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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace k provedení 

novostavby rodinného domu s garáží pro dvě auta. Objekt je umístěn na svažitém 

pozemku v obci Žeravice (696 47). Jedná se o dvoupodlažní objekt pro 4 osoby s 

jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

zádveří, ze kterého je vstup do garáže, hala, obývací pokoj s kuchyní, WC a technická 

místnost. V podkroví je umístěna chodba, ložnice s šatnou a koupelnou, dva pokoje 

s vlastními šatnami a koupelna. Dům je založen na betonových pásech. Svislé a 

vodorovné nosné konstrukce jsou ze systému štěpkocementového ztraceného bednění 

Velox. Střecha domu i garáže je pultová, jednoplášťová, se sklonem 7°, vynesena 

lepenými vazníky. 

Klíčová slova 

 Rodinný dům, svažitý pozemek, dvoupodlažní objekt, betonový pas, 

štěpkocementové ztracené bednění, pultová střecha, jednoplášťová střecha 

Abstract 
 This bachelor thesis deals with the working out of the project documentation to 

execution of a new house of a detached house with a garage for two cars. The house is 

placed on a sloping land in the village of Žeravice (696 47). It is a two-floor house for 4 

persons and it has one above-ground floor and an attic. In the first above-ground floor 

there is a vestibule. From this vestibule there is the entrance leading to the garage, hall, 

living room with the kitchen, WC and a technical room. In the attic, there is a floor, 

bedroom with a closet and a bathroom. Moreover, there are also two rooms with their 

own closets and another bathroom. The house is built on strip made of concrete. 

Vertical and horizontal supporting structures of the house are from the cement-chips 

shuttering system (Velox). The roof of both the house and the garage is a pent, single-

aisle roof with a slope of 7 ° plotted with glued trusses. 

Keywords 

detached house, sloping land, two-floor house, cencrete strip, the cement-chips 

shuttering systém, pent roof, single-aisle roof 
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Úvod 
 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace 

rodinného domu v Žeravicích na úrovní dokumentace pro provedení stavby. Objekt je 

situován na svažitém pozemku v okrajové části obce Žeravice. Jedná se o samostatně 

stojící nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími navržený ze systému 

Velox. Stavba je zastřešena pultovou jednoplášťovou střechou o sklonu 7°, jejíž 

povrchovou vrstvu tvoří m PVC fólie. K domu je přistavěna garáž, která je také 

zastřešena pultovou střechou.  

Má práce se zaměřila na vytvoření jednoduché, ale funkční dispozice pro bydlení 

čtyřčlenné rodiny, návrh konstrukční sestavy, nosného systému, architektonického 

řešení  a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh dle pokynů 

vedoucího. Byl kladen důraz na orientaci obytných místností s francouzskými okny na 

jih s ohledem na zisky ze slunečního záření. Předmětem práce bylo také napojení na 

dopravní infrastrukturu a připojení inženýrských sítí.  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Rodinný dům, Žeravice 

b) místo stavby: Žeravice, Jihomoravský kraj, Katastrální území Žeravice u Kyjova, 
par. č. 52/1 

c) předmět dokumentace: objekt pro bydlení 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Jandásek Josef. Ing., Žeravice 80, 696 47  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ivona Soukupová, Žeravice 362, 696 47 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Celková situace 1:500 včetně inženýrských sítí 

Prohlídka staveniště 

Výškové zaměření pozemku 

Zpracovaná úvodní studie domku 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Parcela č. 52/1, na které bude stavba provedena, se nachází na okraji obce Žeravice. 

Parcela je určena územním plánem k zastavění. Jedná se o nezastavěné zatravněné 

území o ploše 1423 m2. Příjezd ke staveništi je z místní komunikace – vlastní vjezd je 
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vyznačen na situaci. Přípojky sítí technického vybavení budou přivedeny na hranici 

investora.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek není památkově ani jinak chráněn, ani se nenachází v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je přirozeně odvodněn - vsakem. Plocha je převážně zatravněná. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl li vydán územní souhlas 

Tato parcela je, stejně jako všechny sousední parcely, územním plánem obce 

začleněna jako stavební pozemek, záměr je v souladu s územním plánem obce. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

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

podmiňující změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související ani podmiňující investice nejsou plánovány. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Staveniště je majetkem žadatelů o povolení stavby. Obvod staveniště je vymezen 

sousedními parcelami 50/1, 52/2, 55, 56/1, stavbou 540 a je jasně znázorněn v situaci. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Zpracovaný projekt řeší novostavbu rodinného domu v Žeravicích, jenž bude 

postaven na parcele č. 52/1. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro bydlení.  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba je trvalého charakteru. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ( kulturní památka,..) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Technické požadavky na stavby byly dodrženy. Stavba není přizpůsobena pro 

bezbariérové užívání. 

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

právních předpisů 

Nejsou požadavky dotčených orgánů ani požadavky vyplývající z jiných právních 

předpisů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků,apod.) 

Nový rodinný dům bude dvoupodlažní nepodsklepený dům s pultovou střechou. V 

přízemí na úrovni ±0,000 se nachází krytý vstup do domu, zádveří (5 m2) a chodba se 

schodištěm (14,25 m2), ze které je možný přístup do obývacího pokoje spojeného 

s kuchyní a jídelnou (60 m2), ze kterého lze projít na letní terasu s pergolou, toaleta 

(1,75m2) a technická místnost (10,4 m2). Ze zádveří je umožněn vstup do dvojgaráže 

(34,51 m2), přes kterou se vstupuje do skladu (6 m2). Po přímém schodišti se vchází na 

chodbu v druhém patře, ze které je umožněn vstup na terén za domem, do dvou 

dětských pokojů (13,39 m2) s vlastními šatnami (3m2), koupelny (5 m2) a  

ložnice (13,75 m2). Z ložnice je dále vstup do koupelny (6,51 m2) a do šatny (3,68 m2).  

Zastavěná plocha bude činit 169,32 m2, podlahová plocha domu bude 218 m2, 

obestavěný prostor domu bude 923,56 m3, v rodinném domě se bude nacházet 1 bytová 

jednotka a je navržen pro čtyři osoby.   

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

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

náročnosti budov apod. 

Potřeby médií budou řešeny v rámci budovy. Zajištění stavebních hmot je nutné 

objednávat v dostatečném předstihu, aby byla dodržena omezená lhůta výstavby. 

