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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří v 

Uherském Brodě. Rodinný dům je umístěn na rovinném pozemku kousek od centra 

města.  

Dům je dvoupodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, sklad, 

technická místnost, obytné místnosti, koupelna, WC a projekční kancelář s vlastním 

vstupem a WC. Z prvního nadzemního podlaží je vstup na terasu a zahradu. V druhém 

nadzemním podlaží se nachází ložnice se šatnou, dva pokoje, koupelna a WC. Z ložnice 

je možný vstup na balkón. Střecha nad prvním nadzemním podlažím je plochá, nad 

druhým nadzemním podlažím pultová.  

Objekt je proveden ze zděného konstrukčního systému Porotherm 30 P+D, zateplovací 

systém EPS 100F, krov z lepených nosníků, střešní krytina folie Fatrafol. Garáž je 

řešena jako samostatně stojící objekt zastřešený plochou střechou. Garáž je provedena z 

konstrukčního systému Porotherm 30 P+D.  

Projektová dokumentace je zpracována v počítačovém programu AutoCAD.  

  

Klíčová slova 
Rodinný dům s projekční kanceláří, samostatně stojící garáž, rovinatý pozemek, plochá 

střecha, pultová střecha, atika, terasa, balkon, komín, zděný konstrukční systém 

Porotherm 30 P+D, zateplovací systém EPS 100F, folie Fatrafol.  

  

  

  

Abstract 
The topic of this bachelor thesis is a new family house with project office in Uherský 

Brod. Family house is located on flat land in a short distance from the city center.  

The building is two-floor. In the first floor is located entrance to the building, 

storeroom, utility room, living room, sbathroom, WC and project office with own 

entrance and WC. From the first floor is also entrance to the terrace and garden. In the 

second floor is situated bedroom with dressing room, two bedrooms, bathroom and WC. 

From one of the bedroom is possible to access to the balcony. The roof above the first 

floor is flat, the roof above second flat is mono-pitched roof. 

The building is made of structural masonry system Porotherm 30 P+D, insulation 

system EPS 100F, roof truss from bonded girder, roof covering foil Fatrafol. Garage is 

designed as a detached building roofed with a flat roof. Garage is made of the structural 

system Porotherm 30 P+D.  

Project Documentation is created in AutoCAD.  

  

Keywords 
Family house with project office, detached garage, flat land, flat roof, mono-pitched 

roof, parapet wall, terrace, balcony, chimney, structural masonry system Porotherm 30 

P+D, insulation system EPS 100F, foil Fatrafol.  
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Úvod 

Předmětem bakalářské práce je novostavba „Rodinný dům s projekční kanceláří“ 

v Uherském Brodě.  Rodinný dům je umístěn na rovném pozemku kousek od centra 

města. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu a pro kancelářské potřeby jednoho 

projektanta. 

Dům je dvoupodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do 

objektu, sklad, technická místnost, obytné místnosti – obývací pokoj a kuchyně 

s jídelnou, koupelna WC a projekční kancelář s vlastním vstupem a WC. Z prvního 

nadzemního podlaží je vstup na terasu a zahradu. V druhém nadzemním podlaží se 

nachází ložnice se šatnou, dva pokoje, koupelna a WC. Z ložnice je možný vstup na 

balkón. Střecha nad prvním nadzemním podlažím je plochá, nad druhým nadzemním 

podlažím pultová.  

Garáž je řešena jako samostatně stojící objekt s jedním garážovým stáním a 

jedním zastřešeným parkovacím stáním, střechu má plochou.  

  Práce je zaměřena na zpracování studie se zvoleným vhodným konstrukčním 

systémem a dispozičním uspořádáním objektu, umožňující moderní bydlení. Další fází 

je zpracování zadaných výkresů,  které jsou provedeny dle platných norem a obsahují 

všechny náležitosti, včetně podrobného vypracování konstrukčních detailů. Práce 

obsahuje tepelně technické posouzení včetně energetického štítku, výpočet základů a 

schodiště, požárně bezpečnostní řešení navrhovaného objektu. Dále jsou vypracovány 

výpisy výrobků a skladeb konstrukcí přímo ve výkresech nebo samostanou tabulkou 

(truhlářské výrobky). 

 Projektová dokumentace je zpracována v počítačovém programu Autocad. 
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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a)  Název stavby  

Rodinný dům s projekční kanceláří 

 

b) Místo stavby  

     Uherský Brod,  k.ú. Uherský Brod , parc. č. 235/14, plocha 1 540 m
2 

 

a)  Předmět projektové dokumentace  

Novostavba Rodinného domu s projekční kanceláří, samostatně stojící garáže včetně 

zastřešeného parkovacího stání a přípojek v Uherském Brodě. 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

 
Stavebník  
Mgr. Jiří Velecký, Na Výsluní 2256, 688 01 Uherský Brod  

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 
a) Zpracovatel PD  

Veronika Horňáková, Neradice 2324, Uherský Brod  

 

b) Hlavní projektant  
     Veronika Horňáková, Neradice 2324, Uherský Brod 

 

c) Zpracovatelé částí PD  

Veronika Horňáková, Neradice 2324, Uherský Brod 

 

 



12 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 
- geodetické zaměření pozemku 

- studie stavby odsouhlasená stavebníkem a stavebním úřadem Uherský Brod 

- doklady o existenci a průběhu inženýrských sítí 

- katastrální mapa 

 

 

A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 

 Jedná se o novostavbu domu a garáže na pozemku parc. 235/14, přípojky vody, 

splaškové a dešťové kanalizace, plynu a elektřiny zasahují i na pozemek v majetku 

města Uherský Brod. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 RD neleží v památkové rezervaci ani zóně památkové ochrany, nezasahuje chráněné 

území ani záplavové území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech  

 Zastavěná plocha je tvořena rovinatým pozemkem. Podloží stavby je tvořeno 

hlínou štěrkovitou, dešťová voda je svedena do dešťové kanalizace. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 RD leží v lokalitě určené pro bydlení a svým charakterem respektuje územně 

plánovací dokumentaci. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Pozemek pro výstavbu se nachází v zastavěné části města Uherský Brod a po 

schválení studie stavebním úřadem Uherský Brod je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Dodržení odstupových vzdáleností staveb je v souladu s obecnými požadavky na 

využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Podmínky a vyjádření dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do 

dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a účelových řešení  

 Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. 

