� 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimáln� 1800 mm nad 
podlahou. 

Celkové provozní �ešení 

 Stavba rodinného domu s advokátní kancelá�í bude sloužit k trvalému bydlení 
a provozování živnosti v oblasti právních služeb. Provoz advokátní kancelá�e bude 
zajišt�n investorem stavby Pavlem Novákem, který bude sou�asn� obyvatelem 
rodinného domu. Kancelá� bude komunika�n� propojená s obytnou �ástí RD 
interiérovými plnými dve�mi. Provozovna bude mít samostatný venkovní vchod a vedle 
vstupních dve�í bude viditeln� ozna�ena cedulí s uvedením identifika�ních údaj�
provozované živnosti.  
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Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Výkopy 

 Po sejmutí ornice v tl. 20 cm a jejím uložení do deponie bude následovat 
vyhloubení stavební jámy. Stavební jáma bude hloubky max. 3,3 m od p�vodního 
terénu. Zajišt�ní st�n výkopu proti sesuvu zeminy bude provedeno svahováním 
se sklonem svahu 1:0,5 (h:b). 

Základy 

 Založení objektu je s ohledem na místní geologické a hydrogeologické podmínky 
navrženo pomocí plošných základ� - základových pas�. Dimenze základových pas�
byla provedena na základ� orienta�ního statického výpo�tu (viz složka �. 1). 

 Základové pasy budou provedeny z betonu prostého C16/20 XC2. Výška pasu 
bude jednotná, 500 mm. Ší�ka pasu pod obvodovým zdivem bude 600 mm, pod 
vnit�ním nosným zdivem 700 mm.  Základová spára bude mít jednotnou úrove

založení v úrovni -3,550 m od 0,000 (úrove
 podlahy 1NP). 

 Po provedení základových pas� bude p�ed vlastní realizací podkladního betonu 
(desky) proveden podsyp z drceného kameniva mezi základové pasy do výšky horní 
úrovn� pasu, tento podsyp se �ádn� zhutní. Podkladní betonová deska tl. 150 mm bude 
provedena p�es betonové pasy z betonu C16/20 XC2 vyztužená KARI sítí 
150/150/6 mm. Bo�ní bedn�ní bude provedeno z prken. 

 Pod základové pasy bude umíst�n zemnící pásek hromosvodu FeZn 30/4 mm. 
Základové pasy budou betonovány p�ímo do rýhy. 

 Svodné potrubí splaškové kanalizace bude procházet pod základovými pasy, 
v míst� základových pas� bude uloženo do chráni�ky s p�esahem min. 30 cm na každou 
stranu pasu. 

Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo podzemního podlaží je navrženo z bednících betonových 
dutinových tvarovek BEST-ztracené bedn�ní 30 z vibrolisovaného betonu tl. 300 mm. 
Výška tvarovek je 250 mm. Tvárnice budou skládány na vazbu. Do vodorovné spáry 
bude vložena výztuž B500B. Vzniklé spáry mezi tvárnicemi budou vypln�ny 
cementovou maltou. Pr�b�žná svislá dutina bude dopln�na svislou výztuží B500B 
a vypln�na betonovou sm�sí z betonu C16/20 XC2. 

 Konstrukce bude z vn�jší strany dopln�na kontaktním zateplovacím systémem 
z EPS Perimetr tl. 100 mm. Vn�jší líc tepelné izolace bude pod úrovní terénu opat�en 
ochrannou a drenážní vrstvou z nopové fólie s nakašírovanou geotextilií Dörken Delta-
Terraxx. 
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 Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží je navrženo z cihelných blok� Heluz 
Plus Uni 30 broušená zd�ných na tenkovrstvou maltu (lepidlo) Heluz. První dva �ádky 
budou provedeny z cihelných blok� Heluz Family 30, p�i�emž první �ádek bude založen 
na zakládací maltu Heluz (viz výkres detailu D1). Tlouš	ka zdiva bez omítek bude 
300 mm. Konstrukce bude z vn�jší strany dopln�na certifikovaným zateplovacím 
systémem z EPS 70F tl. 150 mm. 

 Vnit�ní nosné zdivo je navrženo z cihelných blok� Heluz Plus 25 broušená 
zd�ných na tenkovrstvou maltu Heluz, první �ádek bude založen na zakládací maltu 
Heluz. Tlouš	ka zdiva bez omítek bude 250 mm. 

 P�í�kové nenosné zdivo bude provedeno z cihelných blok� (p�í�kovek) Heluz 8 
a Heluz 11,5 zd�ných na tenkovrstvou maltu (lepidlo) Heluz, první �ádek bude založen 
na zakládací maltu Heluz. Tlouš	ka zdiva bez omítek bude 80 (resp. 115) mm. 

 Samotnému založení všech zd�ných konstrukcí bude p�edcházet položení 
hydroizola�ních pás� v místech budoucích zdí a p�í�ek, hydroizola�ní pásy budou 
provedeny s dostate�ným p�esahem mimo p�dorys zdiva, aby bylo možné pozd�jší 
dokonalé napojení hydroizolace v celé ploše. 

Vodorovné konstrukce 

 Jako stropní konstrukce byl navržen skládaný keramický strop Heluz Miako, který 
je tvo�en keramicko-betonovými stropními nosníky a keramickými stropními vložkami 
tl. 190 mm. Stropní nosníky budou ukládány na t�žký asfaltový pás tl. min. 3,5 mm. 
Délka uložení nosník� na zdivu musí být skladebn� min. 125 mm, na stavb� pak 
min. 115 mm. 

 Stropníky se ihned po uložení na zdivo podep�ou v p�edepsaných vzdálenostech. 
Po uložení všech stropních nosník�, vložek a veškeré výztuže v�etn� v�ncové, bude 
konstrukce stropu zalita betonem C20/25 XC2 v tl. 60 mm nad vložkami a vyztužena 
kari sítí 150/150/6 mm. Vzájemný p�esah sítí min. 210 mm, kari sít� budou zataženy 
min. 150 mm za vnit�ní líc zdiva. 

 Celková výška nosné stropní konstrukce bude 250 mm. 

 P�ed betonáží je nutné osadit chráni�ky pro prostupy rozvod� ZTI a ÚT 
a vynechat p�esn� vymezený prostor pro pr�chod komínových t�les. Kolem 
komínových t�les bude provedena dilatace tl. 30 mm z tvrzené minerální vaty. 

 V úrovni strop� nad nosnými zdmi bude proveden sou�asn� s vlastní betonáží 
stropu ztužující železobetonový v�nec. V�nec bude z betonu C20/25 XC2, výztuž 
z betoná�ské oceli B500B. 