Dešťová voda bude odvedena do dešťové retenční nádrže. 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. 

kontejnerů. 

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

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 03/2015 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 11/2016 
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k) orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou předběžně stanoveny dle obestavěného prostoru  

na cca 6 000 000,- Kč 

A.4 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Objekt není členěn na stavební objekty.  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek stavby je zatravnění a leží v zastaveném území. Z obou stran sousedí se 

samostatně stojícími rodinnými domy. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Z důvodu zastavěnosti okolních parcel nebylo nutné provádět geologický průzkum 

ani měření objemové aktivity radonu. Zatřídění základové půdy proběhlo podle 

průzkumu prováděném na okolních parcelách. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt nespadá do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 

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

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Nový rodinný dům s pultovou střechou nenaruší okolní zástavbu, plně se do ní 

začlení. Nová úprava okolního terénu bude znázorněna na situaci. Bude upraven vstup 

do domu, vjezd na pozemek a terasa. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové 

poměry v území. Po výstavbě navrženého domu budou odtokové poměry na 

nezastavěné části pozemku upraveny s ohledem na bezpečný odtok vody, dešťová voda 

ze střechy domu bude svedena do retenční dešťové nádrže. Staveniště leží ve svahu, 

dešťová voda stéká k jižnímu okraji pozemku a vsakuje na něm. Dům není podsklepen a 

neočekávají se žádné komplikace při jeho zakládání.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby nebyly vyžadovány žádné sanace, demolice nebo kácení 

dřevin. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

Pozemek pod stavbou bude vyňat ze zemědělského půdního fondu.  

h) územně technické podmínky  

Nový objekt bude napojen novými přípojkami na všechny veřejné instalační sítě. 

Jedná se o kanalizační přípojku, přípojku vody, plynu a NN přípojku elektrické energie, 

které budou přivedené do přízemí. Příjezd ke staveništi je z místní komunikace. Vlastní 

vjezd je vyznačený na situaci.  

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

Pro výstavbu je třeba v předstihu vybudovat v projektu uvedené přípojky technických 

sítí. Při realizaci bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních 

jednotek 

Stavba bude sloužit pro bydlení 4 osob. Zastavěná plocha bude169,32 m2 a 

obestavěný prostor 923,53 m3. V rodinném domě se nachází 4 obytné místnosti, 

technická místnost, chodba, toaleta, 2 koupelny a 3 šatny. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází z místní situace a platné Územně plánovací 

dokumentace. Objem stavby navazuje na okolní výstavbu – dodržuje koncepci 

zastavěnosti území vyjádřenou územním plánem obce.  

 



21 
 

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

Jednotlivé pohledy na rodinný dům jsou uvedené ve výkresové části stavebního 

řešení projektu. Fasáda rodinného domu bude tvořena škrábanou silikátovou omítkou - 

odstín okrový světlý, dále kamenným soklem oranžové barvy. Okna jsou plastové bílé 

barvy. Dveře a vraty jsou hliníkové bílé barvy. Komínové těleso je obloženo obkladem 

stejné barvy jako sokl. Fasáda garáže domu bude tvořena škrábanou silikátovou 

omítkou - odstín okrový tmavý. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V přízemí na úrovni ±0,000 na jihozápadní straně pozemku se nachází krytý vstup do 

domu, zádveří (5 m2), hala se schodištěm (14,25 m2), ze které je možný přístup do 

obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou (60 m2), ze kterého lze projít na letní 

terasu s pergolou, toaleta (1,75m2) a technická místnost (10,4 m2). Ze zádveří je 

umožněn vsup do garáže pro dvě osobní auta (34,51 m2), přes kterou se vstupuje do 

skladu (6 m2). Po přímém schodišti se vchází na chodbu v druhém patře, ze které je 

umožněn vstup na terén za domem, do dvou dětských pokojů (13,39 m2) s vlastními 

šatnami (3 m2), koupelna (5 m2) a ložnice (13,75 m2). Z ložnice je dále vstup do 

koupelny (6,51 m2) a do šatny (3,68 m2).  Podlahová plocha domu činí 218 m2, 

v rodinném domě se bude nacházet 1 bytová jednotka a je určen pro užívání čtyřmi 

osobami. Stavba bude realizována svépomocí za dohledu stavebního dozoru. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt - rodinný dům nebyl navržen pro bezbariérové účely. Pro uživatele tohoto 

objektu není bezbariérové řešení nutné. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a 

nevyžádá si žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání.  
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 B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení 

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům bez podsklepení. Je řečena jako podélný 

stěnový systém s žebříkovým monolitickým stropem. Budova je založena na 

základových pasech a stěny jsou vystavěny ze systému cementoštěpkového ztraceného 

bednění. Střecha je jednoplášťová, pultová.  

b) konstrukční a materiálové řešení  

Základy: 

Základové pasy jsou z prostého betonu C16/20 šířky 400, 600 a 1000 mm. Hloubka 

základu je 800 a 1200 mm. Betonáž bude prováděna přímo do výkopů. Částečně budou 

v základech využity betonové tvárnice jako ztracené bednění pro nadezdívku na 

základových pasech. Prostupy v základech jsou pomocí plastových chráničů. Do 

podkladního betonu je nutno přidat svařovanou síť 5,0/150 x 5,0/150.  

Svislé konstrukce: 

Obvodové nosné zdivo bude tvořeno ztraceným štěpkocementovým bedněním Velox 

XL42 tloušťky 420 mm ve složení WS-EPS deska tloušťky 235 mm(WS deska 35 mm, 

EPS 200 mm), beton C12/15 tloušťky 150 mm, WSD desky tloušťky 35 mm. Vnitřní 

nosné zdivo bude ze ztraceného bednění Velox tl. 250 mm ve složení SWD deska 

tloušťky 35 mm, beton C12/15 tloušťky 180 mm, WSD desky tloušťky 35 mm. 

Obvodové zdivo garáže bude také ze ztraceného bednění Velox tl. 220 ve složení SWD 

deska tloušťky 35 mm, beton C12/15 tloušťky 150 mm, WSD desky tloušťky 35 mm. 

Příčky budou tvořeny ze sádrokartonu o tloušťkách 100 a 150 mm.  

