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Abstrakt 

Předmětem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 

atriového domu v moderní zástavbě v obci Spojil v ulici Okružní na parcele 116/1. 

Typickým znakem objektu bude atrium, ke kterému budou přiléhat obytné prostory, 

zatímco v obvodovém zdivu bude minimum oken pro soukromí obyvatel. Objekt bude 

nepodsklepený, jednopodlažní s jednoplášťovou plochou střechou. Základová 

konstrukce je navržena z tvárnic ztraceného bednění Best a ze základových pasů 

z prostého betonu. Vnější i vnitřní zdivo bude z tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX. 

Dům je koncipován jako jednogenerační pro 4–5 člennou rodinu. Projektová výkresová 

dokumentace byla vytvořená v programu studentské verze ArchiCAD 15 a vizualizace 

v programu Sketchup 7. 

 

Klíčová slova 

Atriový dům, atrium, obytný prostor, obvodové zdivo, základová konstrukce, 

jednoplášťová střecha, tvárnice ztraceného bednění Best, základový pas, prostý beton, 

vnější zdivo, vnitřní zdivo, tvárnice POROTHERM, jednogenerační 

 

Abstract  

The subject of my thesis is the preparation of project documentation for the construction 

of an atrium building in modern buildings in the village Spojil street on the Okružní 

116/1. A typical char will be the atrium, which will be adjacent residential areas, while 

in the peripheral walls of the minimum window for privacy for their residents. The 

building is without a basement, with single-storey flat roof. The base structure is 

designed from the blocks and shuttering Best of strip footings of plain concrete. The 

outer and inner walls of the bricks POROTHERM Profi DRYFIX. The house is 

designed as a single-member family for 4-5 personers. Project drawings were created in 

ArchiCAD 15 student version and visualization program Sketchup 7 

Keywords  

Atrial house, patio, living room, perimeter walls, foundation structure, single-roof, tile 

shuttering Best, foundation passport, plain concrete, exterior walls, interior walls, bricks 

POROTHERM, one generation object 
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Úvod 

Moje bakalářská práce se zabývá novostavbou atriového domu v moderní 

zástavbě. Práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu 

objektu, který bude postaven v obci Spojil na pozemkové parcele č. 116/1. Obec Spojil 

byla vybrána díky své poloze 1 km od města Pardubice. I přes to, že první stavení zde 

vznikala již v roce 1785, nyní je zde vybudováno hezké „ satelitní městečko“ s mnoha 

moderními domy, mezi které bych ráda začlenila i předmět mé bakalářské práce –

atriový dům v moderní zástavbě. Okolní zástavbu tvoří domy s šikmými střechami, ale 

mnoho objektů má i střechy ploché, tudíž můj objekt nebude jediný vynikat díky druhu 

zastřešení. 

Cílem bakalářské práce je zvolit správné umístění vzhledem k světovým 

stranám, aby obytné místnosti byly dostatečně prosluněny, zvolit nosný systém, který 

bude vyhovovat konstrukčně, staticky a zároveň splní požadavky tepelné techniky a 

požárního řešení. Všechny skladby v projektu posoudit, zda splňují požadavky tepelné 

techniky. Pomocí geologické mapy zjistit zeminu v daném místě stavby a podle ní 

spočítat orientačně velikost základové konstrukce.  

Projekt řeší atriový dům a proto i dispoziční řešení je řešeno tak, aby obytné 

místnosti přiléhali atriu a byli dostatečně prosluněny. Záměrně je zde zvolen velmi 

prostorný obývací pokoj s jídelnou, které tvoří střed domu. 

Součástí bakalářské práce je hlavní textová část, která je v souladu se směrnicí 

děkana č. 19/2011, vč. Dodatku č. 1. Další součást tvoří přílohy, do kterých patří 

výkresy, výpočty, studie, zprávy, stavební fyzika, PBŘ, seminární práce, vizualizace 

atd. 
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 a) název stavby  Atriový dům v moderní zástavbě 

 b) místo stavby    Spojil 

  parcela číslo   16/1 

  kraj    Pardubický 

  katastrální území  Spojil 

 c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je získání stavebního povolení od stavebního 

úřadu. 

   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   Šantavá Žaneta 

     Vlčnov 15     

     537 01 Chrudim 

 

A.1.3 Údaje o projektantovi  Šantavá Žaneta 

     Sobětuchy-Vrcha 59    

     537 01 Chrudim 

     Student VUT FAST – stavební fakulta 

 Kontroloval   Ing. Mastná Zuzana Ph.D. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Projekt byl vypracován na základě požadavků zadavatele jako bakalářská práce. 

Byl předjednaný postup a způsob realizace stavby.  

 

A.3 Údaje o území 

 

a)rozsah řešeného území 

 

Dokumentace pro provádění slouží pro výstavbu jednopodlažního  

rodinného atriového domu na parcele č. 116/1 v katastrálním území Spojil.  

  

b)údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

 

Stavební parcela číslo 460/30 nezasahuje do památkové rezervace, 

památkové zóny, zvláště chráněného území a nenachází se v záplavovém území 
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c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody dopadající na zpevněnou plochu budou přirozeně 

vsakovány do půdy, dešťové vody dopadající na plochy zpevněné pochůzce či 

pojízdné budou díky jejím spádům odvodněny mimo jejich plochu. Dešťové vody, 

které dopadnou na objekt budou svedeny díky spádu ploché střechy k vpustím a 

tudy přes vnitřek objektu odvedeny do kanalizace domu a z ní pak do veřejné 

jednotné kanalizace. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce Spojil. Tento 

pozemek je určen k zástavbě bydlení individuální v RD – městské a příměstské.  