 Podp�rnou konstrukci lze odstranit nejd�íve po t�ech týdnech. 
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Schodišt�

 Schodišt� je navržené jako deskové dvouramenné monolitické železobetonové. 
Bude provedeno z betonu C20/25, výztuž z betoná�ské oceli B500B. Stupn� budou 
betonovány sou�asn� se schodiš	ovou deskou. V suterénu bude první nástupní rameno 
uloženo na betonový základ.  

Komínová t�lesa 

 Komínová t�lesa budou provedena z cihelného komínového systému Heluz. 

 Pro odvedení spalin od krbu je navržen komínový systém Heluz Izostat – pevná 
paliva, ø komínové vložky 200 mm, jedná se o t�ívrstvý komínový systém tvo�ený 
tenkost�nnou izostatickou vložkou, tepelnou izolací a broušenou cihelnou komínovou 
tvarovkou. Vybírací otvor bude umíst�n v podzemním podlaží v díln�. 

 Odkou�ení od plynového kondenza�ního kotle bude zajišt�no komínovým 
systémem Heluz Izostat – plynná paliva, ø komínové vložky 120 mm, jedná se 
o dvouvrstvý komínový systém složený z tenkovrstvé izostatické vložky a broušené 
cihelné komínové tvarovky. 

 Komínové systémy Heluz Izostat svou konstrukcí umož
ují nejen odvod spalin, 
ali i p�ívod vzduchu ke spot�ebi�i. 

 Komínová t�lesa budou ukon�ena 650 mm nad úrovní h�ebene st�echy. 

Podlahy 

 Ve všech místnostech krom� garáže bude provedena t�žká plovoucí podlaha 
s roznášecí vrstvou tvo�enou samonivela�ním litým pot�rem na bázi anhydritu 
(Anhyment). 

 V podzemním podlaží bude roznášecí vrstva tvo�ena betonovou mazaninou 
vyztuženou kari sítí 150/150/4 mm.  

 Roznášecí vrstva podlahy bude trvale pružn� odd�lena od nosné konstrukce stropu 
(resp. podlahy v suterénu). 

Úpravy st�n a strop�

 Vnit�ní zdivo, obvodové zdi na stran� interiéru a stropy budou opat�eny 
vápenosádrovou omítkou Cemix 026 v tl. 15 mm.  

 Fasáda bude opat�ena silikátovou tenkovrstvou probarvenou omítkou Weber.pas 
silikát v odstínu sv�tle zeleném (ZE4C). 

 Sokl bude opat�en dekorativní st�edn�zrnnou omítkou Weber.pas marmolit 
v tmav� zeleném odstínu MAR2 G05 (HBW17). 
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 P�ed nanášením venkovních omítek bude povrch zateplovacího systému opat�en 
podkladním nát�rem Weber.pas Uni NPU700. 

 Po vyzrání vnit�ních omítek budou provedeny malby všech omítnutých st�n, 
strop� a sádrokartonových konstrukcí. Malba se bude skládat z jednoho nát�ru penetrací 
Primalex Univerzální a dvou vrchních nát�r� bílé barvy, p�ípadn� v odstínu dle výb�ru 
investora malbou Primalex. 

 V koupelnách a WC bude povrch st�n opat�en keramickým obkladem Rako dle 
výb�ru investora do výše stropu. V kuchyni bude proveden keramický obklad v pásu 
mezi pracovní deskou a horními sk�í
kami kuchy
ské linky v celé její délce. 

 Ve všech místnostech, kde bude provedena keramická dlažba a nebude proveden 
keramický obklad, bude na st�nách u podlahy nalepen sokl z keramické dlažby z pásk�
širokých 100 mm. 

 V podkroví bude ve všech místnostech proveden SDK podhled. 
Nosná konstrukce SDK bude tvo�ena jednoduchým rastrem z ocelových profil� CD 
(pop�ípad� d�ev�ných latí), rastr bude upevn�n na kleštinách a krokvích pomocí 
rychlozáv�s� s táhly a krokvových záv�s�. Oplášt�ní bude provedeno jednovrstvé 
ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. V místnostech se zvýšenou vlhkostí bude 
proveden podhled z impregnovaných SDK desek ur�ených do vlhkého prost�edí.  

Podlahové krytiny 

1S (suterén) 

 V posilovn� bude provedena pryžová podlahová krytina Sportec Color tl. 12 mm 
lepená k podkladu opat�eným penetra�ním nát�rem dvousložkovým polyuretanovým 
lepidlem. Tato podlahová krytina bude u st�n ukon�ena podlahovou lištou. 

 V ostatních místnostech suterénu bude provedena keramická dlažba Rako dle 
výb�ru investora. V místnostech, kde nebude keramický obklad, bude keramická dlažba 
ukon�ena keramickým soklem výšky 100 mm. Použitá lepící hmota v�etn� spárovací 
hmoty bude flexibilní. 

1NP (p�ízemí) 

 V kancelá�i a obývacím pokoji je navržena podlahová krytina z vinylových dílc�
Thermofix tl. 2,5 mm lepených k podkladu disperzním lepidlem, u st�n bude ukon�ena 
podlahovou lištou. 

 V ostatních místnostech p�ízemí bude provedena keramická dlažba Rako dle 
výb�ru investora. V garáži bude provedena keramická dlažba Rako �ady Taurus. 
V místnostech, kde nebude keramický obklad, bude keramická dlažba ukon�ena 
keramickým soklem výšky 100 mm. Použitá lepící hmota v�etn� spárovací hmoty bude 
flexibilní. 
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2NP (podkroví) 

 V místnostech chodba, WC a koupelna bude provedena keramická dlažba Rako 
dle výb�ru investora. V místnostech, kde nebude keramický obklad, bude keramická 
dlažba ukon�ena keramickým soklem výšky 100 mm. Použitá lepící hmota v�etn�
spárovací hmoty bude flexibilní. 

 V ostatních místnostech podkroví je navržena podlahová krytina z vinylových 
dílc� Thermofix tl. 2,5 mm lepených k podkladu disperzním lepidlem, u st�n bude 
ukon�ena podlahovou lištou. 

Výpln� otvor�

Okna 

Navržena jsou okna plastová PKS, typ 76, profil Inoutic Prestige - 6 komor, 
3 t�sn�ní (jedno st�edové), izola�ní dvojsklo, UW = do 1,2 W/(m2.K), výrobcem 
deklarovaná laboratorní nepr�zvu�nost Rw = 40 dB, kování SIEGENIA AUBI TITAN 
AF, rám vyztužen ocelovou výztuhou tl. 2mm. Podkladní profil 5-ti komorový, 
zateplený. Stavební hloubka 76 mm. Exteriérová strana bude v dekoru zlatý dub, 
interiérová strana bílá. Osazení oken bude pomocí kotevních okenních zinkovaných 
plech�. 