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce tvořena žebříkovým monolitickým stropem velox – nosnými 

prvky jsou žebra vzniklá bedněním pomocí stropních prvků Velox. Osová vzdálenost 

žeber je 500 mm. Celková tloušťka stropu je 220 mm – výška tvarovky 170 mm + 
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betonová deska 50 mm. V úrovni stropů budou pro stažení domu vybetonovány věnce 

z betonu C16/20.  

Schodiště: 

V objektu se nachází přímé jednoramenné schodiště. Jedná se o železobetonové 

schodiště vetknuté do obvodové zdi. Rozměr stupňů je 176,47 x 280 mm. 

Střešní konstrukce:  

Dům je zastřešen jednoplášťovou střechou s izolací nad krokvemi. Je odvodněna 

střešními žlaby. Nosná část střechy je tvořena krokvemi z lepených vazníků. Obvod 

střechy je oplechován poplastovaným plechem. Sklon střechy je 7°. Na střeše je 

instalován záchytný systém TOPSAFE.  Povrch střechy tvoří mPVC fólie tloušťky  

2 mm. Na střeše je instalován hromosvod svedený a uzemněný do základu pomocí 

páskového uzemňovače.  

Komín: 

Komín bude sestaven ze systému Sheidel Uni Advanced o rozměrech 360 x 360 mm. 

Tepelná izolace: 

Obvodová stěna je zateplena deskou Velox WS-EPS tloušťky 235 mm (tloušťka EPS 

200 mm). V podlahách na v 1NP je použita izolace z PIR desek Dekpir FLOOR 

tloušťky 50 mm a minerální izolace z kamenných vláken ISOVER N tloušťky 20 mm. 

V podlahách 2NP je použita izolace z kamenných vláken ISOVER N tloušťky 30 mm. 

Pultová střecha je zateplena PUR deskami Bachl Tecta PUR tloušťky 180 mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti: 

Izolace proti zemní vlhkosti, vodě povrchové a radonu bude provedena z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože na 

podkladním betonu ve složení 1x Bitu-flex al 4 s vytažením nad rostlý terén minimálně 

300 mm. 
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Izolace proti dešťové vodě: 

Střecha bude izolována proti dešťové vodě střešní hydroizolační fólií z mPVC 

s polyesterovou vložkou o tloušťce 2 mm Tatrafol 810. Fólie bude mechanicky kotvená. 

Kotvy budou překryty záplatou. Spoje fólie budou horkovzdušně svařeny. Pojistná 

hydroizolace je tvořena z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou 

z hliníkové fólie a skelné rohože Bitu-flex al 4. 

Výplně otvorů: 

Okenní výplně tvoří okna Lomax Softline 82 MD s izolačním trojsklem a sedmi 

komorovým rámem s bezpečnostním kováním Roto. Na jižní straně objektu jsou 

francouzská okna s otevíratelnými křídly při vstup na terasu. Vnitřní dveře jsou všechny 

zasazené do dřevěných obložkových zárubní. Interiérové dveře jsou Sapeli Akord. 

V některých místnostech jsou použity zasunovací dveře s hliníkovým pouzdrem.  

Vstupní dveře jsou hliníkové Lomax Creative W10. Vrata jsou sekční hliníkové Lomax 

Creative W10.  

Podlahy:  

Podlahy jsou tvořeny těžkým plovoucím systémem. Podlahu v 1NP je tvořena 

tepelnou izolací z PIR desek Dekpir FLOOR tloušťky 50 mm, kročejovou izolací – 

minerální izolace z kamenných vláken ISOVER N tloušťky 20 mm, podlahovým 

vytápěním Vogel and Noot, které se skládá ze systémové desky UNI s výstupky, mezi 

které je vloženo otopné potrubí, na potrubí je umístěn topný potěr, jeho tloušťka je 

závislá na povrchové vrstvě podlahy. Dále je bytech v podlaze podlahové vytápění 

GABOTHERM. Podlaha v 2NP  je tvořena kročejovou izolací – minerální izolace 

z kamenných vláken ISOVER N tloušťky 30 mm, podlahovým vytápěním Vogel and 

Noot, topným potěrem a povrchovou vrstvou dle účelu místností. V místnostech s 

velkým vlhkostním zatížením (koupelny) jsou pod dlažbou umístěna hydroizolační 

stěrka  

Ceresit CR 166. Podlaha na terase je tvořena dlažbou z umělého kamene v betonovém 

loži. V garáži a ve skladu je epoxidová podlaha.  
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Obklady: 

Keramické obklady jsou lepeny na podkladní omítku systémovým flexibilním 

lepidlem. Výška keramického obkladu je podle typu místnosti naznačena v půdorysech 

jednotlivých  

Omítky: 

Omítky použity v objektu jsou od firmy Baumit. Vnitřní je hlazená omítka se 

síťovinou s oky 8x8 mm ručně nanášená a má tloušťku 15 mm. Venkovní omítka 

tloušťky 15 mm se skládá, z přednástřiku, omítkové stěrky a sklotextilní síťoviny s oky 

4 x 4 mm – omítková stěrka, univerzálního základu, silikátové omítky granopor a 

omítky skládané struktury nanopor top.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků a je k náhledu v přiložené složce 

technické listy.  

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

Topení:  

Vytápění je zajištěno podlahovým topením. Zdrojem pro vytápění bude nový plynový 

teplovodní závěsný kotel, který bude umístěn v technické místnosti domu. Teplota 

topné vody bude 70/50°C, spotřeba tepla (odhad dle m3 vytápěného prostoru) je 15,5 

kW. Kotel je komínovým sopouchem napojen na komín Shiedel Uni  160 mm.  

Teplá voda: 

Kotel je vybaven vestavěným zásobníkovým ohřívačem TUV, který zajistí 

dostatečnou přípravu TUV pro zařizovací předměty v objektu.  
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b) výčet technických a technologických zařízení 

plynový kotel s vestavěným zásobníkovým ohřívačem vody, kuchyňský dřez, tři 

závěsné toaletní mísy, bidet, umývátko, 4 umyvadla, vana a 2 sprchové kouty. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Je popsáno v samostatné technické zprávě Požárně bezpečnostního řešení stavby.  

