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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je novostavba samostatně stojícího rodinného domu 

v Olšanech, okres Vyškov. Jedná se o dřevostavbu s dvěma podlažími, bez 

podsklepení, s garáží. První nadzemní podlaží je propojeno s terasou. Stavba je 

zastřešena plochou střechou. Část domu je obložena dřevem. 

 

Klí čová slova 

Rodinný dům, dřevostavba, garáž, terasa, plochá střecha, dřevěný obklad. 

 

 

Abstract 

The theme of the bachelor´s thesis is a new building of a single-family house in 

Olšany, district Vyškov. It is a wooden house with two-floors, without 

a basement, with a garage. A first floor is connected with terrace. The building is 

roofed with a flat roof. Part of the house is faced with wood.  

Keywords 

Single-family house, wooden house, garage, terrace, flat roof, facade cladding. 
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Úvod 

Ve své bakalá�ské práci se zabývám zpracováním projektové dokumentace 

pro provedení stavby. Novostavba samostatn� stojícího rodinného domu je 

situována na severním okraji obce Olšany okr. Vyškov a leží v zastav�ném území.

 Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s jednou bytovou 

jednotkou navrženou pro �ty��lennou rodinu. Pozemek s mírným sklonem 

sm�rem na jih sousedí s ve�ejnou místní komunikací. Základy budou tvo�eny pásy 

z prostého betonu, na nichž budou uloženy betonové bednící tvarovky. Nosný 

systém stavby tvo�í lehký d�ev�ný skelet. Veškeré dutiny budou vypln�ny 

foukanou celulózou. Severovýchodní roh stavby bude opat�en prov�trávaným 

d�ev�ným obkladem. Zast�ešení je �ešeno pultovou st�echou s malým sklonem. 

Sou�ástí projektu je zast�ešené a �áste�n� chrán�né parkovací místo umíst�né na 

západní fasád� s hlavním vstupem do objektu a terasa p�ístupná z obytného 

prostoru na jižní stran�.         

P�i vypracovávání studií jsem se zam��il p�edevším na optimální 

dispozi�ní �ešení objektu a jeho orientaci ke sv�tovým stranám. S ohledem na 

zpracovanou seminární práci a studie jsem navrhl projektovou dokumentaci 

stavby, ve které jsem cht�l využít vhodný konstruk�ní systém a sou�asné 

používané materiály. Výkresy jsou samoz�ejm� dle platných norem a obsahují 

odpovídající náležitosti. Práce dále obsahuje konstruk�ní detaily, tepeln�

technické posouzení, v�etn� zpracovaného energetického štítku a požárn�

bezpe�nostní �ešení navrhovaného objektu. Sou�ástí dokumentace výpisy prvk�

jednotlivých profesí a výpisy skladeb konstrukcí. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) Název stavby:    Rodinný d�m 

b) Místo stavby:    Olšany 170, 683 01 Rousínov (okr. Vyškov) 

     Katastrální území:   Olšany (okr. Vyškov)

     Parcelní �íslo:    199  

c) P�edm�t dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Petr Klein, V Sídlišti 344/17, 683 01 Rousínov 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Hlavní projektant:  Marek Kervitcer 

Veve�í 331/95, 602 00 Brno 

Tel.: +420 541 141 111 

   

b) Zodpov�dný projektant:  Ing. Radek Zoufalý 

Družstevní 612/3, 693 01 Hustope�e 

Tel.: +420 541 141 111 

�KAIT 0003274, pozemní stavby 

c) Statické �ešení:   Ing. Vladimíra Drobná 

Brigádnická 102/7, 621 00 Brno 621 00 

Tel.: +420 541 141 111 

�KAIT 1000037, statika a dynamika staveb 

d) Technická za�ízení staveb: Ing. Petr Veselý 

Kladivova 609/13, 613 00 Brno-sever 

Tel.: +420 541 141 111 

�KAIT 0601294, technická za�ízení 
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e) Požární �ešení:   Ing. Ladislav Volný 

Lužova 824/23, 613 00 Brno-sever 

Tel.: +420 541 141 111 

�KAIT 1001007, požární bezpe�nost staveb 

f) PENB: Ing. Jana �istá 

Babi�kova 94/6, 613 00 Brno-sever 

Tel.: +420 541 141 111 

�KAIT 1001922, energetické auditorství 

A.2 Seznam vstupních podklad�

a) Geodetické zam��ení pozemku 

b) Vedení inženýrských sítí vedle pozemku 

c) Inženýrsko-geologický posudek pozemku 

d) M��ení radonu 

A.3 Údaje o území

a) Rozsah �ešeného území 

Pozemek p.�. 199 se nachází na severním okraji obce a leží v zastav�ném 

území. Plocha pozemku �iní 1936,14 m2. Pozemek je tvo�en mírným sklonem 

sm�rem na jih. Pozemek sousedí s ve�ejnou místní komunikací p.�. 600/201. 

b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 

rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, zaplavované území 

apod.)  

 Pozemek nespadá do žádného pásma ochrany a není jimi dot�en. 

c) Údaje o odtokových pom�rech 

V p�ilehlé komunikaci prochází pouze splašková obecní kanalizace. 

Odvod deš�ové vody bude zajišt�n reten�ní nádrží (s �áste�ným hospodá�ským 
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využitím). Na pozemku se nachází skalní horniny t�ídy R3. Hladina podzemní 

vody byla zastižena v hloubce 4 m.  

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní 

souhlas

Projektová dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�

s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje 

o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací  

Projektová dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Projektová dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

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

Projektová dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 

Žádné se nevyskytují.

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic

Žádné se nevyskytují.

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

a) Olšany okr. Vyškov; p.�. 600/201 

     Vlastnické právo: Obec Olšany, �.p. 66, 68301 Olšany 

b) Olšany okr. Vyškov; p.�. 600/323 

     Vlastnické právo: Radim Hrdinka, �.p. 162, 68301 Olšany 
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c) Olšany okr. Vyškov; p.�. 600/193 

     Vlastnické právo: Jana Rausová, �.p. 202, 68301 Olšany 

d) Olšany okr. Vyškov; p.�. 20/1 

     Vlastnické právo: Tomáš Hruška, �.p. 200, 68301 Olšany 

A.4 Údaje o stavb�

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

 Jde o novostavbu. 

b) Ú�el užívaní stavby 

 Stavba bude užívaná k bydlení – rodinný d�m. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 

 Jde o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 

apod.) 