Vchodové dve�e 

 Navrženy jsou vchodové dve�e plastové jednok�ídlé oto�né �áste�n� prosklené, 
PKS typ 76-PV3, profil Inoutic Prestige - 6 komor, izola�ní dvojsklo, 
U = 1,2 W/(m2.K). 

 Výpln� otvor� budou v p�ipojovací spá�e ut�sn�ny pomocí parot�sných (na stran�
interiéru) a paropropustných pásek (nap�. systém Illbruck) v souladu s aktuální 
�SN 7305040. 

Vrata 

 Navržena jsou tepeln�-izola�ní garážová sek�ní vrata Lomax Delta bez prolisu 
se standardním kováním a elektrickým bo�ním pohonem Marantec Exclusive 650, 
U = 1,2 W/(m2.K). Povrchová úprava bude v dekoru zlatý dub. 

St�ešní okna 

 St�ešní okna budou d�ev�ná s izola�ním dvojsklem a spodním ovládáním, 
Velux MK08 GLL 1055B, UW = 1,3 W/(m2.K), rozm�r 780×1400 mm. 
Osazení okna bude provedeno s využitím systémových prvk� Velux (hydroizola�ní 
lemování EDW2000 a tepeln� izola�ní ráme�ek BDX2000). Povrchová úprava 
v exteriéru bude z hliníku v hn�dém odstínu, v interiéru lakované d�evo.
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Výlez na p�du 

 P�ístup na p�du bude zajišt�n pomocí stahovacích schod� JAP LUSSO PP 
v protipožárním provedení, rozm�ry 1000×600 mm. 

Výlez na st�echu 

 P�ístup na st�echu bude zajišt�n st�ešním výlezem Velux GVK s rozm�ry 
410×550 mm. 

Interiérové dve�e 

 V suterénu budou osazeny dve�e s povrchovou úpravou CPL laminát 
do klasických ocelových zárubní. V p�ízemí a podkroví budou osazeny dve�e dýhované 
do obložkových zárubní. P�esná specifikace dve�í a zárubní je uvedena ve výpisu 
výrobk�. 

Izolace 

Tepelné izolace 

 Tepelná izolace podlahy v suterénu a p�ízemí je navržena z podlahového 

polystyrenu Isover EPS Grey100 tl. 40 mm, � = 0,031 W/(m.K), kladeného na vazbu 

ve dvou vrstvách (celková tl. 80 mm). 

 Suterénní zdivo až po horní hranu soklu bude opat�eno kontaktním zateplovacím 

systémem z tepelné izolace Isover EPS Perimetr tl. 100 mm (� = 0,034 W/(m.K)). 

 Obvodové zdivo od soklu po st�echu bude opat�eno certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem z tepelné izolace Isover EPS 70F tl. 150 mm 

(� = 0,039 W/(m.K)). 

 Tepelná izolace ve skladb� st�ešní konstrukce je navržena z izola�ních rolovaných 
pás� Isover Unirol Profi ze skelné plsti (povrchov� hydrofobizované), 

� = 0,033 W/(m.K), vložených mezi krokve na celou jejich výšku v tl. 180 mm a pod 

krokve v tl. 100 mm. 

 Strop pod nevytáp�nou p�dou bude zateplen tepelnou izolací z izola�ních 
rolovaných pás� Isover Unirol Profi ze skelné plsti (povrchov� hydrofobizované), 

� = 0,033 W/(m.K), kladených ve dvou vrstvách v tl. 100 mm a 140 mm s p�evázáním 

spár. 

 Veškeré vnit�ní rozvody studené i teplé užitkové vody budou opat�eny tepelnou 
izolací (nap�. Mirelon). 
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Kro�ejové izolace 

 Kro�ejová izolace v podlaze podkroví bude tvo�ena z tvrzené minerální vaty 
Isover T-N o tl. 40mm, sou�ástí kro�ejové izolace budou i obvodové dilata�ní pásky 
z tvrzené minerální vaty Isover N/PP tl. 15 mm. P�i realizace je nutné zabránit prote�ení 
samonivela�ní lité sm�si do kro�ejové izolace pe�liv� provedenou separa�ní PE fólií. 
Obdobn� bude provedena i podlaha p�ízemi. 

Hydroizolace, izolace proti Radonu 

 K zabrán�ní pronikání zemní vlhkosti do objektu a k zabrán�ní pronikání Radonu 
z podloží do objektu je navržena vodorovná a svislá celoplošná izolace Glastek 40 
Special Mineral z hydroizola�ních pás� tl. 4mm z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze sklen�né tkaniny. Podklad bude opat�en asfaltovou penetra�ní emulzí 
Dekprimer. Napojení v úrovni založení obvodového zdiva bude provedeno zp�tným 
spojem. Veškeré prostupy budou ut�sn�né. Hydroizolace bude provedena dle 
technologických p�edpis� výrobce. 

Krov 

 Nosnou konstrukci st�echy bude tvo�it d�ev�ný krov vaznicové soustavy, 
jednotlivé prvky krovu budou provedeny z hran�ného �eziva pevnostní t�ídy SI (C22 dle 
�SN EN 338). Krov se skládá z pozednic 140/140 mm, st�edových vaznic 160/220 mm, 
krokví 120/180 mm (úžlabní krokve 140/180 mm), oboustranných kleštin 80/180 mm, 
vrcholových kleštin (resp. p�íložek)  40/120 mm. �ást st�edové vaznice v míst�
kolmého napojení druhé st�edové vaznice bude provedena ze dvou ocelových 
válcovaných profil� U220 sva�ených do krabice (viz výkres detailu D5). 

 Pozednice budou kotveny do ŽB v�nce pomocí chemických kotev Fischer. 
Kotvení bude provedeno po 1,15 m. 

 ŽB v�nec pod pozednicí bude tvo�en betonem C20/25 XC2 vyztuží B500B. Tento 
v�nec bude zatažen také do všech p�ilehlých �ástí vnit�ního nosného zdiva v délce 
min. 2 m. 

 Zav�trování krovu bude provedeno pomocí zav�trovacího pasu z ocelového 
žárov� zinkovaného plechu v úrovni kleštin a na vnit�ní stran� krokví v úrovni nad 
kleštinami. 

 Všechny d�ev�né prvky krovu budou opat�eny impregna�ním nát�rem ve dvou 
vrstvách proti d�evokazným šk�dc�m a houbám (nap�. Bochemit Optimal bezbarvý). 
Krokve v �ásti pod pozednicí budou hoblované ze t�í stran (pohledová �ást). 