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Rozsah objektu je v souladu s platnou legislativou navržené nové konstrukce tak, aby 

splňovali doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Jedná se o střešní konstrukci, 

svislé a vodorovné nosné konstrukce, okna a dveře. 

b) energetická náročnost stavby 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

c) posouzení alternativních zdrojů energií  

U domu je možnost využívat solární energie k ohřevu vody pomocí solárních panelů, 

které by byly umístěny na střeše. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky  

na pracovní a komunální prostředí 

Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno negativními jevy, 

zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být odstraňován neprodleně a 

nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. Veškerý odpadový 

materiál bude odvážen na příslušné skládky. Zneškodňování odpadového materiálu je 

popsána v kapitole B.7. Výstavba budovy nebude zdrojem nadměrných hlučností, 

exhalací a jiných ekologických škodlivin. Osvětlení místností je provedeno dle ČSN 36 
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0450 a ČSN 360451. Bude realizováno zářivkovými či žárovkovými svítidly. Budou 

splněny požadavky dle ČSN 73 0580-1 ,,Denní osvětlení budov,,. Stavebně konstrukční, 

dispoziční a technické řešení domu tedy zajištuje splnění všech potřeb a požadavků 

kladených na hygienu prostředí a uživatelů domu (osvětlení, větrání, tepelnou pohodu, 

osobní hygienu atd.).  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Navržená hydroizolace splňuje požadavky na ochranu proti pronikání radonu 

z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebyla řešena.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

Vzhledem k charakteru okolí a stavby nebyla řešena.  

d) Ochrana před hlukem 

Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 730532 

e) protipovodňová opatření  

Vzhledem k situaci pozemku vůči možnému zdroji povodně není třeba řešit. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTUTU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba je připojena na veřejnou elektrickou síť, vodovodní síť a kanalizaci. Polohy 

přípojek jsou patrné na výkrese koordinační situace. Nové přípojky budou přivedeny do 

přízemí. Nebudou provedeny žádné přeložky sítí. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektrická energie 

Připojení je navrženo ze stávajícího vedení NN. Na hranici pozemku bude zřízena 

elektroměrná skříň. Přípojka bude vedena v zemi pod úrovní terénu. Trasa přípojky je 

vedena nejkratším směrem. Délka elektrické přípojky bude 40,3 metrů. 

Plynovod 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z 

potrubí  polyetylenového potrubí PE DN 32 x 3,0 mm, která bude napojena na venkovní 

STL rozvod plynu z LPE potrubí 90. Na hranici pozemku investora bude umístěn hlavní 

uzávěr plynu, regulátor tlaku a fakturační plynoměr. Přípojka bude vedena v zemi pod 

úrovní terénu. Trasa přípojky je vedena nejkratším směrem, na trase je jeden lom 

v potrubí. Přesný způsob a místo napojení plynovodní přípojky na venkovní STL určí 

při provádění přípojky správce plynovodu. Délka přípojky bude 38,4 metrů. 

Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 

z PE potrubí tlakového DN 25, která přivádí vodu z veřejného vodovodu. Je vedena 

v zemi pod úrovní terénu do přízemí. Na trase přípojky na pozemku investora bude 

vybudována vodoměrná šachta, v níž bude osazen vodoměr ABB Kent MT 2,5 s 

hlavním uzávěrem vody. Délka vodovodní přípojky bude 37,4 metrů.  
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Kanalizace  

Veškerá splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou DN 150do jednotné 

kanalizace. Přípojka bude provedena z PVC trubek tvrdých pro uložení v zemi a bude 

vedena pod terénem v minimálním spádu 3 %. Délka kanalizační přípojky bude 41,2 

metrů. Veškerá dešťová voda ze střechy bude svedena kanalizační přípojkou DN 150 do 

retenční nádrže, ze které přebytková voda poteče do vsakovací nádrže.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

K domu bude vybudována příjezdová komunikace s parkovacím stáním pro návštěvy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdová cesta bude napojena na stávající komunikaci vedoucí kolem jihozápadní 

strany stavebního pozemku.   

c) doprava v klidu 

v Rodinném domě je navržena garáž pro dvě osobní auta a dále je vymezena plocha 

na parkování na parcele. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uschována na 

mezideponii na pozemku investora pro závěrečné terénní úpravy. Zemina z výkopu pro 

základy bude odvezena na příslušnou skládku, ponecháno bude pouze množství nutné 

pro hrubé terénní úpravy. Na závěr budou provedeny jemné terénní úpravy respektující 

původní terén. 
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b) použité vegetační prvky  

Plocha kolem rodinného domu bude převážně vyseta travinami a nízkými keři. 

Kolem plotu budou vysázeny drobné dřeviny. Členění těchto výsadeb vizuálně naváže 

na členění stávající zástavby.  

c) biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

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

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje 

žádnou výrobu, tak nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovali ovzduší. Hluk 

bude vznikat jen z běžného provozu rodinného domu. Při provozu bude vznikat 

komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. kontejnerů. Půda nebude nijak 

znečištěná. 

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

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

Na pozemku se nenachází zeleň, která by vyžadovala ochranu nebo zvláštní 

zacházení. Ekologické vazby a funkce v krajině jsou zachovány 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba je mimo chráněná území Natura 2000 a žádná taková území neovlivní. 

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

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá potřebu zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Při stavbě domu nebudou ohroženi na zdraví ani pracovníci, ani obyvatelé sousedních 

domů. Lešení bude zabezpečeno a řádně označeno tak aby nedošlo k pádu na volně 

pohybující se osoby kolem domu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 50 kW. Na staveništi bude 

provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie 

bude měřen a fakturován. Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je 

navrženo napojením na stávající přívod v ulici. Odběr vody bude měřen a fakturován.  

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené, 

k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti 

nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů 

vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový 

materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí 

zhotovitel v rámci své dodávky stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Během výstavby bude staveniště odvodněno přirozeným odvodněním, vsakem.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude uskutečněno zpevněnou příjezdovou cestou ze 

stávající komunikace vedoucí kolem staveniště na jihozápadní straně. Po skončení prací 
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bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a 

vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou).  

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno ze stávajících 

inženýrských sítí. Na staveništi bude provedena staveništní připojovací skříň s 

podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. Napojení na 

vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající 

přívod v ulici. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude provedena s ohledem na sousedící stavby tak, aby neměl negativní vliv 

na okolní stavby ani pozemky  

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

Staveniště bude oploceno, okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební 

technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Asanace, 

demolice a kácení dřevin není nutné.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Případné zábory pozemků v místě stavby budou dočasné. 