 Stavba není podle jiných právních p�edpis� chrán�na. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných 

technických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

Nep�edpokládá se užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

a orientace. 

f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 

z jiných právních p�edpis�

 Projektová dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení  

Žádné se nevyskytují.
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h) Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et 

uživatel� / pracovník� apod.)  

a) Plocha stavebního pozemku:  1936,14 m2

b) Zastav�ná plocha - RD:    164,91 m2

c) Zastav�ná plocha – zpevn�ná :  58,37 m2 

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 

apod.)  

 Sou�ást samostatného projektu. 

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

etapy)  

 Sou�ást samostatného projektu. 

k) Orienta�ní náklady stavby  

 Orienta�ní cena stavby: 3 650 000 K�

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická 

a technologická za�ízení 

a) Samotný rodinný d�m 

b) P�ípojka elektrické energie NN 

c) P�ípojka obecního vodovodu 

d) P�ípojka splaškové kanalizace 

e) P�ípojka plynového vedení 

f) Stavba reten�ní nádrže 

g) Terasa, garážové stání, sklad 

h) Zpevn�né plochy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p.�. 199 se nachází na severním okraji obce a leží v zastav�ném 

území. Plocha pozemku �iní 1936,14 m2. Pozemek je tvo�en mírným sklonem 

sm�rem na jih. Pozemek sousedí s ve�ejnou místní komunikací p.�. 600/201. 

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Z provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu vzešlo, že podklad 

v zájmovém území tvo�í horniny spodního karbonu, zastoupené zde deskami, 

místy s vložkami slepenc�. Uvedené horniny vycházejí až k povrchu území, kde 

jsou zv�tralé. Podzemní voda je vázaná na puklinový systém v hloubce 4,0 m. 

Základovou p�du plánovaného rodinného domu tvo�í zv�tralé desky, které lze 

podle �SN 731001 za�adit mezi horniny skalní do t�ídy R3. 

a) Pevnost v prostém tlaku:    �c = 35 MPa 

 b) Modul p�etvárnosti:    Edef = 1000 MPa 

 c) Poissonovo �íslo:     	 = 0,20 

 d) Tabulková výpo�tová únosnost:   Rdef = 0,8 MPa 

 e) T�žitelnost dle �SN 733050 (Zemní práce): t�. 6 

  

Výše popsané základové pom�ry hodnotíme jako složité, nebo�

základovou p�du tvo�í skalní horniny (�l. 20, �SN 731001). Projektovaný 

dvoupodlažní rodinný d�m je konstrukce nenáro�ná (�l. 21, �SN 731001). P�i 

návrhu základ� nenáro�ných staveb ve složitých základových pom�rech se 

postupuje podle 2. geotechnice kategorie tj. po�ítají se mezní stavy únosnosti 

a použitelnosti. S ohledem na základovou p�du, která je deska – te�n� únosná 

a prakticky nestla�itelná, lze p�i návrhu základ� použít tabulkovou výpo�tovou 

únosnost Rdt = 800 kPa. Svahy stavební jámy lze provád�t o sklonu 2:1. 



16 

Radonový pr�zkum byl proveden a na jeho základ� byl pro pozemek 

stanoven st�ední radonový index. Hlavní hydroizolace bude mít atestaci na 

p�íslušné radonové riziko na pozemku. Pozemek byl zam��en geodetem. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Pozemek nespadá do žádného pásma ochrany a není jimi dot�en.

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

 Pozemek se v záplavovém ani poddolovaném území nevyskytuje.

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

odtokové pom�ry v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba 

nezasti�uje okolní pozemky. V souvislosti se stavbou lze p�edpokládat do�asné 

zvýšení hlu�nosti a prašnosti v bezprost�edním okolí pozemku a rovn�ž zvýšenou 

dopravní zát�ž na p�íjezdových komunikacích. Hluková zát�ž ze stavební �innosti 

nep�ekro�í hygienický limit LAeq,St. = 65 dB stanovený na�ízením vlády 

�. 272/2011 Sb. B�hem stavby bude t�eba �istit podvozek dopravních prost�edk�

tak, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikací. Staveništ� bude po dobu 

výstavby oploceno. 

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

Požadavky zde nejsou, jedná se o novostavbu. D�eviny, které se budou 

zachovávat, se pat�i�n� zabezpe�í.  

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 

pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asn� / trvale) 

 Zám�rem jsou dot�eny zájmy chrán�né orgánem zem�d�lského p�dního 

fondu. Pro výstavbu rodinného domu je t�eba souhlasu s vyn�tím p�dy ze ZPF. 

Jedná se o trvalý zábor pozemku.  



17 

h) Územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

V dané lokalit� je vybudována dopravní a technická infrastruktura. 

S daným pozemkem sousedí ve�ejná místní komunikace, na kterou bude pozemek 

napojen. V komunikaci je vedeno obecní vodovodní potrubí, splašková 

kanalizace, podzemní silové vedení NN a st�edotlaké plynové potrubí. U všech 

vedení sítí jsou dodrženy minimální vzdálenosti p�i jejich k�ížení a ochranná 

pásma. 

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

Stavba není podmín�na jinými okolnostmi �i stavbami, žádné vazby 

nevyvolává.  