 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousední parcely:  

- 1348, 6461/4       Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 

- 235/39                Jahodová Zdena, Prakšická 982, Uherský Brod 

- 235/16                Macková Eva, Prakšická 983, Uherský Brod 

- 235/17, 235/20   Andrýsek Josef, Prakšická 984, Uherský Brod 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavby nebo změna dokončené stavby 

 PD je zpracována pro novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Objekt je určen pro bydlení a nebytový prostor. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Objekt není kulturní památkou. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků a obecných technických požadavků  

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb o 

technických požadavcích na výstavbu. Objekt není řešen bezbariérově. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající 

z jiných právních předpisů 

 Jiné požadavky dotčených orgánů nebyly stanoveny. 

 

g) Seznam výjimek a účelových řešení  

 Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. 

 

h) Navrhované kapacity stavby  

- zastavěná plocha  ................................................................... 166,75 m
2
 

- obestavěný prostor ……........................................................ 1031,22 m
3
 

- podlahová plocha ................................................................... 256,45 m
2
 

- nebytová plocha ………..........................................................   19,96 m
2
 

- obytná plocha .........................................................................   236,49 m
2
 

- velikost bytové jednotky ........................................................ 4+kk 

i) Základní bilance stavby 

- potřeba pitné vody ..................................................................  224 m
3
/rok 

- množství odpadních vod ....................................................... 166 m
3
/rok 

- množství dešťových vod ....................................................... 184 m
3
/rok    
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- potřeba zemního plynu    ....................................................... 2500 m
3
/rok    

- třída energetické náročnosti budovy ..................................... B  

 

j) Základní předpoklady výstavby 

- přepokládaná doba výstavby ................................................. 12 měsíců 

- zahájení výstavby .................................................................. 07/2015 

- ukončení výstavby ................................................................. 06/2016 

 

k) Základní předpoklady výstavby 

1. vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí  

2. sejmutí ornice a zemní práce  

3. položení podzemních inženýrských sítí  

4. provedení základových konstrukcí  

5. provedení hrubé stavby  

6. provedení střechy  

7. osazení výplní otvorů 

8. provedení vnitřních instalací  

9. vnitřní povrchové úpravy 

10. provedení fasády objektu 

11. osazení zařizovacích předmětů  

12. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace  

13. terénní úpravy 

14. revize a zkoušky instalací a zařízení 

15. kolaudace stavby  

 

l) Orientační náklady stavby 

- předpokládaný náklad ........................................................... .....  4.250 000,-Kč  

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 

Stavba je členěna na stavební objekty : 

SO 01 Rodinný dům s projekční kanceláří 

SO 02 Garáž 

SO 03 Elektroměrný sloupek 

SO 04 Skříň plynoměru 

SO 05 Revizní šachta vodoměru s vodoměrnou šachtou 

SO 06 Revizní šachta splaškové kanalizace 

SO 07 Záchytná jímka dešťových vod s přepadem do vsakovací drenáže 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

 

B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveništěm je parcela č. 235/14. Pozemek se nachází v zastavěném území města 

Uherský Brod. Ze severní strany sousedí pozemek s parcelami č. 235/20, 235/33. Z 

jižní strany s pozemky 1348 a 6461/4. Ze západní strany s pozemky 235/39, 235/16 

a 235/17. Pro výstavbu jsou dostupné všechny inženýrské sítě. 

 

b) Výčet a závěry průzkumů a rozborů 

Zhotovitel provedl geologický a hydrogeologický průzkum pozemku. Byly zjištěny 

trasy stávajících inženýrských sítí a změřeno radonové riziko. Z průzkumu vyplývá: 

- základová půda pozemku je tvořena zeminou F1- hlína štěrkovitá 

- hladina podzemní vody se nachází dostatečně hluboko a nijak nezasahuje 

k základovým konstrukcím ani nehrozí její kolísání  

- radonové riziko stanoveno jako nízké 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Objekt neleží v ochranných ani bezpečnostních pásmech. 

 

d) Poloha vzhledem k zaplavovanému území 

 Objekt neleží v záplavovém území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky   

 Situování stavby na pozemku respektuje minimální odstupové vzdálenosti     

od sousedních pozemků. Z hlediska přesahu požárně nebezpečných prostorů nedochází 

k přesahům na sousední pozemky. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Potřeba odstranit keře a stromy na místě budoucí stavby v přední části pozemku. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu  a pozemků k 

plnění funkce lesa 

 Bez požadavku. 

 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Bez požadavku. 
 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

 Navrhovaný rodinný dům s projekční kanceláří na parcele č. 235/14 v katastru obce 

Uherský Brod je členěn na část bytovou a nebytovou. Objekt je samostatně stojící, 

dvoupodlažní a svým dispozičním řešením umožňuje bydlení 4 členné rodiny a provoz 

jednoho projektanta. Dům je velikostní kategorie bytu 4+kk s kancelářskou částí a 

samostatně stojící garáží a zastřešeným parkovacím stáním. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Rodinný dům s projekční kanceláří je svým provedením v souladu se stávající 

územně plánovací dokumentaci a svým charakterem respektuje stávající zástavbu, 

kterou nijak výrazně nenarušuje. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Objekt je 

nepravidelného tvaru, s plochou střechou, osazený do rovinatého pozemku. 

 

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

řešení 

 Jedná se o novostavbu domu na okraji zastavěného území města Uherský Brod. 

Dům je v bytové části dvoupodlažní, v nebytové části pak jednopodlažní. Jednotlivá 

podlaží jsou ve stejných výškových úrovních. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

vstup do objektu, sklad, technická místnost, obytné místnosti – obývací pokoj a kuchyně 

s jídelnou, krbová kamna, koupelna a WC a projekční kancelář s vlastním vstupem a 

WC. Z prvního nadzemního podlaží je vstup na terasu a zahradu. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází ložnice se šatnou, dva pokoje, koupelna a WC. Z ložnice je možný 

vstup na balkón. Střecha nad prvním nadzemním podlažím je plochá, nad druhým 

nadzemním podlažím pultová. 