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

likvidace 

Během stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně vytříděny a 

využitelné složky nabídnuty k dalšímu zpracování. Přebytečná suť ze stavební činnosti 

bude ze staveniště odvezena na určená místa. Nevyužitelné části budou případně 

uloženy na povolené skládky. Stavebník doloží na požádání zápis uložení sutě. 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 06 Smíšené odpady O 
17 01 01 Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené složky betonu, cihel, O 
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Kód 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
obkladaček, dlaždic a keramiky  

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 04 Železo, ocel O 

 Smíšené kovy O 
 Kabely  jiné Jako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo jiné jako uvedené v 17 05 03 O 
17 04 07 Výkopová zemina jiné jako uvedená v 17 05 05 O 
17 04 11 Smíšené odpady ze staveb a demolicí O 
20 03 99 Komunální odpady jinak nespecifikované O 

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

Zemina z výkopů základových pasů bude částečně také uskladněna na pozemku a 

využita k hrubým terénním úpravám, zbytek bude odvezen na skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou 

všechny nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Stavba 

nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Používané mechanizmy budou v 

dobrém technickém stavu a nehrozí z nich úniky kapalin. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými 

zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 

bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími:   

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

zdraví při práci  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
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 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací  

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky.  

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

pracovní prostředí  

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

bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.  

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisy a zajistí, aby všechny 

osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. 

Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou 

konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku. Prostředky pro 

poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce, která bude označena 

příslušnou značkou. V buňce bude také trvale k dispozici mobilní telefon.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebude potřeba provádět úpravy pro bezbariérové užívání stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou plánovaná žádná dopravní inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při výstavbě bude stavba chráněna před povětrnostními vlivy ochrannými plachtami, 

Betonové konstrukce budou polévány vodou dle technologického předpisu tak, aby 

nedocházelo k trhlinám v betonu. Stavební materiál bude uložen v mobilním skladu na 

parcele na paletách pod ochrannou plachtou. Při stavbě bude brán ohled na stávající 

zástavbu. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Pro stavbu je vymezena doba cca 1,5 roku. Stavba bude omezena zimní technologickou 

přestávkou. 
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D.1.1.a.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, 

KAPACITNÍ ÚDAJE  

Jedná se o jednogenerační rodinný dům, který slouží pro bydlení 4 osob. Navržený 

objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. 

Údaje o plochách: 

Zastavěná plocha:  169,32 m2  

Obestavěný prostor:  923,53 m3 

Užitková plocha 1NP: 131,91 m2  

Bytové prostory:  60,00 m2  

Nebytové prostory:  71,91 m2 

Užitková plocha 2NP:  86,19 m2  

Bytové prostory:  41,04 m2  

Nebytové prostory:  45,15 m2 

D.1.1.a.2 ARCHITEKTONICKÉ. VÝTVARNÉ, 

MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘEŠENÍ, BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

D.1.1.a.2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Nový rodinný dům je navržen ve obdélnékovém tvaru, ke kterému je přidružen sklad 

a garáž. Objekt má pultovou střechu. Fasáda rodinného domu bude tvořena 

tenkovrstvou probarvenou omítkou BAUMIT NanoporTop škrábané struktury ve světle 

okrovém odstínu, umělým kamenným obkladem Slanec Palermo oranžové barvy – 

v bolasti soklu a závětří. Fasáda garáže je opatřena stejnou omítkou, ale má tmavě 

okrový odstín. Komínové těleso je opatřeno stejným obkladem jako rodinný dům. 

Povrchvou vrstvu střechy tvoří mPVC fólie Fatrafol 810 světle šedé barvy. Okna jsou 

bílá plastová Lomax Softline 82 MD. Dveře a vrata jsou hliníková bílé barvy Lomax 
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Creative W10. Okna na jih jsou francouzská ostatní jsou s výškou parapetu 900mm. 

Zábradlí na schodišti je skleněné s nerezovým madlem na nerezových stojkách. U 

francouzských oken v 2NP je skleněné zábradlí. Okna jsou opatřena venkovními 

žaluziemi. Objekt svým vzhledem nenaruší architektonický ráz ulice a splní zadané 

regulativa obce Žeravice. 

D.1.1.a.2.2 Dispoziční a provozní řešení 

Nový rodinný dům bude dvoupodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou.  První 

nadzemní podlaží je využíváno především jako společenská část domu. Nachází se zde 

vchod do domu, zádveří, ze kterého přejdeme do haly se schodištěm a z haly se 

dostaneme do obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou toalety a technické místnosti. Ze  

zádveří se dále dostaneme do garáže a z ní do skladu. Z obývacího pokoje je přístup na 

jižní terasu dvěma francouzskými okny. Druhé podlaží slouží jako odpočinková část. 

Jsou zde situované 2 dětské pokoje s šatnami, ložnice s šatnou a koupelnou, hala a 

koupelna s WC. 

D.1.1.a.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt – rodinný dům nebyl navržen pro bezbariérové účely. Pro uživatele tohoto 

objektu není bezbariérové řešení nutné.  

D.1.1.a.3 KONSTUKČNÍ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

D.1.1.a.3.1 Příprava území 

Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body pro potřeby 

stavby budou určeny investorem při předání staveniště.  
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D.1.1.a.3.2 Výkopy 

Bude vyhloubena stavební jáma do hloubky čisté podlahy 1NP. Provede se 

svahování ve sklonu 1:2. Dále budou vyhloubeny stavební rýhy ode dna stavební jámy 

v hloubce 1,2 a 0,8 m. Výkopy větších hloubek než 1,5 m budou opatřeny pažením.  

Ornice bude snímána v tloušťce 200 mm. Výkopová zemina bude z části odvezena 

na skládku a část se ponechá na pozemku pro zásyp svahovaných stěn jámy a také pro 

pozdější terénní a sadové úpravy. Nasypaná zemina bude řádně hutněna ve vrstvách po 

200 mm. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by 

měla ovlivnit druh nebo hloubku založení stavby. 

D.1.1.a.3.3 Základové konstrukce 

Základové konstrukce byly navržené pod celým objektem jako základové pasy, na 

nichž jsou dle projektové dokumentace umístěny bednící tvarovky. Jejich potřebný 

rozměr byl zjištěn výpočtem, který je doložen v samostatné příloze.  