B.2 Celkový popis stavby 

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

Stavba bude užívána k bydlení – rodinný d�m. 

a) Plocha stavebního pozemku:   1936,14 m2

b) Zastav�ná plocha - RD:     164,91 m2

c) Zastav�ná plocha – zpevn�ná :   58,37 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

Pozemek se nachází na severním okraji obce Olšany a leží v zastav�ném 

území. Plocha pozemku �iní 1936,14 m2. Pozemek je tvo�en mírným sklonem 

sm�rem na jih. Pozemek je na západní a severní stran� lemován ve�ejnou místní 

komunikací. Pozemek nespadá do žádného pásma ochrany a není jimi dot�en. Na 

p�edm�tném pozemku nejsou žádné stávající objekty a v jeho blízkém okolí se 

nachází roztroušená zástavba voln� stojících rodinných dom� a dvojdom�.  
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b) Architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové 

a barevné �ešení 

Rodinný d�m je umíst�n v severní �ásti pozemku. Stavba je dvoupodlažní 

a nepodsklepená. Rodinný d�m má nepravidelný pravoúhlý tvar. Stavba je 

zast�ešena plochou st�echou se sklonem 5,0 %. Fasáda domu s hlavním vstupem 

má sm�r na západ. D�m bude opat�en kombinací d�ev�ného obkladu a omítky 

(p�edpoklad bílý odstín). 

V rámci obytných místností bude objekt �ítat kuchyni s jídelnou 

a obývacím pokojem, ložnici a dva d�tské pokoje. Dále budou v dom� umíst�ny 

ostatní místnosti sloužící pro provoz domu – zádve�í, chodba, komora, spíž, 

pracovna, technická místnost, koupelna s WC, koupelna s odd�leným WC 

a schodiš�ový prostor zajiš�ující propojení jednotlivých podlaží. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Stavba bude provozována za ú�elem bydlení - rodinný d�m. Na stavb� se 

žádné technologie �i výroba nevyskytují. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nep�edpokládá se užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

a orientace.

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) Stavební �ešení 

Stavba rodinného domu má rozm�ry cca 11,250 x 8,350 m. Stavba je 

dvoupodlažní a nepodsklepená. Vn�jší obvodové st�ny dopl�ují vnit�ní nosné 

st�ny a nenosné p�í�ky. Objekt je zast�ešen plochou st�echou. Základy jsou 

tvo�eny pásy z prostého betonu a betonových tvarovek ztraceného bedn�ní. 
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b) Konstruk�ní a materiálové �ešení

Stavba má rozm�ry cca 11,250 x 8,350 m a její nosný systém tvo�í lehký 

(fošinkový) d�ev�ný skelet se sloupy 50 x 160 mm nebo 60 x 140 mm po 625 

mm. P�í�ky op�t tvo�eny d�ev�nými sloupky 60 x 100 mm. Uvnit� objektu se 

následn� opláští OSB deskami tlouš�ky 12 mm (pop�. 15 mm). Poté budou 

opat�eny sádrokartonovými deskami tlouš�ky 12 mm (p�ímo nebo na rošt tlouš�ky 

40 mm) v�etn� tmelení a malby. Obvodové st�ny z exteriérové strany se opláští 

d�evitou fasádní deskou tlouš�ky 60 mm a opat�í se tenkovrstvou omítkou. 

Veškeré dutiny budou vypln�ny foukanou celulózou. Schodišt� bude d�ev�né dle 

návrhu výrobce. Nosná konstrukce dolního plášt� ploché st�echy o sklonu 5,0 % 

je tvo�ena d�ev�nými I nosníky výšky 450 mm po 625 mm. Vzniklé dutiny se 

vyplní op�t foukanou celulózou. Horní pláš� je tvo�en d�ev�nými nosníky 80 x 

180 mm též po 625 mm. V tomto p�ípad� se vzniklý prostor nevyplní tepelnou 

izolací, ale využije se pro vyrovnání tlaku vzduchu.  

Základy budou tvo�eny pásy z prostého betonu C20/25 (ší�ky 0,450 m 

a výšky 0,500 m) na nichž budou uloženy betonové bednící tvarovky tlouš�ky 

200 mm. Základy nebudou procházet pod p�í�kami, jelikož vyvozují zanedbatelné 

zatížení. Na základových pasech budou vytvo�ené betonové desky s KARI sítí 

6/100 mm. Vše provád�no dle schválených projekt� od statika. Mezi desky se 

položí hydroizolace v podob� SBS modifikovaných asfaltových pás�. Následuje 

hlavní tepelná izolace (EPS 100S) a skladba podlahy. 

Okna budou d�ev�ná s trojitým zasklením a vypln�na argonem. Vstupní 

d�ev�né dve�e budou s obdobnými parametry. Osazení prob�hne dle doporu�ení 

výrobce a vzniklé spáry se vypln�ní PUR p�nou. Na podlahách budou pokládané 

d�ev�né palubky pop�. keramická dlažba. 

Sou�ástí technické místnosti bude tepelné �erpadlo vzduch-voda pro oh�ev 

užitkové vody, které je vybaveno nádrží na teplou vodu o objemu 270 l 

a elektrickou patronou. Je možné jej doplnit o solární systém. V�trání domu bude 

zajišt�no vzduchotechnickou jednotkou, umíst�nou též v technické 

místnosti, s aktivní rekuperací tepla. Rozvody vzduchu budou vedeny 

k jednotlivým místnostem v podhledu pop�. ve strop�. P�ívodní a odvodní potrubí 

z exteriéru k jednotce bude izolováno minimáln� 60 mm izolace. Vše provád�no 
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dle schválených VZT projekt�. Vytáp�ní je navrženo v podob� elektrického 

podlahového vytáp�ní. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby 

a užívání nem�lo za následek: 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti 

b) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

c) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo     

    instalovaného vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce 

d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

za�ízení 

a) Technické �ešení 

Bližší informace pro vytáp�ní, p�ípravu TV a v�trání jsou sou�ástí 

samostatného projektu.  

b) Vý�et technických a technologických za�ízení 

Bližší informace pro vytáp�ní, p�ípravu TV a v�trání jsou sou�ástí 

samostatného projektu.  

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 


ešení je sou�ástí samostatného projektu. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 


ešení je sou�ástí samostatného projektu. 
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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.) 

Projekt spl�uje požadované požadavky a platnou legislativu. Zásady �ešení 

jsou sou�ástí samostatných projekt�.  