Objekt je nepravidelného tvaru s celkovými půdorysnými rozměry 15,70 x 12,50 m  

a výškou 6,55 m. 

Barevné řešení fasády je kombinace bílé a šedé. Oplechování z pozinkovaného 

plechu a poplastovaného plechu barva šedá. Výplně otvorů dřevěné europrofil smrk 

odstín kaštan. Dům citlivě zapadá do stávající zástavby a využívá rovinatého pozemku , 

jeho umístění a moderní architektonický vzhled odpovídá představám moderního 

bydlení s nebytovou částí.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Stavba není výrobního charakteru. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

 Není požadováno. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Investor 

bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických zařízení.  

Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na výstavbu.    

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 

a) Stavební řešení 

 Svislé nosné konstrukce jsou z keramického zdiva, vodorovné nosné konstrukce nad 

1.NP je monolitická ŽB deska, nad 2. NP je strop tvořen konstrukcí krovu z lepených 

vazníků se sádrokartonou konstrukcí podhledu včetně tepelné izolace Základové 

konstrukce jsou řešeny základovými pasy z prostého betonu. Plochá střecha nad 1.NP je 

jednoplášťová, spádována PU klíny od obvodové atiky. Pultová střecha nad 2.NP je 

tvořena lepenými nosníky s tepelnou izolací a odvětrávanou mezerou. Venkovní 

pochozí a pojezdové plochy jsou z betonové dlažby. Pochozí plocha pobytové terasy je 

z prken na roznášecím roštu včetně štěrkovém podkladu. Fasáda je řešena ve skladbě 

ETICS s akrylátovou tenkovrstvou omítkou. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

 Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu s 

nadbetonovanou deskou tl. 150 mm vyztuženou karisítí. Obvodové svislé nosné 

konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D se zateplením 

ETISC. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 

30 P+D. Stropní konstrukce je navržena jako ŽB deska tl. 200 mm. Celková tloušťka 

stropu je 325 mm. Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické. Vazníky 

krovu sibiřský modřín. Materiál střechy Fatrafol 810.  Pochozí plocha terasy nad 1.NP 

materiál sibiřský modřín 

  Vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 11,5 P+D. Veškeré 

Podlahy obytných místností jsou plovoucí a keramická dlažby, kancelářská část 

keramická dlažba. Výplně otvorů dřevěná okna a dveře euro profil se zasklením ditherm 

(trojsko). Garážová vrata jsou sekční. Komín ke krbovým kamnům je řešen jako 

nerezový Schiedel. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce, včetně základových konstrukcí jsou navrženy 

dle platných norem a zajišťují stabilitu objektu. Veškeré konstrukce jsou v souladu s 

požadavky požární bezpečnosti. Objekt je dostatečně odsazen od stávající zástavby, 

kterou nijak neohrožuje.  

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 

 Na stavbě je nutno zřídit přípojku vody, elektřiny, plynu, splaškové a dešťové 

kanalizace. 

 

b) Výpočet technických a technologických zařízení 

 Neřeší se. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ stavby je přílohou části D.1.3 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického řešení 

 Při návrhu zateplení objektu byly použity návrhové hodnoty tepelných odporů 

jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540. 

 

b) Energetická náročnost stavby   

 Energetický štítek budovy je přílohou složky č. 6 - Stavební fyzika 

 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

V objektu budou nainstalována krbová kamna pro mimosezónní vytápění. 

 

 

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

komunální prostředí   

 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.), dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Teplá užitková voda běžné teploty 75/60°C bude připravována v boileru, který bude 

součástí plynového kotle. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace, 

dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace, elektrické spotřebiče a rozvody 

budou splňovat požadované parametry na úsporný provoz. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu 

Radonový průzkum stanovil nízké radonové riziko. Jako opatření postačí běžná 

hydroizolace. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt bude řádně uzemněn, zemnící soustava bude revidována. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázům z okolní dopravy 

nebo výroby. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Instalované konstrukce (okna, dveře) budou splňovat požadavky na útlum hluku.  

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

- Na pozemku č.6461/4 jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. Je třeba zřídit: 

přípojka vody HDPE 100 SRD 11 32x3 bude natažena z uličního řadu DN 

100, na pozemku investora bude zřízena revizní šachta vodoměru 

s vodoměrnou sestavou.  

- kanalizační přípojka splaškových vod - PVC KG DN 150 bude zřízena v 

průběhu stavby. Na trase přípojky bude osazena revizní šachta splaškové 

kanalizace. 

- kanalizační přípojka dešťových vod - PVC DN 150 bude zřízena v průběhu 

stavby. Na trase přípojky bude osazena záchytná jímka dešťových vod 

s přepadem do vsakovací nádrže. 

- přípojka plynu HDPE SRD 11 25x3 bude napojena na STL plynovod PE 

63x5,8, v oplocení bude zřízen HUP 

- přípojka elektřiny bude provedena podzemním vedením CYKY 4x10  

  z nadzemního vedení NN s elektroměrným sloupkem s pojistkovou skříní. 

      

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Napojení na vodu 

V rámci nové přípojky vody - DN 32x3, bude v technické místnosti osazen 

vodoměr Q 2,5.  

 

počet osob .........................................................................................     4 osoby 

specif. potřeba vody ..........................................................................     120 l/osobu 

prům. potřeba vody ...........................................................................     Qp = 0,48 m
3
/den 
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max. denní potřeba ............................................................................     Qm= 0,60 m
3
/den 

max. hodinová potřeba ......................................................................     Qh = 0,045 l/s 

max. roční spotřeba ...........................................................................     Qr = 176 m
3
 

Potřeba požární vody – viz samostatná požární zpráva 

 

Napojení na zdroje tepla 

Dům bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem s vestavěným boilerem, 

distribuce tepla bude řešena otopnými tělesy. Pro mimo sezónní  temperaci budou 

v obývacím pokoji instalována krbová kamna na dřevo.  