Základy budou provedeny z prostého betonu C16/20, konzistence S2, kamenivo 16 

mm. Pro základové pasy budou vyhloubeny stavební rýhy do hloubky 1,2 a 0,8 m. 

Podkladová deska bude v tloušťce 150 mm z prostého betonu C16/20 a bude opatřena 

kari sítí ∅6 mm oka 150 x 150 mm.  

Jako první bude provedena betonáž monolitických pasů, na ně budou položeny 

bednící tvarovky, poté bude vybetonována podkladní deska, která bude přetažena přes 

základové pasy. Základovou spáru je nutné chránit proti promrzání a rozbřídání. Spodní 

stavba bude chráněna proti pronikání vody hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými 

modifikovanými pásy s nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože Bituflex Al 4. 

Ochrana podkladního betonu proti vodě bude zajištěna také asfaltovým modifikovaným 

pásem Bituflex Al 4. 

Zateplení základů je provedeno z EPS Perimetr tl. 170 mm. 
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D.1.1.a.3.4 Svislé konstrukce 

Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdicí systém systém ztraceného bednění 

Velox.  

Obvodové zdivo v 1NP a 2NP bude tvořeno ztraceným štěpkocementovým bedněním 

Velox XL42 tloušťky 420 mm ve složení WS-EPS deska tloušťky 235 mm(WS deska 

35 mm, EPS 200 mm), beton C12/15 tloušťky 150 mm, WSD desky tloušťky 35 mm.  

Vnitřní nosné zdivo bude ze ztraceného bednění Velox tl. 250 mm ve složení SWD 

deska tloušťky 35 mm, beton C12/15 tloušťky 180 mm, WSD desky tloušťky 35 mm.  

Obvodové zdivo garáže bude také ze ztraceného bednění Velox tl. 220 ve složení 

SWD deska tloušťky 35 mm, beton C12/15 tloušťky 150 mm, WSD desky tloušťky 35 

mm.  

Příčky budou sádrokartonové s dvojitým opláštěním o tloušťkách 100 a 150 mm 

vyplněné akustickou izolací Isover Merino.  

Rozvody instalací budou v přizdívkách – koupelna, WC. V chodbách vedeny při 

stěně a opláštěné sádrokartonem. Prostor mezi trubkou a sádrokartonem bude vyplněn 

akustickou izolací tak, aby nedocházelo k šíření hluku. 

D.1.1.a.3.5 Komín 

V objektu je jedno komínové těleso tvořeno jedním průduchem. Typ komínového 

tělesa je komín Schiedel Uni Advanced. Průměr průduchu je 180 mm. Vnitřní 

keramická vložka UNI *** je vyrobena z vysoce kvalitního, ohnivzdorného šamotu. Je 

obalena izolační rohoží z minerálních vláken. Komínová tvárnice má rozměry 360 x 36 

0mm. Komínové tvarovky jsou spojeny pomocí Schiedel speciální zdicí směsi na 

komíny. Nad střešní rovinou bude úprava komínového tělesa řešena pomocí 

prefabrikovaného střešního pláště s povrchovou úpravou tvořenou obkladem z umělého 

kamene odstín oranžový. Stavba komínu musí  být provedena v souladu s platnými 

normami ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů a ČSN EN 1443 Komíny – 

všeobecné požadavky. 
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D.1.1.a.3.6 Vodorovné konstrukce 

Stropní nosná konstrukce nad 1.NP je tvořena železobetonovým monolitickým 

žebříkovým stropem Velox. Stropní konstrukce má tloušťku 230 mm. Je tvořena 

prostorovými nosníky, které jsou uloženy na stropní prvky velox a betonovou zálickou 

v tloušťce 50 mm C20/25 s vloženou kari sítí  ∅6 mm oka 150 x 150 mm. Nosníky jsou 

uloženy na nosných stěnách minimálně 120 mm. 

Překlady jsou navrženy ze systému Velox a vyztuženy sled statickéh výpočtu na 

základě charakteristik jednotlivých otvorů. 

Železobetonové věnce budou provedeny z betonu třídy C 20/25 a vyztuženy 

armovací výztuží – ocel B500B.  

D.1.1.a.3.7 Vertikální komunikace 

V objektu se nachází dvě schodiště. Jedno je v domu v části pro bydlení a druhé je v 

exteriéru a slouží jako východ z 2NP do zahrady. Schodiště v interiéru slouží jako 

komunikace ze 1NP do 2NP. Je navrženo železobetonové, jednotlivé stupně jsou 

vetknuty do obvodové zdi. Je z betonu třídy C 20/25 a oceli B500B. Šířka 

schodišťového ramene je 1150 mm. Výška schodišťového stupně je 17,47 mm a šířka je 

280 mm. Počet stupňů je 17. Stupnice i podstupnice je opatřena povrchovou úpravou 

obkladem dvourvrstvé dřevěné podlahy tl. 10 mm lepené k betonovému podkladu. 

Zábradlí je připevněno shora do železobetonové konstrukce. Konstrukce zábradlí je 

tvořena nerezovými stojkami. Výplň je skleněná od tloušťce 16 mm. Do skla je kotveno 

nerezové madlo. Výška zábradlí je 1000 mm. 

Schodiště v exteriéru je přímočaré, jednoramenné, ocelové. Celkem jej tvoří 6 stupňů 

s výškou 180 mm a šířkou 300 mm. Slouží jako vedlejší schodiště. Schodiště je žárově 

pozinkováno. Zábradlí má výšku 900 mm a je to obou stranách schodiště. 
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D.1.1.a.3.8 Konstrukce zastřešení 

Zastřešení objektu bude tvořeno pultovou střechou obdélníkového tvaru se sklonem 

7°. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný krov. Krov je tvořen krokvemi 

z lepeného dřeva osedlanými na pozednicích ze smrkového impregnovaného dřeva. 

Pozednice je kotvena závitovou tyčí po 1,5 m vzdálenosti do betonu.   

Zateplení střešní konstrukce je provedeno nad krokvemi o tloušťce 180mm. Jedná se 

o izolaci z pur desek Bachl Tecta PUR. Ve střeše nad garáží je použita izolace EPS 

150S Isover o tloušťce 140 mm.  

Povrchová úprava střechy je navržena z mPVC fólie Fatrafol 810 světle šedé barvy, 

která je mechanicky kotvená. Pod fólií je umístěna geotextilie a  izolace, pod kterou se 

nachází parozábrana, kterou tvoří  tvořenou modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože Bituflex Al 4. Asfaltový páse je mechaniky 

kotven do OSB desek o tloušťce 25mm.  