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

prost�edí 

a) Ochrana p�ed pronikání radonu z podloží 

Radonový pr�zkum byl proveden a na jeho základ� byl pro pozemek 

stanoven st�ední radonový index. Hlavní hydroizolace bude mít atestaci na 

p�íslušné radonové riziko na pozemku. 

b) Ochrana p�ed bludnými proudy 

Pozemek není ohrožen. 

c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Pozemek není ohrožen. 

d) Ochrana p�ed hlukem 

P�íslušné požadavky jsou spln�ny. 

e) protipovod�ová opat�ení 

Pozemek není ohrožen. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V dané lokalit� je vybudována dopravní a technická infrastruktura. 

S pozemkem sousedí ve�ejná místní komunikace, ve které jsou vedeny inženýrské 

sít�. V  komunikaci je vedeno: vodovodní potrubí, silové vedení nízkého nap�tí, 
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splašková kanalizace a plynovodní potrubí st�edotlaké. D�m bude napojen dle 

projektu. 

Pozemek nov� budovaného objektu bude na stávající komunikaci p�ipojen 

zpevn�nou plochou dle projektu.  

Odpadové hospodá�ství bude �ešeno dle místních p�edpis�. Místo pro 

domovní odpad bude umíst�n v blízkosti napojení plánované zpevn�né plochy na 

místní komunikaci. 

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


ešení je sou�ástí samostatného projektu.

B.4 Dopravní �ešení 

a) Popis dopravního �ešení 

Pozemek se nachází vedle ve�ejné místní komunikace. Pozemek nov�

budovaného objektu bude na stávající komunikaci p�ipojen zpevn�nou plochou 

dle projektu.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek se nachází vedle ve�ejné místní komunikace. Pozemek nov�

budovaného objektu bude na stávající komunikaci p�ipojen zpevn�nou plochou 

dle projektu.  

c) Doprava v klidu 

K parkování osobních automobil� bude na pozemku vyhrazena zpevn�ná 

plocha (�áste�n� zast�ešena). 

d) P�ší a cyklistické stezky 

P�ší a cyklistické stezky se na pozemku nebo v jeho okolí nevyskytují. 
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B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Rodinný d�m je navržen, aby respektoval stávající terénní stav. Projde 

pouze zanedbatelnými úpravami - vyrovnáním a zpevn�ním pro chodník 

a parkovací plochu. 

b) Použité vegeta�ní prvky 

Žádné se nevyskytují. 

c) Biotechnická opat�ení 

Žádná se nevyskytují. 

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

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

Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní 

prost�edí. Projekt spl�uje závazné požadavky a platnou legislativu. 

b) Vliv stavby na krajinu (ochrana d�evin, ochrana památkových strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin�

Na pozemku se nevyskytují chrán�né stromy, rostliny nebo živo�ichové. 

Ostatní stromy a rostliny budou odstran�ny nebo chrán�ny dle platné legislativy.

c) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Stavba není dot�ena. 

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

EIA 

Stavba není dot�ena. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

Stavba není dot�ena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není dot�eno.   

B.8 Zásady organizace výstavby 

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


ešení je sou�ástí samostatného projektu.

b) Odvodn�ní staveništ�

Odvodn�ní staveništ� je provedeno vyspádováním. P�ípadné odvodn�ní 

výkop� bude provedeno p�es �erpadlo, voda bude rozptýlena do terénu.

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

V dané lokalit� je vybudována dopravní a technická infrastruktura.

S pozemkem sousedí ve�ejná místní komunikace, na kterou bude objekt na severní 

stran� pozemku napojen zpevn�nou plochou, a ve které jsou vedeny inženýrské 

sít�. 

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin 

Dokumentace spl�uje veškeré požadavky a platnou legislativu. Asanace, 

demolice zde probíhat nebudou. Stromy k zachování budou chrán�ny dle platných 

p�edpis�, ostatní budou vykáceny. 
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f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

Do�asné deponie vyt�žené zeminy, stavebního materiálu budou z�ízeny 

okolo projektovaného domu. Zábor staveništ� nep�evýší plochu pozemku.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace 

Množství produkce odpad� nep�esahuje obvyklé množství u tohoto typu 

stavby, taktéž emise. Za nakládání s odpady je zodpov�dný dodavatel stavby, 

likvidace odpad� musí probíhat dle platných zákon� o odpadech (v�etn�

provád�cích vyhlášek). V pr�b�hu stavby budou vznikat b�žné odpady ze stavební 

�innosti. Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškod�ovat pouze v za�ízeních, 

místech a objektech k tomu ur�ených.  

P�i této �innosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prost�edí. 

Doklady o nakládání s odpady budou p�edloženy u kolaudace. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo depote zemin 

Vykopaná zemina bude využita okolo domu na terénní úpravy. Deponie 

zeminy bude na pozemku stavebníka. Za nakládání s odpady je zodpov�dný 

dodavatel stavby, likvidace odpad� musí probíhat dle platných zákon� o odpadech 

(v�etn� provád�cích vyhlášek). 

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

Dodavatel stavby je povinen �ídit provoz tak, aby byla dodržena ochrana 

životního prost�edí. K omezení negativních vliv� na životní prost�edí stávající 

zástavby je t�eba zajistit: doprava na staveništ� musí probíhat jen po ur�ených 

trasách a je t�eba dodržovat pravidla automobilového provozu v�etn� �istoty 

p�ilehlé komunikace, respektive stavebních mechanism�, ochranu proti 

zne�iš�ování ovzduší výfukovými plyny a prachem - se�ídit motory apod. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanism�

s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vyt�žit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru) a vyvézt do 

spalovny – jedná se o nebezpe�ný odpad. 
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Za nakládání s odpady je zodpov�dný dodavatel stavby, likvidace odpad�

musí probíhat dle platných zákon� o odpadech (v�etn� provád�cích vyhlášek). 

V pr�b�hu stavby budou vznikat b�žné odpady ze stavební �innosti. Odpady lze 

upravovat, využívat nebo zneškod�ovat pouze v za�ízeních, místech a objektech 

k tomu ur�ených. P�i této �innosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno 

životní prost�edí. Doklady o nakládání s odpady budou p�edloženy u kolaudace. 