 

potřeba plynu za rok ................................................................................. ..   2 500m
3
/rok 

 

Napojení na kanalizaci 

Přípojka splaškové kanalizace - PVC KG DN 150 je napojena na stoku PVC KG 

DN 400. 

Přípojka dešťové kanalizace - PVC KG DN 150, je napojena na stoku PVC KG DN 

400. 

 

Napojení na NN 

Objekt bude napojen na rozvodnou síť podzemním vedením z pojistkové skříně, 

zřízené na pozemku investora. 

 

Hromosvody 

Ochrana objektu před atmosférickou elektřinou je navržena pomocí jímací soustavy 

s jímací tyčí vytvořené na střeše vodičem FeZn 8 mm. Uzemnění je provedeno pomocí 

zemnícího vodiče pod základy objektu. 

 

Slaboproud 

Pro slaboproudé rozvody v objektu bude provedeno zatrubkování. Vlastní instalace 

sítí (domácí telefon, internet, TV,…) bude řešena dle požadavků investora. 
 

 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 

Příjezd k objektu je po místní městské komunikaci. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dům je napojen na komunikaci novým sjezdem k rodinnému domu navazující na 

odstavné stání, vstup do budovy je chodníkem. 
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c) Doprava v klidu 

 Řešeno parkováním v garáži RD a na zastřešeném parkovacím stání, bude 

vybudováno parkování pro dva osobní automobily. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 

 V rámci výstavby objektu bude provedena skrývka ornice, výkopy základů a 

stavební jámy. Budou provedeny výkopy přípojek všech inženýrských sítí. Na pozemku 

budou rovněž provedeny terénní úpravy (zásypy, obsypy, svahování). 

 

b) Použité vegetační prvky 

 Pozemek bude zatravněn a osázen vegetací, která bude zabraňovat erozi půdy. 

 

c) Biotechnická opatření 

 Nebudou prováděna. 
 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

Objekt bude postaven v zastavěné části města Uherský Brod. Odpadní vody budou 

svedeny do kanalizace, ukončené na ČOV Uherský Brod. Dešťové vody budou svedeny 

do místní dešťové kanalizace. Vytápění je řešeno plynovým kotlem, mimo sezónu 

krbovými kamny na dřevo, větrání místností je přirozené - okny.  Po hlukové stránce 

nebude provoz narušovat své okolí. Komunální odpad bude shromažďován 

v kontejnerech a likvidován firmou Rumpold Uherský Brod. Půdní ani lesní fond 

nebude dotčen. 

Z hlediska BOZ je investor povinen při realizaci stavebních úprav dodržovat platné 

předpisy, vyhlášky a nařízení, zejména vyhlášku 324/1990 Sb. Po dobu výstavby bude 

dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a další předpisy a vyhlášky MŽP, včetně 

evidence odpadů. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům nedojde realizací přestavby ke zhoršení 

životního prostředí v okolí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v období 

realizace, po jejím dokončení dojde ke kvalitnímu zhodnocení objektu z hlediska 

architektonického a estetického. Jiné negativní vlivy nejsou projektantovi známy.  

 

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

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

 Při provádění nedojde k narušení stávající vzrostlé zeleně ani ohrožení živočichů. 

 

 

c) Vliv stavby na soustavu ochráněných území Natura 2000 

 V blízkosti města se nenachází žádná chráněná oblast. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a zkoumání podle EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou stanovena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Realizací stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Stavba 

nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. Při realizaci stavby budou dodržena 

bezpečnostní opatření stanovená v ZOV. 
 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zásobování stavby bude probíhat kontinuálně ze stavebního dvora dodavatele(ů) při 

využití nízkotonážních vozidel. Těžké mechanismy nebudou využívány. Potřebu médií 

zajistí stavebník z nově zřízených přípojek.  

Pro zařízení staveniště bude využito mobilních unimo buněk - šatny zaměstnanců 

dodavatele stavby, skládka materiálu a zařizovacích předmětů. Odpadní materiály 

budou ukládány do kontejneru a vyvezeny na skládku v městě Uherský Brod. 

Zpracovatel ZOV předpokládá zaměstnání max. 5 osob při provádění HSV a max. 7 

osob při dokončovacích pracích. Stravování pracovníků je možno zajistit v síti místních 

restauračních provozoven. Nejbližší zdravotnické zařízení je nemocnice Uherský Brod.   

 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude řešeno svedením do dešťové kanalizace. Toto odvodnění 

bude opatřeno úpravami, zamezující stékání hrubých nečistot ze stavby do kanalizace. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude po místní městské komunikaci v Uherském Brodě. 

Připojení na inženýrské sítě bude provedeno pomocí nově zbudovaných přípojek. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavby nebudou při provádění stavby nijak dotčeny. Při provádění přípojek 

bude dotčen pozemek 6461/4 v majetku města Uherský Brod. Kolem pozemku bude 

zřízeno oplocení, vstup třetích osob na stavbu bude zakázán event. v doprovodu 

investora nebo dodavatele. 

 

 

 

 



23 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  

kácení dřevin    

 Pro výstavbu objektu není nutno provádět asanace, demolice a kácení v okolí. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné event. trvalé) 

 Zábory nebudou dotčeny žádné sousední pozemky. Pro dočasné uložení materiálu 

stavby bude sloužit výhradně pozemek investora. 

 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě,  

jejich likvidace  

 Během výstavby vzniknou odpadové materiály v množství max. 10m
3
 – stavební 

suť, plasty, dřevo,… Stavební suť, plasty a sklo budou uloženy na bezpečnou skládku. 

Dřevo bude skladováno pro pálení v kamnech.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin 

Dům je navržen na rovině. Na staveništi bude provedena skrývka ornice (h = 

200mm; deponovat na staveništi) v objemu 120 m
3
. Výkop rýh pro pasy bude 

proveden strojně do nezámrzné hloubky (objem výkopu 420m
3 

- použít pro zásyp). 

Po provedení základů bude proveden jejich zásyp (hutnit po vrstvách tl. max. 

250mm), bilance zásypů – 150m
3
. Konečná úprava terénu bude provedena sejmutou 

ornicí. Spodní voda se nevyskytuje v hl. založení objektu. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 

činnosti na životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především jde 

o omezení hluku, znečištění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně, 

veřejných komunikací a soukromého i veřejného majetku. Výstavba bude realizována 

v běžné pracovní době, mimo sobot a nedělí. 