Ze strany interiéru je mezi krokvemi umístěn sádrokartonový podhled.  

Skladby střešních konstrukcí jsou popsány ve výpisu skladeb. Podbití střešní 

konstrukce je tvořeno obkladovými palubkami v odstínu Dub. 

Voda ze střešní konstrukce bude odváděna půlkruhovými žlaby a střešními svody do 

retenční dešťové nádrže. 

D.1.1.a.3.9 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou prováděny z dlažby z umělého kamene. Jedná se o 

velkoformátovou dlažbu, která bude uložena na terase do betonového lože. V případě 

okapového chodníku bude položena na kamenných frakcích. Tloušťky těchto vrstev 

jsou podrobně popsány ve výpisu skladeb. Dlažby je vyspádovaná ve sklonu 1%, aby 

docházelo k odtoku vody. 
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D.1.1.a.3.10 Omítky 

Omítky použity v objektu jsou od firmy Baumit. Vnitřní je hlazená omítka se 

síťovinou s oky 8x8 mm ručně nanášená a má tloušťku 15 mm. Venkovní omítka 

tloušťky 15 mm se skládá, z přednástřiku, omítkové stěrky a sklotextilní síťoviny s oky 

4 x 4 mm – omítková stěrka, univerzálního základu, silikátové omítky granopor a 

omítky skládané struktury nanopor top.  

D.1.1.a.3.11 Izolace  

D.1.1.a.3.11.1 Izolace proti vodě 

Izolace spodní stavby proti pronikání vlhkosti bude provedena pro část objektu 

nacházející se pod terénem. Hydroizolace je provedena z modifikovaného asfaltového 

pásu s nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože Bituflex Al 4 s vytažením 300 

mm nad upravený terén. Podrobněji je řešení popsáno ve výpisu skladeb.  

Při provádění izolací budou dodrženy veškeré technologické postupy výrobců a jejich 

typové detailní řešení v návaznostech a prostupech. 

D.1.1.a 3.11.2 Izolace tepelné a akustické 

Obvodová stěna je zateplena deskou Velox WS-EPS tloušťky 235 mm (tloušťka EPS 

200 mm). Podlahy jsou nazvženy jako těžké plovoucí a je v nich použita tepelná a 

akustická izolace. V podlahách na v 1NP je použita izolace z PIR desek Dekpir FLOOR 

tloušťky 50 mm a minerální izolace z kamenných vláken ISOVER N tloušťky 20 mm. 

V podlahách 2NP je použita izolace z kamenných vláken ISOVER N tloušťky 30 mm. 

Pultová střecha je zateplena PUR deskami Bachl Tecta PUR tloušťky 180 mm. 

Základové pasy jsou zatepleny izolací EPS PERIMETR v tloušťce 170 mm. Izolace je 

lepena k asfaltovému pásu na nosné obvodové stěně pomocí lepící malty na bázi 

cementu.  
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D.1.1.a.3.12 Výplně otvorů 

Okenní výplně tvoří okna Lomax Softline 82 MD s izolačním trojsklem a sedmi 

komorovým rámem s bezpečnostním kováním Roto. Na jižní straně objektu jsou 

francouzská okna s otevíratelnými křídly při vstup na terasu. Vnitřní dveře jsou všechny 

zasazené do dřevěných obložkových zárubní. Interiérové dveře jsou Sapeli Akord. 

V některých místnostech jsou použity zasunovací dveře s hliníkovým pouzdrem.  

Vstupní dveře jsou hliníkové Lomax Creative W10. Vrata jsou sekční hliníkové Lomax 

Creative W10.  

D.1.1.a.3.12 Obklady, dlažby a úpravy povrchů 

Obklad soklu a závětří je tvořen umělým kamenem Slanec Palermo oranžové barvy 

tloušťky 25 mm. Dlažba je velkoformátová ze systému Magicrete  –  typ  California , 

povrch je reliéfní. Rozměr 450 x 450 mm s výškou 40 mm. 

Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou v zádveří, toaletě, technické místnosti a 

koupelnách. Podrobněji jsou upřesněné v projektové dokumentaci. Veškeré povrchové 

úpravy podlah budou zakončeny ukončovací lištou z upřesněného materiálu nebo 

keramickým soklem. Viz skladby konstrukcí.  

D.1.1.a.3.13 Podlahy 

V objektu jsou nevrženy podlahy tvořené těžkým plovoucím systémem s roznášení 

vrstvou z betonové mazaniny nebo cementového potěru. Při provádění budou 

aplikovány technologické předpisy výrobce. Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah 

budou použity přechodové lišty.  Podlahu v 1NP je tvořena tepelnou izolací z PIR desek 

Dekpir FLOOR tloušťky 50 mm, kročejovou izolací – minerální izolace z kamenných 

vláken ISOVER N tloušťky 20 mm, podlahovým vytápěním Vogel and Noot, které se 

skládá ze systémové desky UNI s výstupky, mezi které je vloženo otopné potrubí, na 

potrubí je umístěn topný potěr, jeho tloušťka je závislá na povrchové vrstvě podlahy. 

Dále je bytech v podlaze podlahové vytápění GABOTHERM. Podlaha v 2NP  je 

tvořena kročejovou izolací – minerální izolace z kamenných vláken ISOVER N 

tloušťky 30 mm, podlahovým vytápěním Vogel and Noot, topným potěrem a 
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povrchovou vrstvou dle účelu místností. V místnostech s velkým vlhkostním zatížením 

(koupelny) jsou pod dlažbou umístěna hydroizolační stěrka  

Ceresit CR 166. Podlaha na terase je tvořena dlažbou z umělého kamene v betonovém 

loži. V garáži a ve skladu je epoxidová podlaha.  

Přesné barevné řešení obkladů bude upřesněno při realizaci na základě požadavků 

investora. Podrobný popis jednotlivých vrstev podlah je přiložen ve výpisu skladeb 

konstrukcí. 

D.1.1.a.3.14 Podhledy 

Ve 2. NP jsou navrženy sádrokartonové podhledy Knauf (RED) s požadovanou 

požární odolností. Jsou uchycené sádrokartonovými profily ke konstrukci krovu.  