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�) 

P�i provád�ní stavebních prací budou respektovány požadavky na�ízení 

vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích �. 591/2006 Sb. 

a zákona �. 309/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; na�ízení vlády 

�. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Pro práce ve výšce 

je nutno z�ídit bezpe�né lešení, dbát opatrnosti p�i doprav� materiálu, zejména 

svislé, dodržovat po�ádek na staveništi. Dále je t�eba dodržovat zásady ochrany 

zdraví, používat p�edepsané ochranné pom�cky, provád�t stavbu podle 

technologických postup� a podle schválené projektové dokumentace. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou 

provád�ny - stavba není dot�ena. 

l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení

Dopravní inženýrská opat�ení zde nejsou. 

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.) 

Speciální podmínky pro provád�ní stavby zde nejsou. 
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n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny

Stavební proces bude klasický: nejprve zde budou výkopové práce, 

základy, svislé konstrukce, stropní konstrukce, st�ešní konstrukce, deskové 

materiály, tepelné izolace, dokompletování konstrukcí. P�ípojky inž. sítí, soustava 

VZT ,vytáp�ní a p�íprava teplé vody, finální povrchy. 

P�edpokládané zahájení stavby:   08/2015 

 P�edpokládané ukon�ení stavby:   09/2016 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ 

	EŠENÍ 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Ú�el objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. D�m bude tvo�it jednu obytnou 

jednotku ur�enou pro 4 osoby. 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného 

�ešení a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Pozemek se nachází na severním okraji obce Olšany a leží v zastav�ném 

území. Plocha pozemku �iní 1936,14 m2. Pozemek je tvo�en mírným sklonem 

sm�rem na jih. Pozemek je na západní a severní stran� lemován ve�ejnou místní 

komunikací. Pozemek nespadá do žádného pásma ochrany a není jimi dot�en. Na 

p�edm�tném pozemku nejsou žádné stávající objekty a v jeho blízkém okolí se 

nachází roztroušená zástavba voln� stojících rodinných dom� a dvojdom�.  

Rodinný d�m je umíst�n v severní �ásti pozemku. Stavba je dvoupodlažní 

a nepodsklepená. Rodinný d�m má nepravidelný pravoúhlý tvar. Stavba je 

zast�ešena plochou st�echou o sklonu 5,0 %. Fasáda domu s hlavním vstupem má 

sm�r na západ. D�m bude opat�en kombinací d�ev�ného obkladu a omítky 

(p�edpoklad bílý odstín). 

V rámci obytných místností bude objekt �ítat kuchyni s jídelnou 

a obývacím pokojem, ložnici a dva d�tské pokoje. Dále budou v dom� umíst�ny 

ostatní místnosti sloužící pro provoz domu – zádve�í, chodba, komora, spíž, 

pracovna, technická místnost, koupelna s WC, koupelna s odd�leným WC 

a schodiš�ový prostor zajiš�ující propojení jednotlivých podlaží. 

Rodinný d�m je navržen, aby respektoval stávající terénní stav. Projde 

pouze zanedbatelnými úpravami - vyrovnáním a zpevn�ním pro chodník 

a parkovací plochu. Na pozemku se nevyskytují chrán�né stromy, rostliny nebo 

živo�ichové. Ostatní stromy a rostliny budou odstran�ny nebo chrán�ny dle platné 

legislativy.
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V projektu se nep�edpokládá užívání stavby osobami se sníženou 

schopností pohybu a orientace.

D.1.1.a.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, 

orientace, osv�tlení a oslun�ní 

a) Plocha stavebního pozemku:   1936,14 m2

b) Zastav�ná plocha - RD:        164,91 m2

c) Zastav�ná plocha – zpevn�ná:   58,37 m2 

d) Užitná plocha 1NP:        67,76 m2

e) Užitná plocha 2NP:         58,24 m2

f) Obestav�ný objem - RD:         644,27 m3

g) Po�et obytných jednotek:         1

h) Po�et uživatel�:          4 osoby 

Fasáda domu s hlavním vstupem má sm�r na západ. Jednotlivé Obytné 

místnosti jsou orientovány na východ, jih �i západ. Sou�ástí jižní strany objektu je 

terasa p�ístupná z obytného prostoru. Osv�tlení a oslun�ní obytných místností je 

zajišt�no.  

D.1.1.a.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb�

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Stavba má rozm�ry cca 11,250 x 8,350 m a její nosný systém tvo�í lehký 

(fošinkový) d�ev�ný skelet se sloupy 50 x 160 mm nebo 60 x 140 mm po 

625 mm. P�í�ky op�t tvo�eny d�ev�nými sloupky 60 x 100 mm. Uvnit� objektu se 

následn� opláští OSB deskami tlouš�ky 12 mm (pop�. 15 mm). Poté budou 

opat�eny sádrokartonovými deskami tlouš�ky 12 mm (p�ímo nebo na rošt tlouš�ky 

40 mm) v�etn� tmelení a malby. Obvodové st�ny z exteriérové strany se opláští 

d�evitou fasádní deskou tlouš�ky 60 mm a opat�í se tenkovrstvou omítkou. 

Veškeré dutiny budou vypln�ny foukanou celulózou. Schodišt� bude d�ev�né dle 

návrhu výrobce. Nosná konstrukce dolního plášt� ploché st�echy o sklonu 5,0 % 

je tvo�ena d�ev�nými I nosníky výšky 450 mm po 625 mm. Vzniklé dutiny se 

vyplní op�t foukanou celulózou. Horní pláš� je tvo�en d�ev�nými nosníky 
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80 x 180 mm též po 625 mm. V tomto p�ípad� se vzniklý prostor využije jako 

v�traná mezera.  