 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření:  

- nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hluku provádět průběžné technické prohlídky a údržbu 

stavebních mechanismů 

- zabezpečovat plynulost prací stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků; v době nutných přestávek  zastavovat motory 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost stavebních prací a dopravy 

- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti,…) 

- u výjezdu ze staveniště zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a strojů 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazená místa 

- zajistit odvod dešťových vod ze stavby a zamezit znečištění vod ropnými 

látkami, blátem,… 

- v maximální míře ochránit okolní zeleň 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů    

 Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích,splnění podmínek dle 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 a splnění podmínek dle nařízení vlády č.101/2005 Sb o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.   

Před zahájením prací provede koordinátor prací zhodnocení rizikovosti prováděných 

prací a rozhodne, zda bude vypracován plán BOZ na staveništi dle zákona č.309/2006 

Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Požární bezpečnost zajišťuje dodavatel stavby. Před zahájením prací je dodavatel 

povinen vytyčit trasy a polohy všech inženýrských sítí a provést opatření na jejich 

ochranu. Po dobu výstavby bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a další 

předpisy a vyhlášky MŽP, včetně evidence odpadů (Katalog odpadů – vyhl. MŽP 

č.381/2001 Sb). 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se nepředpokládá. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Nejsou stanoveny. 

 

m) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

 Neuvažuje se. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby 

- vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí  

- sejmutí ornice a zemní práce  

- položení podzemních inženýrských sítí  

- provedení základových konstrukcí  

- provedení hrubé stavby  

- provedení střechy  

- osazení výplní otvorů 

- provedení vnitřních instalací  

- vnitřní povrchové úpravy 

- provedení fasády objektu 

- osazení zařizovacích předmětů  

- dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace  

- terénní úpravy 
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- revize a zkoušky instalací a zařízení 

- kolaudace stavby  

 

- revize a zkoušky instalací a zařízení 

- kontrola dokladů pro kolaudaci 

 

 

Rozhodující dílčí termíny 

- Zahájení stavby ....................................................................... 07/2015 

- HSV ........................................................................................ 07/2015 

- PSV ......................................................................................... 11/2015 

- Ukončení výstavby ................................................................. 06/2016 

- Odevzdání a převzetí stavby .................................................. 06/2016 

- Zahájení trvalého provozu ...................................................... 07/2016 

- Doba výstavby ........................................................................ 12měsíců 
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D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu  

 

      Tato dokumentace řeší projekt stavby "Rodinný dům s projekční kanceláří “ na parc. 

č. 235/14 v k.ú. Uherský Brod"  pro investora -  Mgr. Jiří Velecký, Na Výsluní 2256, 

Uherský Brod 

Projektová dokumentace je vyhotovena v rozsahu nezbytném pro novostavbu. 

       Nově vznikající rodinný dům bude řešit bytovou situaci investora, který dosud 

bydlí v bytě 

 

 

b)     Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

 

 Staveniště pro předmětnou stavbu rodinného domu se nachází v katastrálním 

území Uherský Brod na parcele dle katastru nemovitostí číslo 235/14.   

Investor – Mgr. Jiří Velecký , Na Výsluní 2256, Uherský Brod jsou její vlastníkem. 

  

Vstup na pozemek je z parcely č. 6461/4 v majetku Města Uherský Brod, Masarykovo 

nám. 100, Uherský Brod. 

 

Garáž a zastřešené parkovací stání pro dva automobily jsou na parcele č. 235/14 v 

majetku investora.Vjezd na tento  pozemek je z parcely č. 6461/4 v majetku Města 

Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod. 

 

Přípojka vody, plynu, splaškové kanalizace a  NN  se nachází na parcele č. 6461/4 v 

Majetku Města Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod. 

        

Staveniště sousedí: 

- ze severu s parcelou č.  235/18 – v majetku – Andrýsek Josef,    

                                                                      Prakšická 984, Uherský Brod 

- z jihu s parcelami č.  1349 a 6461/4 – v majetku – Města Uherský Brod,  

                                                                       Masarykovo nám. 100, Uherský Brod 

 

- ze západu s parcelou č.  235/16 – v majetku – Macková Eva,  

Prakšická 983, Uherský Brod 

- ze západu s parcelou č.  235/39 – v majetku – Jahodová Zdena,  

Prakšická 982, Uherský Brod 

 

 

Pozemek je volný, rovinný, bez vzrostlé zeleně. 
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Stavba není a nesouvisí s žádnou kulturní památkou. 

         V ulici jsou k dispozici všechny potřebné inženýrské sítě, a to: kanalizace, 

vodovod, Stl plynovod, zemní vedení NN. 

        Stavba má nárok na zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 400 m2 

 Nevyžaduje přeložky inženýrských sítí ani likvidaci vzrostlé zeleně. 

V situování domu je přihlédnuto na stísněné podmínky stavebního pozemku a 

přilehlou zástavbu.  

         Provede se skrývka ornice v tl. 200 mm a ploše 400 m2 (80,0 m3). Ornice bude 

uložena na pozemku investora a použita ke zpětnému ohumusování po stavebních 

pracech. Další úpravy staveniště se nepředpokládají.  

          Deponie a mezideponie zeminy budou umístěny na pozemku investora. 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno polohou, orientací a tvarem 

pozemku, který byl k dispozici. Ovlivněno je i převažujícím tvarovým řešením a 

uspořádáním okolní zástavby. Vzhledem k orientaci pozemku ve směru východ –západ, 

je vhodné situovat hlavní obytné místnosti v domku tak, aby jejich orientace ke 

světovým stranám odpovídala typologickým zvyklostem a aby domek splnil požadavky 

stavebního zákona a hygienických směrnic na oslunění a proslunění – tedy k východu, 

jihu a západu. 