 Ocelové konstrukce bez povrchové úpravy budou opat�eny protikorozním 
nát�rem. 
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St�ešní krytina 

 Zast�ešení objektu je navrženo sedlovou st�echou se sklonem 40°. Vlastní 
konstrukce bude dvoupláš	ová. St�ešní krytina bude provedena z betonových st�ešních 
tašek Bramac Natura v p�írodním �ervenohn�dém odstínu skládaných na lat� v osové 
vzdálenosti 310 mm. St�ešní krytina bude obsahovat i odv�trávací tašky Bramac Natura, 
tyto budou umíst�né v druhé �ad� pod h�ebenem v osové vzdálenosti p�ibližn� 1,5 m 
(viz výkres detailu D4). 

 Pro pr�chody odv�trávacích potrubí splaškové kanalizace a v�tracího potrubí 
ze šaten budou využity systémové prvky Bramac.  

Klempí�ské výrobky 

 Oplechování st�echy v�etn� podokapních žlab� a svod� a oplechování vn�jších 
parapet� oken bude provedeno z pozinkovaného plechu s vrchní ochrannou 
polyesterovou vrstvou (Lindab). Viz výpis klempí�ských výrobk�. 

Záme�nické výrobky 

 Záme�nické výrobku obsahují ocelové zárubn� podzemního podlaží, schodiš	ová 
zábradlí, krycí rošty sklepních sv�tlík�, stavební pouzdra pro posuvné interiérové dve�e, 
venkovní p�edokenní zábradlí, v�trací kovové fasádní m�ížky a sadu nást�ešní stoupací 
plošiny Bramac Uni. Podrobný popis t�chto výrobk� je ve výpisu záme�nických 
výrobk�. 

Venkovní zpevn�né plochy 

 Venkovní zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové betonové dlažby 
v p�írodním šedém odstínu. Skladba zpevn�ných ploch je specifikována ve výkresové 
�ásti projektové dokumentace (�ezy). 

Oplocení 

 Oplocení pozemku bude na severozápadní a jihozápadní hranici pozemku (tj. 
sm�rem do ulice) provedeno zd�né (sokl, sloupky) z betonových zdících tvarovek 
s rustikálním vzhledem p�írodního lomového štípaného kamene (Best – Natura) 
v hn�dém odstínu. Ší�ka navržených tvarovek je 200 mm, výška 200 mm. Pod zdivem 
bude proveden základový pas z prostého betonu C12/15, základová spára bude 
v nezámrzné hloubce (0,9 m). Vlastní zdivo bude provedeno z betonových dutinových 
tvarovek skládaných na vazbu, do dutin se vloží svislá výztuž ø 10 mm a poté se dutiny 
vyplní betonem C12/15. Horní �ást zdiva bude opat�ena zákrytovými deskami 
uloženými do cementové malty. 

 Výpl
 mezi sloupky bude z d�ev�ných plotovek opat�ených hn�dou lazurou. 
Uchycení plotové výpln� k pilí�k�m bude pomocí volného šroubového spoje 
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ke kotevnímu železu, které bude vloženo do tvarovky a celou jí probíhá. P�i výstavb�
bude postupováno dle technologického p�edpisu výrobce. 

 Oplocení na severovýchodní hranici pozemku bude provedeno z ocelových 
sloupk� a poplastovaného pletiva. 

 Výška zd�ného oplocení i oplocení z pletiva bude výšky 1,8 m od p�ilehlého 
terénu. U severovýchodní hranice pozemku se nachází oplocení stávající. 

Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

 Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály 
a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska zp�sobilosti stavby pro navržený ú�el 
zaru�ují, že stavba bude p�i správném provedení a b�žné údržb� po dobu p�edpokládané 
existence spl
ovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpe�nost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prost�edí, bezpe�nost p�i udržování a užívání 
stavby, ochranu proti hluku a požadavky na úsporu energie a ochranu tepla. 

Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - 
popis �ešení, zásady hospoda�ení energiemi 

 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky je samostatnou p�ílohou projektové 
dokumentace. V rámci posouzení objektu z hlediska stavební fyziky bylo ov��eno, 
že navržené konstrukce spl
ují požadavky § 14 (ochrana proti hluku a vibracím) a §16 
(úspora energie a tepelná ochrana) vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve zn�ní vyhlášky �. 20/2012 Sb. 

 Dle protokolu energetického štítku obálky budovy (viz složka �. 6) je navržený 
rodinný d�m za�azen do klasifika�ní t�ídy B - Úsporná. 

 Dostate�né proslun�ní a osv�tlení pobytových místností je zajišt�no navrženými 
okenními otvory spl
ujících požadavky dle § 11 (denní a um�lé osv�tlení, v�trání 
a vytáp�ní) a § 13 (proslun�ní) vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby ve zn�ní vyhlášky �. 20/2012 Sb. 

Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 K zabrán�ní pronikání Radonu z podloží do objektu je navržena vodorovná 
a svislá celoplošná izolace Glastek 40 Special Mineral z hydroizola�ních pás� tl. 4 mm 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklen�né tkaniny. Izolace proti 
Radonu bude sloužit sou�asn� i jako hydroizolace a bude provedena dle 
technologických p�edpis� výrobce.  
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b) ochrana p�ed bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru a umíst�ní stavby se ochrana p�ed bludnými proudy 
ne�eší. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 Jedná se o výstavbu rodinného domu, technická seizmicita se nep�edpokládá. 

d) ochrana p�ed hlukem 

 Veškeré použité výpln� otvor� budou spl
ovat p�edepsané požadavky 
na vzduchovou nepr�zvu�nost. 

 Skladby obvodové a st�ešní konstrukce jsou navrženy tak, aby spl
ovaly 
požadavky na vzduchovou nepr�zvu�nost. 

 K zabezpe�ení �ádné funkce t�žkých plovoucích podlah zejména obytného 
podkroví je nezbytné dodržet p�edepsanou skladbu, tzn. roznášecí vrstva podlahy 
ze samonivela�ní hmoty na bázi anhydritu, musí být zcela odd�lena od kro�ejové 
izolace (tvrzená minerální vata) separa�ní PE fólií, která zabrání zate�ení hmoty do 
izolace, a tím jejímu akustickému znehodnocení. Dále musí být roznášecí vrstva 
oddilatována od obvodových zdí pomocí dilata�ních pásk� z tvrzené minerální vaty 
tl. 10 mm, p�esah t�chto obvodových pásk� se se�ízne s úrovní podlahy až po dokon�ení 
položení podlahové krytiny, jinak hrozí, že p�i st�rkování povrchu dojde k zate�ení 
st�rkovací hmoty do dilata�ní spáry a dojde k pevnému propojení s obvodovou 
konstrukcí, �ímž se ú�inek útlumu kro�ejového hluku výrazn� sníží. 