Základy budou tvo�eny pásy z prostého betonu C20/25 (ší�ky 0,450 m 

a výšky 0,500 m) na nichž budou uloženy betonové bednící tvarovky tlouš�ky 

200 mm. Základy nebudou procházet pod p�í�kami, jelikož vyvozují zanedbatelné 

zatížení. Na základových pasech budou vytvo�ené betonové desky s KARI sítí 

6/100 mm. Vše provád�no dle schválených projekt� od statika. Mezi n� se položí 

hydroizolace v podob� SBS modifikovaných asfaltových pás�. Následuje hlavní 

tepelná izolace (EPS 100S) a skladba podlahy. 

Okna budou d�ev�ná s trojitým zasklením a vypln�na argonem. Vstupní 

d�ev�né dve�e budou s obdobnými parametry. Osazení prob�hne dle doporu�ení 

výrobce a vzniklé spáry se vypln�ní PUR p�nou. Na podlahách budou pokládané 

d�ev�né palubky pop�. keramická dlažba. 

Sou�ástí technické místnosti bude tepelné �erpadlo vzduch-voda pro oh�ev 

užitkové vody, které je vybaveno nádrží na teplou vodu o objemu 270 l 

a elektrickou patronou. Je možné jej doplnit o solární systém. V�trání domu bude 

zajišt�no vzduchotechnickou jednotkou, umíst�nou též v technické 

místnosti, s aktivní rekuperací tepla. Rozvody vzduchu budou vedeny 

k jednotlivým místnostem v podhledu pop�. ve strop�. P�ívodní a odvodní potrubí 

z exteriéru k jednotce bude izolováno minimáln� 60 mm izolace. Vše provád�no 

dle schválených VZT projekt�. Vytáp�ní je navrženo v podob� elektrického 

podlahového vytáp�ní. 

Objekt je energeticky velmi úsporný a jeho detaily jsou navrženy 

s ohledem na dlouhou životnost stavby. 

D.1.1.a.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Výpln� otvor� budou d�ev�né s trojitým zasklením a vypln�né argonem. 

Osazení prob�hne dle doporu�ení výrobce a vzniklé spáry se vypln�ní PUR 

p�nou. Možnosti otevírání jednotlivých výplní viz výpisy (D1.2.08 a D1.2.09). 

 Objekt je energeticky velmi úsporný. Sou�initele prostupu tepla konstrukcí 

jsou (viz Složka �. 7): 



31 

St�echa:       0,09 W m-2
�K-1

 Obvodová st�na:      0,11 W m-2
�K-1

Podlaha na terénu:      0,17 W m-2
�K-1

Sou�initel prostupu tepla oken a dve�í UW dosahují max.:  0,78 W m-2
�K-1

D.1.1.a.6 Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického pr�zkumu 

Z provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu vzešlo, že podklad 

v zájmovém území tvo�í horniny spodního karbonu, zastoupené zde deskami, 

místy s vložkami slepenc�. Uvedené horniny vycházejí až k povrchu území, kde 

jsou zv�tralé. Podzemní voda je vázaná na puklinový systém v hloubce 4,0 m. 

Základovou p�du plánovaného rodinného domu tvo�í zv�tralé desky, které lze 

podle �SN 731001 za�adit mezi horniny skalní do t�ídy R3. 

Výše popsané základové pom�ry hodnotíme jako složité, nebo�

základovou p�du tvo�í skalní horniny (�l. 20, �SN 731001). Projektovaný 

dvoupodlažní rodinný d�m je konstrukce nenáro�ná (�l. 21, �SN 731001). P�i 

návrhu základ� nenáro�ných staveb ve složitých základových pom�rech se 

postupuje podle 2. geotechnice kategorie tj. po�ítají se mezní stavy únosnosti 

a použitelnosti. S ohledem na základovou p�du, která je deska – te�n� únosná 

a prakticky nestla�itelná, lze p�i návrhu základ� použít tabulkovou výpo�tovou 

únosnost Rdt = 800 kPa. Svahy stavební jámy lze provád�t o sklonu 2:1. 

Radonový pr�zkum byl proveden a na jeho základ� byl pro pozemek 

stanoven st�ední radonový index. Hlavní hydroizolace bude mít atestaci na 

p�íslušné radonové riziko na pozemku. Pozemek byl zam��en geodetem. 

Základy budou tvo�eny pásy z prostého betonu C20/25 (ší�ky 0,450 m 

a výšky 0,500 m) na nichž budou uloženy betonové bednící tvarovky tlouš�ky 

200 mm. Základy nebudou procházet pod p�í�kami, jelikož vyvozují zanedbatelné 

zatížení. Na základových pasech budou vytvo�ené betonové desky s KARI sítí 

6/100 mm. Vše provád�no dle schválených projekt� od statika. Mezi desky se 

položí hydroizolace v podob� SBS modifikovaných asfaltových pás�. Následuje 

hlavní tepelná izolace (EPS 100S) a skladba podlahy. 
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D.1.1.a.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 

negativních ú�ink�

Objekt svým charakterem využití nebude mít negativní vliv na životní 

prost�edí. Projekt spl�uje závazné požadavky a platnou legislativu. 

Rodinný d�m je navržen, aby respektoval stávající terénní stav. Projde 

pouze zanedbatelnými úpravami - vyrovnáním a zpevn�ním pro chodník 

a parkovací plochu. 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba 

nezasti�uje okolní pozemky. V souvislosti se stavbou lze p�edpokládat do�asné 

zvýšení hlu�nosti a prašnosti v bezprost�edním okolí pozemku a rovn�ž zvýšenou 

dopravní zát�ž na p�íjezdových komunikacích. Hluková zát�ž ze stavební �innosti 

nep�ekro�í hygienický limit LAeq,St. = 65 dB stanovený na�ízením vlády 

�. 272/2011 Sb. B�hem stavby bude t�eba �istit podvozek dopravních prost�edk�

tak, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikací. Staveništ� bude po dobu 

výstavby oploceno. 

Dodavatel stavby je povinen �ídit provoz tak, aby byla dodržena ochrana 

životního prost�edí. K omezení negativních vliv� na životní prost�edí stávající 

zástavby je t�eba zajistit: doprava na staveništ� musí probíhat jen po ur�ených 

trasách a je t�eba dodržovat pravidla automobilového provozu v�etn� �istoty 

p�ilehlé komunikace, respektive stavebních mechanism�, ochranu proti 

zne�iš�ování ovzduší výfukovými plyny a prachem - se�ídit motory apod. 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanism�

s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vyt�žit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru) a vyvézt do 

spalovny – jedná se o nebezpe�ný odpad. 