         Vlastní dům je nepodsklepený, dvojpodlažní půdorysného tvaru obdélníka o 

rozměru 15,70 x 12,50 m. Patro je vizuálně uskočené na rozměr 9,30 x 11,60 m 

s předsunutým balkonem. Výškově je dům osazen na průměrnou niveletu zahrady. Dům 

je  rozčleněn na čtyři části – technickou, obytnou, klidovou a kancelářskou. Střecha se  

sklonem 3 % je řešena jako pultová s vnějšími svody. Návrh stavby respektuje 

podmínky stávající využití území a dodržuje stanovené odstupy. 

         Barevné řešení vychází z dvoubarevného provedení fasád, a to bílé a šedé 

omítky. Doplněno je dřevěnými výrobky oken a dveří – odstín tmavě hnědý kaštan. 

           Stavba obsahuje hlavní stavební objekt, jímž je vlastní rodinný domek a 

projekční kancelář. Dále pak garáž s krytým parkovacím stáním, zpevněné plochy 

vjezdu a vstupu do domku, oplocení,  přípojku NN, kanalizace, plynu a vody.        

        Dispozičně je domek členěn na čtyři části a to: technickou, obytnou, klidovou a 

kancelářskou. 

Na vstupní závětří a  zádveří navazuje hala se schodištěm do 1. patra. Na halu 

navazuje kuchyně s jídelnou a obývací pokoj se vstupem na terasu, dále pak prostorná  

koupelna se saunou,  WC a technická místnost se skladem.  

Pomocí schodiště se dostaneme do klidové části domu – 1. patra, kde se nachází 

tři pokoje, šatna, koupelna a samostatné WC. Ložnice má vstup na balkón.  

Vstup do projekční kanceláře je možný buď samostatnými vstupními dveřmi 

nebo přes zádveří domku. 

 

c)     Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

      Zastavěná plocha SO01:            166,75 m2 

      Zastavěná plocha SO02:          59,10 m2 

      Podlahová plocha:           256,45 m2 

      Obestavěný prostor:         1031,22 m3 

    

      Rodinný dům tvoří jeden byt  4 + KK 
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Obytné místnosti jsou okny orientovány k jihu, východu a západu  - oslunění a denní 

osvětlení ve všech pobytových místnostech je tak zaručeno. 

 

 

d)    Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

 

- Zemní práce: 

        Zemní práce jsou menšího rozsahu, vzhledem k rovinnatosti terénu.         

Výkopy pro základové pasy v zemině tř. 1 těžitelnosti. Výkop začištěný pro přímou 

betonáž podzemních částí základů. Úrovně podzemní vody nebude dosaženo. Odvoz 

přebytečné zeminy na skládku určenou stavebním úřadem do cca 5 km.  Provede se 

skrývka ornice v tl. 200 mm a ploše 400,00 m2 (80,00 m3). Ornice bude uložena na 

pozemku investora a použita ke zpětnému ohumusování po stavebních pracech. 

   

     - Základy: 

Základy provedeny dvoustupňové a to spodní část -  základové pasy z betonu 

prostého C 20/25 (B 25) š. 600mm a horní část provedenou z prostého betonu C20/25 š. 

400mm. Podkladní betony tl. 150 mm vyztuženy betonářskou sítí Q 335, zataženou do 

vrchního líce základových pasů.  

          

       - Svislé konstrukce: 

          Nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Porotherm P+D, tl. 300  mm 

obvodové a Porotherm tl. 250 mm/300 mm vnitřní, malta ze suchých směsí Porotherm. 

Všechny příčky jsou navrženy z keramických příčkovek, tl. 100 a 125  mm, malta 

cementová MC 5,0. Překlady v nosných zdech jsou užity systémové keramické, 

betonové monolitické, doplněny lokálně ocelovými nosníky nebo betonovými překlady.  

 

       - Vodorovné konstrukce: 

          Strop nad přízemím je navržen monolitický ze železobetonu tř. C25/30. Strop nad 

podkrovím je proveden jako dřevěný trámový, vynesený střešními nosníky, se 

záklopem z prken a podhledem ze sádrokartonu, s vloženými tepelnými izolacemi. 

          Konstrukce schodiště je železobetonová deska vyztužená s dřevěným obkladem.  

 

       - Krov: 

           Je navržen dřevěný krov pultové střechy. 

          Střecha je vynesena pomocí dřevěných lepených pohledových  nosníků, které 

jsou podepřeny nosnými zdmi, k nimž jsou kotveny přes kotevní desky, zabetonované 

ve věncích. Krov je opatřen difuzní fólií systémovou . Celá konstrukce krovu je 

napuštěna proti hnilobě a škůdcům Bochemitem QB. 

    

       - Střecha: 

         Střecha je navržena o sklonu 3%  pultová.  Jako střešní krytina je navržena střešní 

folie odolná proti UV záření. Doplňkové oplechování z poplastovaného pozinkovaného 

plechu, žlaby, svody z pozinkovaného plechu. 
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       - Izolace: 

        Proti zemní vlhkosti a zároveň jako protiradonové opatření je navržena fólie 

Fatrafol 803, tl. 1,5 mm, s uložením mezi dvě geotextilie Mokrutex. 

Po změření výsledků radonového průzkumu (nízké riziko) není třeba navrhovat 

dodatečné protiradonové opatření – stačí dostatečná tl. podkladního betonu (150 mm). 

        Tepelné izolace ve střeše - ve stropech Isophen či Prefizol ve vrstvách o celkové tl. 

150 mm. V konstrukci podhledů je plnoplošně vložen Isover tl. 60 mm na doizolování 

SDK podhledu. Pod střešní folií mechanickz kotvený polystyrén EPS 150 S v tl. 100 

mm. 

        V podlaze přízemí je vložen polystyren tl. 80 mm, chráněný lepenkou A 330 H. 

        Překlady jsou izolovány polystyrenem tl. 75 mm. 

        Na fasádách je navržen zateplovací systém z polystyrénu tl. 150 mm. 

        Jako parozábrana v podhledu je použita fólie Delta-fol-reflex. 

        Stěrková izolace Aquafin 2K  je užita  v koupelnách. 

 

    - Podlahy:  

      V místnostech –obytné místnosti - je navržena laminátová plovoucí podlaha. V 

ostatních místnostech je navržena keramická dlažba. Terasy dlažbu zámkovou či 

velkoplošnou betonovou.  Vnější zpevněné plochy před objektem - vstup, vjezd - 

betonová dlažba zámková do zesíleného drceného kameniva.  