 Instala�ní potrubí musí být uložena pružn� vzhledem ke stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen p�enos hluku z potrubí do dalších konstrukcí stavby. Potrubní rozvody 
vody a odpadu je nutné p�i pr�chodu stavební konstrukcí obalit p�novou potrubní 
izolací tl. min. 15 mm. Je nep�ípustné potrubí, resp. �ást potrubí „natvrdo“ zazdít do 
stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební konstrukci 
pružn�. 

 P�ípadné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružn� odd�lit od t�žké 
plovoucí desky a nosné konstrukce stropu (netýká se trubkového registru podlahového 
topení). 

 P�i stavb� nesmí dojít k propojení t�chto konstrukcí (p�i propojení jsou zcela 
eliminovány tlumící ú�inky pružné vrstvy). 

 P�i výstavb� je nutno dodržovat technologické postupy jednotlivých výrobc�
stavebních materiál�. 

e) protipovod�ová opat�ení 

 Ne�eší se, dot�ený pozemek se nenachází v záplavovém území. 
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f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Ne�eší se, ostatní ú�inky jako vliv poddolování, výskyt metanu apod. se 
v zájmovém území nevyskytují. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Viz požárn� bezpe�nostní �ešení stavby, které je samostatnou p�ílohou projektové 
dokumentace (složka �. 5).

Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované jakosti 
provedení 

 Požadované jakosti navržených materiál� a provedení jsou podrobn�
specifikovány v p�íslušných oddílech textové i výkresové �ásti projektové 
dokumentace.  

Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na provád�ní 
a jakost navržených konstrukcí 

 V projektu se nevyskytují žádné netradi�ní technologické postupy ani zvláštní 
požadavky na provád�ní a jakost navržených konstrukcí. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby 

 Zhotovitel stavby zajistí vypracování výrobní dokumentace pro schodiš	ové 
zábradlí, na základ� zam��ení skute�ného provedení schodišt� a up�esn�ní tvaru 
a provedení investorem. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

 Nejsou požadovány žádné další kontroly zakrývaných konstrukcí nad rámec 
povinných – stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami. 
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D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek 
pr�zkumu stávajícího stavu nosného systému stavby p�i návrhu její zm�ny 

 Založení stavby je navrženo pomocí plošných základ�. Vlastní stavba je navržena 
v nosném st�novém zd�ném systému. Uspo�ádání svislých nosných konstrukcí 
je obousm�rné, tvo�ené obvodovým nosným zdivem a vnit�ním nosným zdivem. 
Krov je tvo�en vaznicovou soustavou. 

Podrobný popis navrženého nosného systému 

Základy 

 Založení objektu je s ohledem na místní geologické a hydrogeologické podmínky 
navrženo pomocí plošných základ� - základových pas�. Dimenze základových pas�
byla provedena na základ� orienta�ního statického výpo�tu, s uvažováním výpo�tové 
únosnosti zeminy Rdt = 200 kPa (výpo�et viz složka �. 1). 

 Základové pasy budou provedeny z betonu prostého C16/20 XC2. Výška pasu 
bude jednotná, 500 mm. Ší�ka pasu pod obvodovým zdivem bude 600 mm, pod 
vnit�ním nosným zdivem 700 mm.  Základová spára bude mít jednotnou úrove

založení ve výšce -3,550 m od 0,000 (úrove
 podlahy 1NP). 

 Po provedení základových pas� bude p�ed vlastní realizací podkladního betonu 
(desky) proveden podsyp z drceného kameniva mezi základové pasy do výšky horní 
úrovn� pasu, tento podsyp se �ádn� zhutní. Podkladní betonová deska tl. 150 mm bude 
provedena p�es betonové pasy z betonu C16/20 XC2 vyztužená KARI sítí 
150/150/6 mm. Bo�ní bedn�ní bude provedeno z prken. 

 Pod základové pasy bude umíst�n zemnící pásek hromosvodu FeZn 30/4 mm. 
Základové pasy budou betonovány p�ímo do rýhy. 

 Svodné potrubí splaškové kanalizace bude procházet pod základovými pasy, 
v míst� základových pas� bude uloženo do chráni�ky s p�esahem min. 30 cm na každou 
stranu pasu. 

Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo podzemního podlaží je navrženo z bednících betonových 
dutinových tvarovek BEST-ztracené bedn�ní 30 z vibrolisovaného betonu tl. 300 mm. 
Výška tvarovek je 250 mm. Tvárnice budou skládány na vazbu. Do vodorovné spáry 
bude vložena výztuž B500B 2x ø10 mm. Vzniklé spáry mezi tvárnicemi budou 
vypln�ny cementovou maltou. Pr�b�žná svislá dutina bude dopln�na svislou výztuží 
B500B 2x ø10 mm po max. 500 mm a vypln�na betonovou sm�sí z betonu 
C16/20 XC2. 
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 Konstrukce bude z vn�jší strany dopln�na kontaktním zateplovacím systémem 
z EPS Perimetr tl. 100 mm. Vn�jší líc tepelné izolace bude pod úrovní terénu opat�en 
ochrannou a drenážní vrstvou z nopové fólie s nakašírovanou geotextilií Dörken Delta-
Terraxx. 

 Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží je navrženo z cihelných blok� Heluz 
Plus Uni 30 broušená zd�ných na tenkovrstvou maltu (lepidlo) Heluz. První dva �ádky 
budou provedeny z cihelných blok� Heluz Family 30, p�i�emž první �ádek bude založen 
na zakládací maltu Heluz (viz detail D1). Tlouš	ka zdiva bez omítek bude 300 mm. 
Konstrukce bude z vn�jší strany dopln�na certifikovaným zateplovacím systémem 
z EPS 70F tl. 150 mm. 

 Vnit�ní nosné zdivo je navrženo z cihelných blok� Heluz Plus 25 broušená 
zd�ných na tenkovrstvou maltu Heluz, první �ádek bude založen na zakládací maltu 
Heluz. Tlouš	ka zdiva bez omítek bude 250 mm 

 P�í�kové nenosné zdivo bude provedeno z cihelných blok� (p�í�kovek) Heluz 8 
a Heluz 11,5 zd�ných na tenkovrstvou maltu (lepidlo) Helu, první �ádek bude založen 
na zakládací maltu Heluz. Tlouš	ka zdiva bez omítek bude 80 (resp. 115) mm. 