Za nakládání s odpady je zodpov�dný dodavatel stavby, likvidace odpad�

musí probíhat dle platných zákon� o odpadech (v�etn� provád�cích vyhlášek). 

V pr�b�hu stavby budou vznikat b�žné odpady ze stavební �innosti. Odpady lze 

upravovat, využívat nebo zneškod�ovat pouze v za�ízeních, místech a objektech 

k tomu ur�ených. P�i této �innosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno 

životní prost�edí. Doklady o nakládání s odpady budou p�edloženy u kolaudace. 
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D.1.1.a.8 Dopravní �ešení 

Pozemek se nachází vedle ve�ejné místní komunikace. Pozemek nov�

budovaného objektu bude na stávající komunikaci p�ipojen zpevn�nou plochou 

dle projektu.  

D.1.1.a.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, 

protiradonová opat�ení 

Pozemek se v záplavovém ani poddolovaném území nevyskytuje. 

Pozemek nespadá do žádného pásma ochrany a není jimi dot�en. Pozemek není 

ohrožen bludnými proudy, seizmicitou a sesuvy p�dy.

Radonový pr�zkum byl proveden a na jeho základ� byl pro pozemek 

stanoven st�ední radonový index. Hlavní hydroizolace bude mít atestaci na 

p�íslušné radonové riziko na pozemku. 

D.1.1.a.10 Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�i zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška 

�. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. 
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D.1.2 STAVEBN
 KONSTRUK�NÍ 	EŠENÍ 

a) Technická zpráva 

D.1.2.a.1 Popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek 

pr�zkumu stávajícího systému stavby p�i návrhu její zm�ny  

Stavba má rozm�ry cca 11,250 x 8,350 m a její nosný systém tvo�í lehký 

(fošinkový) d�ev�ný skelet se sloupy 50 x 160 mm nebo 60 x 140 mm po 

625 mm. P�í�ky op�t tvo�eny d�ev�nými sloupky 60 x 100 mm. Uvnit� objektu se 

následn� opláští OSB deskami tlouš�ky 12 mm (pop�. 15 mm). Poté budou 

opat�eny sádrokartonovými deskami tlouš�ky 12 mm (p�ímo nebo na rošt tlouš�ky 

40 mm) v�etn� tmelení a malby. Obvodové st�ny z exteriérové strany se opláští 

d�evitou fasádní deskou tlouš�ky 60 mm a opat�í se tenkovrstvou omítkou. 

Veškeré dutiny budou vypln�ny foukanou celulózou. Schodišt� bude d�ev�né dle 

návrhu výrobce. Nosná konstrukce dolního plášt� ploché st�echy o sklonu 5,0 % 

je tvo�ena d�ev�nými I nosníky výšky 450 mm po 625 mm. Vzniklé dutiny se 

vyplní op�t foukanou celulózou. Horní pláš� je tvo�en d�ev�nými nosníky 

80 x 180 mm též po 625 mm. V tomto p�ípad� se vzniklý prostor nevypl�uje 

tepelnou izolací a slouží pro vyrovnání tlaku vzduchu.  

Základy budou tvo�eny pásy z prostého betonu C20/25 (ší�ky 0,450 m 

a výšky 0,500 m) na nichž budou uloženy betonové bednící tvarovky tlouš�ky 

200 mm. Základy nebudou procházet pod p�í�kami, jelikož vyvozují zanedbatelné 

zatížení. Na základových pasech budou vytvo�ené betonové desky s KARI sítí 

6/100 mm. Vše provád�no dle schválených projekt� od statika. Mezi n� se položí 

hydroizolace v podob� SBS modifikovaných asfaltových pás�. Následuje hlavní 

tepelná izolace (EPS 100S) a skladba podlahy. 

D.1.2.a.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky

 Beton:     C20/25 – XC2 

 Ocel:    nosník HEB 180    

D�ev�né prvky:  smrk (pevnost C22) 

     mod�ín (pevnost C22) 

KVH d�evo (pevnost C24) 
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D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i 

návrhu nosné konstrukce 

Zatížení stálá:    zatížení vlastní tíhou 

 Klimatická zatížení:   dle �SN EN 1991-1-3 pro oblast stavby 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�, 

technologických postup�

Nevyskytují se. 

  

D.1.2.a.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, p�ípadn� sousední stavby

Nutno dodržet veškeré navržené vrstvy skladeb konstrukcí, detaily a 

pe�livou výstavbu s ohledem na funk�nost a životnost projektované stavby. 

Stability sousedních staveb nejsou ovlivn�ny. 

�

D.1.2.a.6 Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a 

zpev�ování konstrukcí �i prostup�

Nevyskytují se. 

D.1.2.a.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

P�ed betonáží základ� bude provedena kontrola základové spáry a 

základové rýhy. P�ed betonáží betonových tvarovek ztraceného bedn�ní bude 

provedena kontrola. P�ed oplášt�ní nosné konstrukce bude provedena kontrola 

nosné konstrukce z hlediska spoj� a celkové kvality. Prob�hne kontrola 

oplechování a aplikace PVC fólie na jednotlivých st�echách. Po osazení výplní 

otvor� se provede kontrola samotného osazení a aplikace jednotlivých pásk�. 

Prob�hne kontrola vypln�ní foukanou celulózou a zapravení otvor�. P�ed 

zakrytím konstrukcí sádrokartonovými deskami prob�hne kontrola aplikace 

vzduchot�sných pásk�. Prob�hne kontrola po sádrokartoná�ských pracích a 

kontrola nášlapných vrstev podlah.  
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D.1.2.a.8 Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné 

literatury, software 

Podklady 

Projektová dokumentace pro provedení stavby. 

Provedené pr�zkumy. 

Požadavky stavebníka. 

Technické listy výrobc�. 