 

    - Povrchové úpravy: 

    Vnitřní omítky vápenocementové štukové. Keramické obklady v rozsahu dle legendy 

místností. Malby 2 x vápenné, poté klihové. 

    Venkovní omítky na zateplovacím systému jednovrstvé vyztužené plastovým 

pletivem, opatřené taženou probarvenou stěrkou. Sokl omítaný doplněný nízkým 

soklíkem z Quarzputzu. 

 

 

   - Výplně otvorů: 

      Okna a balkonové dveře, prosklené stěny  - dřevěné z  profilu s přerušeným 

tepelným mostem, zasklení trojsklem. Obdobně řešené jsou i vstupní dveře z dřevěných 

profilů.  

Vnitřní dveře typového provedení, dřevěné foliované, např. z katalogu fy Sapeli, do 

dřevěných obložkových zárubní foliových.  

 

       - Prefabrikáty: 

    Kromě válcovaných ocelových nosníků v krovu a překladech nosného zdiva jsou 

užity ještě typové překlady betonové řady RZP, dále betonové dlaždice, betonářské sítě, 

pásoviny, PVC trouby. 

 

 

  - Truhlářské výrobky: 

    Kromě již zmíněných výplní otvorů se jedná o parapetní desky, prahy, a j..  

 

 

  - Zámečnické výrobky: 

    Vstupní dveře, ventilační mřížky, kotvící prvky a pod. 
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  - Klempířské výrobky: 

    Jsou navrženy z poplastovaného pozinkovaného plechu, žlaby, svody 

z pozinkovaného plechu provedení dle ČSN 733610.  

 

  - Ostatní konstrukce a práce: 

    Okapní chodníky z betonové dlažby zámkové do pískového lože 

    Komínový systém Schiedel 

    Stavební úpravy - prostupy, niky, drážky a pod. - dle požadavku profesních 

specialistů 

    Vyčištění stavby po provedení stavebně montážních prací. 

                                                           

- Zpevněné plochy: 

Součástí stavby jsou i zpevněné plochy. Sestávají z ploch pojížděných a ploch pro 

pěší.Vstup do budovy je chodníkem šířky 1,20 m, dl. 2,0 m mezi komunikací a 

oplocením, dále délky18,00 m jež vede přímo k  hlavnímu vstupu. Součástí chodníka je 

i rozšířená plocha pro umístění popelnice na komunální odpad. 

Dům je napojen na komunikaci novým sjezdem k rodinnému domu, navazující 

naodstavné stání zpevněné plochy pro dva osobní automobily. 

Pojížděná zpevněná plocha vjezdu je šířky 7,10 m a v délce 2,00 se napojuje přes novou 

sklopenou obrubu na komunikaci.. Sjezd je mírně svažitý k  úrovní nivelety přilehlé 

vozovky se sklonem ve stoupání 7 %. Na hranici u vjezdové brány bude osazena liniová 

vpust s odvodem do vsakovací drenáže. 

      Celková plocha pojížděné zpevněné plochy z betonové dlažby cca   85,00 m2 

      Celková plocha chodníků z betonové dlažby cca   75,00 m2 

 

- Oplocení 

Oplocení řeší uzavření pozemku a je provedeno: 

- uliční je navrženo dřevěné oplocení s betonovými sloupky a podezdívkou ze 

štípaných tvárnic doplněné výplní z ocelových tyčí, výška oplocení 1500 mm, 

v oplocení osazena dvoukřídlová brána a vstupní branka. 

- zahradní část je provedena jako drátěné oplocení v. 1500 mm z poplastovaného 

pletiva v. 1500 mm celého zbytku parcelyv délce 75,00 bm s ocelovými 

sloupky.  

 

 

e)   Stavební fyzika 

      

          - Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

       Základové konstrukce jsou provedeny ze železobetonu, vyztuženého výztuží, 

základové patky a pasy byly navrženy na normovou únosnost základové půdy 0,3 MPa 

dle doloženého IGP. Spodní voda se v základové spáře nevyskytuje. 

Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený o dvou traktech, s kombinovaným 

nosným systémem, založený na betonových pasech do začištěného výkopu v rostlé 

zemině v šířce 500 - 750 mm, roznášecím bodové zatížení základových pasů od 

lokálního zatížení pilířů mezi otvory. Nerovnoměrné sedání různě vysokého násypu pod 

podlahou je eliminováno podkladním betonem v tl. 150 mm, vyztuženým svařovanou 

sítí kari 8/8-100/100 mm. Základové prostředí v rovinatém území je tvořeno 
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jemnozrnnými zeminami sestávajících z štěrkopísčitých hlín třídy F1. IGP z důvodu 

znalosti terénu nebyl požadován. 

 

          - Tepelně technické vlastnosti stavby: 

        Budova je navržena v souladu s platnou tepelně technickou normou. Tepelný 

opor jednotlivých nových konstrukcí je navržen s rezervou nad požadovanými 

normovými hodnotami, většinou v hodnotách doporučených – zejména u nových 

konstrukcí.       

 

      - Stavební a mikroklimatické řešení: 

        Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a směrnicemi a v souladu 

s technickými požadavky na výstavbu, jsou dodrženy prostorové požadavky na 

uspořádání prostorů, světlosti a objemy místností, velikosti a počet sociálních zařízení. 

        Ve stavbě jsou navrženy pouze stavební materiály, výrobky a konstrukce 

certifikované pro použití v ČR. 

        Stavba je navržena tak, aby se nezhoršovalo životní prostředí. Veškeré škodliviny 

jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny, jako jsou 

prach, hluk, exhalace či odpadní látky jsou ve stavbě odstraňovány technickým řešením 

či organizačním opatřením. 

 

      -  Sociální zařízení: 

       V domě jsou navrženy dvě WC a dvě koupelny pro obytnou část, a jedno WC pro 

kancelářskou část. 

 

 

      - Osvětlení, oslunění: 

       Denní osvětlení budou zajišťovat okenní plochy. Prosklené plochy budou čištěny 

min. 3x do roka. Oslunění obytných místností dodrženo v předepsané době i intenzitě. 