 Samotnému založení všech zd�ných konstrukcí bude p�edcházet položení 
hydroizola�ních pás� v místech budoucích zdí a p�í�ek, hydroizola�ní pásy budou 
provedeny s dostate�ným p�esahem mimo p�dorys zdiva, aby bylo možné pozd�jší 
dokonalé napojení hydroizolace v celé ploše. 

Vodorovné konstrukce 

 Jako stropní konstrukce byl navržen skládaný keramický strop Heluz Miako, který 
je tvo�en keramicko-betonovými stropními nosníky a keramickými stropními vložkami 
tl. 190mm. Stropní nosníky budou ukládány na t�žký asfaltový pás tl. min. 3,5 mm. 
Délka uložení nosník� na zdivu musí být skladebn� min. 125 mm, na stavb� pak 
min. 115 mm. 

 Stropníky se ihned po uložení na zdivo podep�ou v p�edepsaných vzdálenostech. 
Od délky nosníku 4,5 m p�i osové vzdálenosti nosník� 500 mm (resp. od délky nosníku 
4,75 m p�i osové vzdálenosti 625 mm) je nutné dle �SN EN 1992-1-1 provést 
nadvýšení stropních nosník� o L/350 (L = délka nosníku). 

 Po uložení všech stropních nosník�, vložek a veškeré výztuže v�etn� v�ncové, 
bude konstrukce stropu zalita betonem C20/25 XC2 v tl. 60 mm nad vložkami 
a vyztužena kari sítí 150/150/6 mm (krytí 20 mm). Vzájemný p�esah sítí min. 210 mm, 
kari sít� budou zataženy min. 150 mm za vnit�ní líc zdiva. 

 Celková výška nosné stropní konstrukce bude 250 mm. 
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 P�ed betonáží je nutné osadit chráni�ky pro prostupy rozvod� ZTI a ÚT 
a vynechat p�esn� vymezený prostor pro pr�chod komínových t�les. Kolem 
komínových t�les bude provedena dilatace tl. 30 mm z tvrzené minerální vaty. 

 V úrovni strop� nad nosnými zdmi bude proveden sou�asn� s vlastní betonáží 
stropu ztužující železobetonový v�nec. V�nec bude z betonu C20/25 XC2, výztuž 
z betoná�ské oceli B500B tvo�ena 4x ø12 a t�mínky ø6 po 200 mm. 

 Podp�rnou konstrukci lze odstranit nejd�íve po t�ech týdnech. 

Schodišt�

 Schodišt� je navržené jako deskové dvouramenné monolitické železobetonové. 
Bude provedeno z betonu C20/25, výztuž z betoná�ské oceli B500B. Stupn� budou 
betonovány sou�asn� se schodiš	ovou deskou. V suterénu bude první nástupní rameno 
uloženo na betonový základ. Tlouš	ka desky schodiš	ového ramene bude 100 mm, 
tlouš	ka mezipodesty bude 195 mm. 

Krov 

 Nosnou konstrukci st�echy bude tvo�it d�ev�ný krov vaznicové soustavy, 
jednotlivé prvky krovu budou provedeny z hran�ného �eziva pevnostní t�ídy SI (C22 dle 
�SN EN 338). Krov se skládá z pozednic 140/140 mm, st�edových vaznic 160/220 mm, 
krokví 120/180 mm (úžlabní krokve 140/180 mm), oboustranných kleštin 80/180 mm, 
vrcholových kleštin (resp. p�íložek)  40/120 mm. �ást st�edové vaznice v míst�
kolmého napojení druhé st�edové vaznice bude provedena ze dvou ocelových 
válcovaných profil� U220 sva�ených do krabice (viz výkres detailu D5). 

 Pozednice budou kotveny do ŽB v�nce pomocí chemických kotev Fischer RGM 
16x300, skládajících se ze svorníku z galvanicky zinkované oceli ø 16 mm, podložky 
a matice M16 a chemické patrony Fischer RM16. Kotvení bude provedeno po 1,15 m. 

 ŽB v�nec pod pozednicí bude tvo�en betonem C20/25 XC2 vyztuží B500B 6x ø12 
a t�mínky ø6 po 200 mm. Tento v�nec bude zatažen také do všech p�ilehlých �ástí 
vnit�ního nosného zdiva v délce min. 2 m. 

 Zav�trování krovu bude provedeno pomocí zav�trovacího pasu BV/ZP 10-06 
z ocelového žárov� zinkovaného plechu a h�ebíky BV/KH 4,0×40 mm v úrovni kleštin 
a na vnit�ní stran� krokví v úrovni nad kleštinami. 

 Všechny d�ev�né prvky krovu budou opat�eny impregna�ním nát�rem ve dvou 
vrstvách proti d�evokazným šk�dc�m a houbám (nap�. Bochemit Optimal bezbarvý). 
Krokve v �ásti pod pozednicí budou hoblované ze t�í stran (pohledová �ást). 

 Ocelové konstrukce bez povrchové úpravy budou opat�eny protikorozním 
nát�rem. 
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Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpo�tu 

 Údaje o uvažovaných zatíženích jsou obsaženy v p�íloze „orienta�ní výpo�et 
základ�“. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiál�

 Požadované jakosti navržených materiál� jsou podrobn� specifikovány 
v p�íslušných oddílech textové i výkresové �ásti projektové dokumentace.  

Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na provád�ní 
a jakost navržených konstrukcí 

 V projektu se nevyskytují žádné netradi�ní technologické postupy ani zvláštní 
požadavky na provád�ní a jakost navržených konstrukcí. 

Zajišt�ní stavební jámy 

 Stavební jáma bude hloubky max. 3,3 m od p�vodního terénu. Zajišt�ní st�n 
výkopu proti sesuvu zeminy bude provedeno svahováním se sklonem svahu 1:0,5 (h:b). 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

 Nejsou požadovány žádné další kontroly zakrývaných konstrukcí nad rámec 
povinných – stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby 

 Pro nosný systém stavby není požadována žádná další dokumentace, kterou by 
m�l zajistit zhotovitel stavby. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Viz požárn� bezpe�nostní �ešení stavby, které je samostatnou p�ílohou projektové 
dokumentace (složka �. 5).

Seznam použitých podklad� - p�edpis�, norem, literatury, výpo�etních program�
apod. 

� Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

� Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

� Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

� �SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres� stavební �ásti 
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� �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: 
Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

� �SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: 
Obecná zatížení -  Zatížení sn�hem 

� �SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení v�trem 

� �SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

� �SN EN 338 - Konstruk�ní d�evo - T�ídy pevnosti 

� Technické listy výrobk� a p�íru�ky, zejména firmy Best, Heluz, Fischer. 