Použitá literatura 

�SN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí (3.2004). 

�SN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí (11.2006). 

�SN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí (12.2006). 

�SN EN 1995-1-1 Navrhování d�ev�ných konstrukcí. (12.2006). 

�SN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí. (9.2006). 

�SN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících 

konstrukcí (12.2014). 

Software 

AutoCAD 2011. 

Microsoft Office 2010. 

D.1.2.a.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provád�ní stavby, p�ípadn� dokumentace zajiš�ované jejím zhotovitelem 

Nevyskytují se. 
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Záv�r

 Pro zpracování této bakalá�ské práce jsem použil znalosti a v�domosti, 

které jsem nabyl b�hem dosavadního studia a rady získané od vedoucí práce. Tato 

práce byla pro m� velkým p�ínosem z d�vodu jejího rozsahu, ale též poznáním 

nového konstruk�ního systému, k n�muž jsem musel prostudovat �adu podklad�. 

 Práce p�edstavuje projektovou dokumentaci ve stupni pro provedení 

stavby. Byla navržena s použitím zákon�, knih, odborných publikací, technických 

list� a dalších podklad�. Provád�cí dokumentace byla zpracována pro realizaci 

stavby k bydlení.         

 Snažil jsem se navrhnout rodinný d�m tak, aby se v n�m obyvatelé cítili 

p�íjemn� a pohodln�, ale zárove� byl funk�ní a šetrný k p�írod�. Abych myšlenku 

co nejvíce p�iblížil k realit�, kladl jsem d�raz na polohu na pozemku, tvar budovy, 

orientaci a umíst�ní jednotlivých pokoj�, konstruk�ní systém, použité materiály 

a technologie, technické vybavení a �adu dalších kritérií. Jelikož budova p�i 

tepeln� technickém posouzení dosáhla hodnocení   A – velmi úsporná, byla má 

idea napln�na. Dále jsem usiloval, aby stavba jako taková, byla 

i z architektonického hlediska dob�e vypadající a p�i tom zapadla do okolního 

prost�edí a mohla být kvalitn� proveditelná. 
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Seznam použitých zdroj�

Seznam použitých norem a p�edpis�

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

(7.2004). 

�SN 73 0532 Akustika  - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobk� – Požadavky (2.2010). 

�SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – �ást 1: Terminologie (6.2005). 

�SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – �ást 2: Požadavky (10.2011); Zm�na 

Z1 (4.2012). 

�SN 730540-3 Tepelná ochrana budov – �ást 3: Návrhové hodnoty veli�in 

(11.2005). 

�SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2.2006). 

�SN 73 0810 Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení (4.2009). 

�SN 73 0873 Požární bezpe�nost staveb – Zásobování vodou (6.2003). 

�SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb (9.2010). 

�SN 73 1901 Navrhování st�ech – Základní ustanovení (2.2011). 

�SN 73 2824-1 T�íd�ní d�eva podle pevnosti – �ást 1: Jehli�naté �ezivo (1.2015). 

�SN 73 4130 Schodišt� a šikmé rampy – Základní požadavky (3.2010). 

�SN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Zm�na: Z1 (7.2005); Zm�na: Z2 (9.2009); 

Zm�na: Z3 (10.2012). 

�SN EN 1253-1 Podlahové vpusti a st�ešní vtoky (1.2004). 

�SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – �ást 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (3.2004). 

�SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – �ást 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. (11.2006). 
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@   zaviná�

� [m]   pr��ez 

§   paragraf 

µ [-]   faktor difuzního odporu 

A [m2]   plocha 

apod.   a podobn�

b [-]   korekce teploty 

B.p.v.   výškový systém Balt po vyrovnání 

BOZ   bezpe�nost a ochrana zdraví 

CETRIS  cementot�ískové 

�.   �íslo 

�.p.   �íslo popisné 

�l.    �lánek 

�SN   �eská technická norma 

DHF   difuzn� otev�ené d�evovláknité desky 

DPS   dokumentace pro provedení stavby 

d�.    d�ev�ný 

DVD   d�evovláknitá deska 

E   celistvost  

Edef [MPa]  modul p�etvárnosti 

EN   evropská norma 

EPS   p�nový polystyren 

EXT.   exteriér 

H [kg�m-3]  hustota 

H[m]   hloubka 

HT [W.K-1]  m�rná ztráta prostupem tepla 

HUP   hlavní uzáv�r plynu 

I   teploty na neoh�ívané stran�

INT.   interiér 

inž.   inženýrské 

ks   kus 
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LAeq,St [dB]  hygienický limit hluku 

L'nw [dB]  vážená hladina kro�ejového hluku  

m n. m.  metr� nad mo�em 

M   m��ítko 

max.    maximáln�

min.   minimáln�

NN   nízké nap�tí 

NP    nadzemní podlaží 

OB1   skupina budov 

okr.   okres 

OZN   ozna�ení 

p.�.   parcelní �íslo 

P+D   pero + drážka 

PB1   podzemní hydrant 

PB2   bod �eské státní nivela�ní sít�

PD   projektová dokumentace 

PE   polyethylen   

pop�.   pop�ípad�

PT   p�vodní terén 

PÚ   požární úsek 

PUR   polyuretan 

pv [kg�m-2] výpo�tové požární zatížení 

PVC   polyvinylchlorid 

R [m2
�K�W-1]  tepelný odpor 

R   únosnost nebo stabilita 

RAL    vzorník barev 

RD   rodinný d�m 

Rdef [MPa]  tabulková výpo�tová únosnost  

RN   reten�ní nádrž 

RŠ   revizní šachta 
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Sb.    sbírky 
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SO   stavební objekt 
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Š [m]   ší�ka 

tab.   tabulka 

tj.   to je 
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t�.   t�ída 
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tzv.   takzvaný 

U [W/m2.K]  sou�initel prostupu tepla 
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V [m3]   objem 
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XC2   stupe� vlivu prost�edí 

XPS   extrudovaný polystyren 

ZPF   zem�d�lský p�dní fond 

�i [˚C]   teplota 
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