V koupelně bude sádrokarton Knauf (GREEN) vhodný do prostorů s vyšší relativní 

vlhkostí do 75%.  Montáž sádrokartonových konstrukcí bude vždy provedena v souladu 

s pokyny výrobce systému.  

D.1.1.a.3.15 Nátěry 

Tesařské a truhlářské konstrukce se opatří nátěrem, který zabrání napadení dřeva 

hmyzem, plísněmi, houbami a jinými mikroorganismy. Dále bude nátěr chránit 

konstrukce před povětrnostními vlivy. 

D.1.1.a.3.16 Malby 

Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce budou opatřeny kvalitní disperzní 

barvou. V koupelně bude použita malba do vlhkého prostředí. 

D.1.1.a.3.17 Tesařské práce 

Budou prováděny v souvislosti s řezáním bednících prvků stěn, stropních konstrukcí 

a schodišť. Nejdůležitější oblast pro provádění tesařských prací bude krov. 
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D.1.1.a.3.18 Zámečnické práce 

Jsou především tvořeny zábradlím schodišť, balkonu, vrata do garáže, ale také 

instalací žaluzií. Jsou podrobně popsány ve výpisu zámečnických výrobků. 

D.1.1.a.3.19 Truhlářské práce 

Všechny interiérové dveře,  jsou osazeny  v obložkové zárubni. Součástí dodávky je i 

kování. Všechny truhlářské konstrukce jsou podrobně specifikovány ve výpisu 

truhlářských výrobků. 

D.1.1.a.3.20 Klempířské práce 

Klempířské prvky budou vyhotoveny jako poplastované plechy šedé barvy. Podrobné 

řešení jednotlivých prvků je vypsáno ve výpisu klempířských výrobků. 

D.1.1.a.4 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ 

TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, KUSTIKA-

POPIS ŘEŠENÍ 

D.1.1.a.4.1 Tepelná technika 

U všech ochlazovaných konstrukcí byl vypočítán součinitel prostupu tepla, který byl 

následně posouzen s požadovanými hodnotami z normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná 

ochrana budov, část 2. Všechny tyto konstrukce vyhověly požadavkům. 

požadavky na konstrukce dle normy 73 0540:  

teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,N = 0,149 pro konstrukce v interiéru 

teplotní faktor vnitř. povrchu fRsi,N = 0,751 pro konstrukce sousedící s exteriérem 

fRsi ≥ fRsi,N  

Součinitel prostupu tepla  U  ≤  UN,20 
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Byl stanoven průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A, metodou referenční 

budovy.  

Uem = 0,24 W.m-2.K-1 

Rodinný dům byl zařazen do třídy B – úsporná budova. Doporučená je třída C – 

budova vyhovující. Požadavek byl splněn. 

Dále byly spočteny povrchové teploty na ochlazovaných konstrukcích a povrchové 

teploty v koutech. Všechny konstrukce vyhověly požadavkům a jsou podrobně popsány 

ve zprávě stavební fyziky. 

Výpočet je doložen ve složce se stavební fyzikou a to v příloze. 

D.1.1.a.4.2 Osvětlení a oslunění 

Požadavek na proslunění bytu dle odstavce 4.2.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy je 

splněn, všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné. 

D.1.1.a.4.3 Akustika / hluk, vibrace – popis řešení 

Všechny konstrukce byly posouzeny ve zprávě stavební fyziky. 

Navržené konstrukce vyhověly všem požadavkům dle normy ČSN 73 0532 

(730532)  Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 

Požadavky. 

Všechny podlahové konstrukce kromě podlahy v garáži jsou navrženy jako plovoucí. 

To znamená, že skladby podlahy jsou ode všech ohraničujících konstrukcí odděleny 

dilatačním páskem z tepelné izolace. Tím je zamezeno přenosu hluku do ostatních 

konstrukcí.  
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D.1.1.a.5 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 73 4301  Obytné budovy  

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0532  Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí  

                                a v budovách. Požadavky  

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody  

ČSN EN 1443  Komíny – všeobecné požadavky   

Právní předpisy 
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. 

Změny 350/2012 Sb.  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 62/2013 Sb.  

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů  

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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Závěr 

Výsledný realizační projekt se zaměřuje na stavebně-technické, tepelně technické, 

požární a architektonické řešení objektu. Objekt je navržen v souladu s platnými 

předpisy a normami. Rodinný dům splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti a 

stavební fyziky. Vysokoškolská práce byla zpracována v rozsahu dle zadání vedoucího 

bakalářské práce a je doplněna o řešení dvanácti konstrukčních detailů objektu.  

Projektová dokumentace byla zpracována na základě studie vypracované 

v bakalářském semináři. Zpracování práce probíhalo ve třech fázích, a to dispoziční a 

konstrukční řešení, zpracování projektové dokumentace a zpracování konstrukčních 

detailů. Během vypracovávání projektové dokumentace byly provedeny drobné změny 

dispozice a to ke zmenšení šaten u dětských pokojů. Dále byla provedena menší změna 

krovu, a střechy.  

Při vytváření bakalářské práce jsem se seznámila se spoustou nových materiálů a 

informací, které ovlivnili vývoj projektové dokumentace a obohatili mé vědomosti. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

1NP   první nadzemní podlaží 

2NP  druhé nadzemní podlaží 

B. p.v  Balt po vyrovnání 

EPS   expandovaný polystyren 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

CHKO chráněná krajinná oblast 

k.ú.  katastrální úřad 

KCE  konstrukce 

KV   konstrukční výška 

M   měřítko 

m.n.m  metrů nad mořem 

Min.  minimálně 

mPVC  měkčený Polyvinylchlorid 

NTL  nízkotlaký plynovod 

PBS   požární bezpečnost staveb 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

PD   projektová dokumentace 

PHP   přenosné hasicí přístroje 

PIR  polyizokyanurát 

PT  původní terén 

PUR  polyurethan 

PÚ  požární úsek 

R    tepelný odpor konstrukce 

RD   rodinný dům 



55 
 

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 

SBS   styren-butadien-styren 

SDK   sádrokarton  

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

SV   světlá výška 

STL  středotlaký plynovod 

Tl.  tloušťka 

TI  tepelná izolace 

TUV   teplá užitková voda 

U    součinitel prostupu tepla konstrukce 

UT  upravený terén 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

  součinitel tepelné vodivosti 
  průměr 
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