Požadavky na bezpe�nost p�i provád�ní nosných konstrukcí - odkaz na p�íslušné 
p�edpisy a normy 

 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci (BOZP) bude dodržována dle následujících 
právních p�edpis�: 

• Zákon �. 309/2006 Sb. o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví zam�stnanc�, 
o požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, pracovní prost�edky a za�ízení, 
organizace práce, pracovní postupy a bezpe�nostní zna�ky, o dalších úkolech 
zadavatele stavby, jejího zhotovitele pop�ípad� fyzické osoby, která se podílí na 
zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném zn�ní.  

• Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích.  

 P�ípadn� dalších právních p�edpis� souvisejícími s výše uvedenými. 

 P�i provád�ní musí být zajišt�no dodržení požadavk� stanovených na�ízením 
vlády �. 88/2004 Sb. o ochran� p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení je samostatnou p�ílohou PD (viz složka �. 5). 
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D.1.4 Technika prost�edí staveb 

a) Zdravotn� technické instalace 

Kanalizace 

 Vnit�ní rozvody splaškové kanalizace budou vedeny p�evážn� v instala�ních 
p�izdívkách, p�ípadn� ve vyfrézovaných drážkách ve zdivu. P�ipojovací potrubí bude 
mít sklon min 3% a bude provedeno z PP potrubí a tvarovek, HT-systém. 
Svodné potrubí bude ve spádu min. 2% a bude provedeno z PVC potrubí a tvarovek, 
KG-systém. 

 Potrubí bude spojováno pomocí hrdel s O-kroužky. Všechny za�izovací p�edm�ty 
budou napojeny p�es zápachovou uzáv�rku (sifon), u my�ky nádobí, pra�ky 
a plynového kotle (kondenzát) bude osazena zápachová uzáv�rka podomítková. 
Klozety budou záv�sné osazené na podomítkovou splachovací nádržku Geberit. 

Vodovod 

 Vnit�ní rozvody teplé a studené vody budou provedeny z potrubí PPR tlakové 
�ady PN20 a budou v celé délce opat�eny tepelnou izolací. Potrubí bude vedeno 
v podlaze ve vrstv� tepelné izolace a ve zdivu ve vyfrézovaných drážkách, zde bude 
následn� zaomítáno. 

 Vodom�rná souprava bude umíst�na na zdi suterénního zdiva, souprava bude 
obsahovat vodom�r Qn = 2,5 m3/hod, redukce, uzáv�ry KK na obou stranách, zp�tný 
ventil a vypoušt�cí kohout, dle platných p�edpis�. 

b) Plynová odb�rná za�ízení 

 Plynová odb�rná za�ízení tvo�í pouze plynový kondenza�ní kotel umíst�ný 
v technické místnosti podzemního podlaží. Jedná se o plynový spot�ebi� typu C. Odvod 
spalin a p�ívod vzduchu bude zajišt�n z venkovního prostoru komínovým systémem 
Heluz Izostat – plynná paliva, ø vložky bude 120 mm. Vnit�ní rozvody k plynovému 
kotli budou provedeny z ocelového potrubí DN 20 vedeného pod stropem na konzolách. 
P�ed kotlem bude osazena uzavírací armatura – kulový kohout. 

c) Vzduchotechnika 

 Klasické vzduchotechnické rozvody se v objektu nevyskytují. Jedná se pouze 
o odv�trání šaten a WC v podkroví pomocí kruhového potrubí ø 100 mm z ABS. Spoje 
potrubí budou ut�sn�ny, nadst�ešní �ást bude provedena z ocelového pozinkovaného 
potrubí a ukon�ena 500 mm nad st�ešní rovinou v�trací hlavicí. Potrubí bude v celé své 
délce opat�eno tepelnou a zvukovou izolací z minerální vaty. 
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 Výše jmenované místnosti budou odv�trány nucen� podtlakovým systémem 
pomocí ventilátoru s odtahem zne�išt�ného vzduchu p�es st�ešní konstrukci do 
venkovního prost�edí. Ventilátory budou napojeny na sv�telný okruh p�íslušné místnosti 
a budou vybaveny funkcí nastavitelného �asového dob�hu. 

d) Vytáp�ní 

 Tepelnou pohodu v interiéru a p�ípravu teplé užitkové vody bude zajiš	ovat 
záv�sný plynový kondenza�ní kotel umíst�ný v technické místnosti podzemním podlaží. 
Výkon kotle bude p�ibližn� 15 kW. Na plynový kotel budou p�ipojeny dv� akumula�ní 
nádrže. Jedna sloužící jako zásobník TUV a druhá pro teplovodní systém vytáp�ní. 

 Dopl
kovým (záložním) zdrojem tepla bude krb s teplovzdušnou krbovou 
vložkou umíst�ný v obývacím pokoji.  

 Samotné vytáp�ní objektu je navrženo kombinovaným teplovodním systémem. 

 P�ízemí bude vytáp�no podlahovým systémem (v koupeln� se doporu�uje 
z praktického hlediska osadit trubkové otopné t�leso). Rozd�lova� podlahového topení 
bude umíst�n v chodb� v p�ízemí. Každá místnost v p�ízemí bude napojena 
na samostatný okruh pro snadn�jší regulaci. Potrubí podlahového topení bude 
provedeno z potrubí PPR kladeného do spirál. U ochlazovaných st�n s okny budou 
rozte�e potrubí menší, dojde k vytvo�ení tzv. okrajové zóny. Celá otopná soustava bude 
vystrojena požadovanou regulací, aby nebyly p�ekro�eny normové maximální hodnoty 
teplot povrchu podlah, což pro obytné prostory �iní max. 29 °C (okrajové zóny 
max. 35 °C).  

 Z hygienických a fyziologických hledisek je doporu�eno dodržovat tyto 
maximální teploty povrch�: 

• 26-27 °C místnosti a pracovní prostory, kde se p�evážn� stojí (kuchy
), 

• 28-29 °C obytné místnosti (obývací pokoj), 

• 30 °C chodba, zádve�í, 

• 33 °C koupelna, 

• 35 °C okrajové zóny. 

 Podkroví bude vytáp�no deskovými otopnými t�lesy se spodním p�ipojením 
(nap�. Radik VK fy Korado), v koupeln� se doporu�uje z praktického hlediska osadit 
navíc trubkové otopné t�leso. Desková otopná t�lesa budou umíst�na p�evážn� pod 
st�ešními okny. 

 V podzemním podlaží budou místnosti spíše temperované, pop�. vytáp�né 
v p�ípad� pot�eby. Otopná t�lesa budou umíst�na do posilovny, koupelny a dílny. 