         Umělé osvětlení místností svítidly zářivkovými či s úspornými žárovkami 

v intenzitách dle ČSN dle účelu jednotlivých místností. Čištění svítidel bude prováděno 

min. 2x ročně. 

 

        - Větrání: 

         V objektu je řešeno větrání v souladu s platnými předpisy a ČSN.  Prostory  

v rodinném domě jsou v naprosté většině větrány přirozeně okny. koupelny a WC jsou 

doplněny větráním podtlakovým.  

 

       - Vytápění: 

        Vytápění RD je provedeno pomocí plynového kondenzačního kotle. 

 

 

- Hlukové zatížení, vibrace: 

         Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí v uvedené 

lokalitě. Veškeré škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. 

Obvyklé  

průmyslové škodliviny, jako jsou prach, hluk, exhalace či odpadní látky se ve stavbě 

nevyskytují 
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f)     Výpis použitých norem: 

 

         Stavba je navržena v souladu s obecnými i technickými požadavky na výstavbu, 

s hygienickými předpisy a směrnicemi, jsou dodrženy prostorové požadavky na 

uspořádání prostorů, světlosti a objemy místností, velikosti a počet sociálních zařízení. 

Jsou respektovány veškeré předpisy a nařízení, zejména stavebního zákona 

183/2006 a prováděcích vyhlášek s ním souvisejících, a to zejména vyhlášky č. 

501/2006 Sb., vyhlášky  

č. 268/2009 Sb., předpisy o ochraně životního prostředí, technické normy, hygienické 

směrnice a další zákony a vyhlášky.  

 

        Ve stavbě jsou navrženy pouze stavební materiály, výrobky a konstrukce 

certifikované pro použití v ČR. 

 

        ČSN 734130  -  Schodiště a šikmé rampy 

        ČSN 734108  -  Šatny, umývárny, záchody 

        ČSN 736110  -  Projektování místních komunikací 

        ČSN 731101  -  Navrhování zděných konstrukcí 

        ČSN 731201  -  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

        ČSN 731901  -  Navrhování střech 

        ČSN 733610  -  Navrhování klempířských konstrukcí   

        ČSN 730802  -  Požární bezpečnost – výrobní objekty 
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Závěr 

 Prvním krokem bylo zpracování studie podle vlastních představ a nápadů.  

Nejdůležitějším faktorem této práce bylo vymyslet architektonicky dobře vypadající 

stavbu, která by zároveň byla účelná a bezproblémová pro funkci bydlení i kanceláře. 

Dispoziční řešení respektuje orientaci ke světovým stranám a umožňuje tak dostatečné 

přirozené osvětlení místností. 

  Další fází bylo navržení konstrukčního systému, který byl zvolen z cihelných 

bloků Porotherm, při dodržení modulových rozměrů jak půdorysných, tak výškových. 

Nato následovaly stropní konstrukce spolu se střešní konstrukcí, která je tvořena 

plochou a pultovou střechou. K objektu jsou navrženy rovněž terasy (provozní a 

pobytová), které se nacházejí ve dvou výškových úrovních. Fasáda byla navržena ve 

skladbě ETICS z důvodu tepelně technických vlastností. 

 Poslední fází bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, 

která obsahuje všechny sounáležitosti a je vypracována podle platných norem a 

předpisů. Součástí projektové dokumentace je i tepelně technické posouzení včetně 

energetického štítku budovy a požárně bezpečnostní řešení. 
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Seznam použitých zdrojů 

 
Normy 

 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

 ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  

 ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov  

 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 73 1001 - Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy  

 ČSN 73 1901 - Navrhování střech  

 ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

 ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení 

 ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení 

sněhem 

 ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení 

větrem 

 ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí, část 1-1 : Obecná 

pravidla 

 ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí, část 1-1 : Obecná 

pravidla 

 ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí,část 1-1 : Obecná 

pravidla 

 ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí,část 1-1 : Obecná pravidla 

 ČSN ISO 13822    Zásady navrhování konstrukcí 

 

 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

 Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu  

 Zákon č. 158/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

 souvisejících zákonů  

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

ochrany zdraví při práci 

 Zákon č.185/2001 Sb.– Zákon o odpadech 

 Vyhláška 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb  

 Vyhláška 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území  

 Vyhláška 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb  
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 Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.– Katalog odpadů 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky  

 Nařízení vlády 148/2006 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací  

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

pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. –Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

 

 

Skripta 

 

 KLIMEŠOVÁ, Jarmila, Nauka o pozemních stavbách 

 

 

Internetové stránky 

 www.heluz.cz 

 www.isover.cz 

 www.fatrafol.cz 

 www.topwet.cz 

 www.ferona.cz 

 www.dektrade.cz 

 www.dare.cz 

 www.topset.cz 

 www.sapeli.cz 

 www.lomax.cz 

 www.schiedel.cz 

 www.tzb-info.cz 

 www.cemix.cz 

 www.fasoft.cz 

 www.fischer.cz 

 www.schody-jap.cz 

 www.rehau.cz 

 www.hauraton.com 

 www.weber-terranova.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví   

B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání  

ČOV  čistírna odpadních vod 

DL  délka 

EL  elektroměrná skříň 

EPS  pěnový polystyren 

H  hydrant; výška 

HSV  hlavní stavební výroba 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

KCE  konstrukce 

KS   kus 

KŠ  kanalizační šachta 

m. n. m. metrů nad mořem 

NN  nízké napětí 

STL  středotlak 

NP   nadzemní podlaží 

OZN.  označení 

PB  POLOHOVÝ BOD 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

p.č.  parcelní číslo  

PD  projektová dokumentace 

PE   polyetylen 

POZN.  poznámka 

PP  polypropylen 

P.T.  původní terén 

PÚ  požární úsek  

PVC   polyvinylchlorid  

RŠ  revizní šachta 

SO  stavební objekt 

TL  tloušťka 

U.T.   upravený terén 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

VŠ  vodoměrná šachta 

XPS  extrudovaný polystyren   

ZOV  zásady organizace výstavby 

ŽB  železobeton 
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