 Rozvody k otopným t�les�m budou provedeny z m�d�ného potrubí Eurosan 
(p�íp. Supersan), spoje budou provedeny pomocí tvrdého pájení. Potrubí vedené 
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v podlaze a pod omítkou bude opat�eno tepelnou izolací. Veškeré prostupy stropem 
nebo st�nou budou vedeny v chráni�ce. 

e) Chlazení 

 V daném projektu se nevyskytuje. 

f) M��ení a regulace 

 Spo�ívá p�edevším ve správném nastavení regulace otopného systému. Vlastní 
návrh bude proveden zhotovitelem úst�edního vytáp�ní. 

g) Silnoproudá elektrotechnika v�etn� ochrany p�ed bleskem 

Elektroinstalace 

 Hlavní domovní rozvad�� bude umíst�n v chodb� v p�ízemí. Vlastní 
elektroinstalace bude provedena kabelovými rozvody CYKY uloženými do drážek 
a následn� zaomítaných. 

Hromosvod 

 V souladu s �SN EN 62 305-2 (Ochrana p�ed bleskem - �ást 2: �ízení rizika) je 
nutné objekt vybavit za�ízením na ochranu p�ed bleskem-hromosvodem. 
Dle �SN EN 62 305-3 je navržena ochrana p�ed bleskem LPSIII. 
Na objektu rodinného domu bude realizován hromosvod s vodi�ovou soustavou 
skládající se z hlavního jíma�e tvo�eného h�ebenovým vedením, které bude dopln�no 
o pomocné jíma�e umíst�né na konstrukce vystupující nad st�ešní rovinu, další sou�ástí 
budou svody ve vzájemné vzdálenosti 15 m (tzn. min 4 svody) a vlastní uzemn�ní celé 
soustavy. 

 Hromosvod bude proveden dle platných p�edpis� a norem. 

Olomouc, kv�ten 2014 

Vypracoval Jan Teplý 
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Záv�r 
 Výstupem bakalá�ské práce je projektová dokumentace stavební �ásti k provedení 
novostavby podsklepeného rodinného domu s advokátní kancelá�í. 

 Projektová dokumentace byla zpracována dle platných vyhlášek, norem 
a sou�asn� spl�uje i obecné podmínky a regulativy vydané Správou CHKO Ž�árské 
vrchy. 

 Postup spo�íval ve výb�ru vhodné konstruk�ní soustavy pro daný ú�el a návrhu 
dispozi�ního �ešení, p�i n�mž byl kladen d�raz zejména na dodržení zásad orientace 
místností ke sv�tovým stranám, dle jejich ú�elu užívání. Nemén� pozornosti bylo 
v�nováno i návrhu skladeb jednotlivých konstrukcí z hlediska stavební fyziky, což 
potvrzuje i kladný záv�r p�íslušného posudku a za�azení budovy dle protokolu 
energetického štítku do klasifika�ní t�ídy B – úsporná. Projekt rodinného domu spl�uje 
požadavky požární bezpe�nosti staveb. 

 Konstruk�ní systém celého objektu byl navržen s ohledem na jednoduchou 
realizaci stavby s využitím tradi�ních stavebních materiál� a zachování vysoké 
spolehlivosti. 

 Rodinný d�m byl navržen tak, aby poskytoval komfortní zázemí pro trvalé 
bydlení 4-5 �lenné rodiny a umož�oval provozování živnosti v oblasti právních služeb. 
Advokátní kancelá� spl�uje požadavky na bezbariérový p�ístup. 

 Textová a výkresová �ást byla zpracována s využitím výpo�etní techniky. 
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Seznam použitých zdroj�

P�edpisy 

Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v�. zm�n vyhl. �. 62/2013 Sb. 

Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve zn�ní vyhlášky 
�. 20/2012 Sb. 

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve zn�ní 
vyhl. 268/2011 Sb. 

Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 
požárního dozoru 

Vyhláška �. �. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb 

Zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu 

Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zn�ních pozd�jších p�edpis�

Zákon �. 309/2006 Sb., o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví zam�stnanc�, 
o požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, pracovní prost�edky a za�ízení, 
organizace práce, pracovní postupy a bezpe�nostní zna�ky, o dalších úkolech zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele pop�ípad� fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby
a koordinátora BOZP na staveništi 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

Na�ízení vlády �. 88/2004 Sb., o ochran� p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací 

Normy 

�SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres� stavební �ásti 

�SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: 
Obecná zatížení- Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

�SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: 
Obecná zatížení -  Zatížení sn�hem 

�SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení v�trem 



���

�

�SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - �ást 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

�SN EN 338 - Konstruk�ní d�evo - T�ídy pevnosti 

�SN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 

�SN EN 62 305-2 - Ochrana p�ed bleskem - �ást 2: �ízení rizika 

�SN EN 62 305-3 - Ochrana p�ed bleskem - �ást 3: Hmotné škody na stavbách a 
nebezpe�í života 

�SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty 

�SN 73 0833 - Požární bezpe�nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

�SN 73 0810 - Požární bezpe�nost staveb - Spole�ná ustanovení 

�SN 73 0873 - Požární bezpe�nost staveb - Zásobování požární vodou 

�SN 73 0818 - Požární bezpe�nost staveb – Obsazení objekt� osobami 

�SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – �ást 1: Terminologie 

�SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – �ást 2: Požadavky 

�SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – �ást 3: Návrhové hodnoty veli�in 

�SN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – �ást 4: Výpo�tové metody 

�SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobk� – Požadavky 

Studijní opory 
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Seznam použitých zkratek a symbol�

min. minimáln�
max. maximáln�
š. ší�ka 
tl. tlouš�ka 
RD rodinný d�m 
ŽB železobeton 
ZPF zem�d�lský p�dní fond 
IS inženýrské sít�
CHKO chrán�ná krajinná oblast 
1S první podzemní podlaží 
1NP první nadzemní podlaží 
2NP druhé nadzemní podlaží 
EPS expandovaný (p�nový) polystyren 
PUR polyuretan 
PE polyethylen 
HDPE vysokohustotní polyethylen  
PP polypropylen 
PVC polyvinylchlorid 
ABS akrylonitrilbutadienstyren 
KZS kontaktní zateplovací systém 
PT p�vodní terén 
UT upravený terén 
ÚT úst�ední topení 
TUV teplá užitková voda 
ZTI zdravotn� technické instalace 
PD projektová dokumentace 
SDK sádrokarton 
STL st�edotlaký 
NTL nízkotlaký 
NN nízké nap�ní 
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