 

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

rozhodnutí navazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Tato stavební parcela dodržuje obecné požadavky na využití území a 

stavbou nebudou požadavky porušeny. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Stavba neovlivňuje funkce dotčených orgánů (např. péče o zdraví lidu, 

památková péče, ochrana státu, civilní obrana a ochrana a další dotčené orgány) a 

veškeré požadavky těchto orgánů budou splněny. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Stavební parcela a stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i)seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Související ani podmiňující investice nejsou plánované. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděným stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 

Stavbou nebudou dotčeny žádné okolní pozemky, pouze komunikace ulice 

Okružní v obci Spoji. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

   

 

b) účel užívání stavby 

Stavba pro bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá. 

 

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

apod.) 

 

Stavba není památkově chráněná – nevyžaduje údaje o ochraně stavby. 

 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba musí v průběhu dodržet technické požadavky dle vyhlášky 

268/2009.Stavba neumožňuje bezbariérové využití handicapovaných osob. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů 

 

Dokumentace se provádí v souladu se všemi normami a zákony. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

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

 

zastavěná plocha:   367,87 m
2
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obestavěný prostor:   1 156,49 m
3
 

výměra pozemku:   2 557 m
2
 

užitná plocha:    311,93 m
2
   

počet funkčních jednotek: 4 + kk (2 dětské pokoje, obývací pokoj 

s jídelnou a kuchyňským koutem, ložnice), 

 2 samostatné WC, 2 samostatné koupelny, 

  2 šatny, kotelna, technická místnost, spíž 

počet uživatelů: 4 – 5 osob    

 

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

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

energetické náročnosti budov apod.) 

 

spotřeba vody: objekt bude napojen na veřejný vodovod (pitná voda) 

dešťové vody:  odvedeny do veřejné kanalizace 

splaškové vody: stavba bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci 

komunální odpad: na pozemku je sběrné místo pro odpad, který bude 

v pravidelných intervalech odvážen a  likvidován odbornou 

firmou pro odvoz a likvidaci odpadu 

 

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

etapy) 

 Tato dokumentace neřeší 

 

k) orientační náklady stavby 

 

objem obestavěného prostoru: 1 156, 49 m
3
 

odhadovaná částka za m
3
:  5 200 Kč 

orientační náklady:   6 013 748 Kč vč. DPH 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 

SO01  rodinný dům 

SO02  parkovací stání v návaznosti na komunikaci ulice Okružní 

SO03  oplocení pozemku 

SO04  zpevněné plochy 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Pozemek p. č. 116/1 v katastrálním území Spojil se nachází přibližně 1 km 

od města Pardubice. První zástavba v obci Spojil se datuje již k roku 1785. 

Nadmořská výška obce Spojil je 221 m. V urbanistického plánu vyplývá, že  

vybranná parcela má sloužit jako plocha pro obytnou výstavbu, stejně jako okolní 

zástavba rodinných domů. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zahrada. 

Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, která bude muset být odstraněna pro účel 

výstavby, jinak je pozemek zatravněn. Ze severní strany vede k pozemku 

přístupová cesta ulice Okružní.  

 Sousedící parcely: 

Parcela p. č. st. 1 Frančík Roman, Štefánikova 408, 533 41 Lázně Bohdaneč         

Frančíková Alena, K Hájovně 11, 530 02 Spojil 

Parcela p. č. st. 57 Vránová Libuše, K Hájovně 38, 530 02 Spojil 

Parcela p. č. 47/1 Vránová Libuše, K Hájovně 38, 530 02 Spojil 

Parcela p. č. 47/2 Rebeka Milan, třída Míru 2669, Zelené předměstí,  

 530 02 Pardubice 

Parcela p. č. 109/2 Kušička Miloslav, K Hájovně 12, 530 02 Spojil 

Parcela p. č. 116/2 SJM Chvala Bohumil a Chválová Růžena, K Hájovně 29,  

 530 02 Spojil 

Parcela p. č. 560/1 Obec Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil 

Parcela p. č. 814 Obec Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Jedná se pouze o projekt 

týkající se bakalářské práce. Ve skutečnosti by byl proveden radonový průzkum a 

zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Území nespadá do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. (silnice 

I. třídy, železnice, ochranná pásma stávajících IS, ochranné pásmo městské 

památkové zóny, atd.) 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

odtokové poměry v území 

V této lokalitě se nachází objekty typu rodinných domů, nově vzniklý 

objekt nebude mít negativní dopad. Během stavby a po jejím dokončení nebude 

docházet k žádným zásadním vlivům na okolní pozemky a stavby.  

Pokud prováděcí firma jakýmkoliv způsobem poškodí příjezdovou 

komunikaci, uhradí její uvedení do původního stavu na vlastní náklady. Pokud 
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tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její okamžité uvedení do původního stavu. 

Případně jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po 

provedení stavby uveden do původního stavu a případné dřeviny v okolí objektu 

se musí v průběhu stavby chránit proti poškození. 

 Dešťové vody dopadající na zpevněnou plochu budou přirozeně 

vsakovány do půdy, dešťové vody dopadající na plochy zpevněné pochůzce či 

pojízdné budou díky jejím spádům odvodněny mimo jejich plochu. Dešťové vody, 

které dopadnou na objekt budou svedeny díky spádu ploché střechy k vpustím a 

tudy přes vnitřek objektu odvedeny do kanalizace domu a z ní pak do veřejné 

jednotné kanalizace. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází jeden větší vzrostlý strom, který bude nutno 

pokácet, jinak nebudou nutné žádné jiné asanace. Na pozemku se nachází vzrostlá 

tráva. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Není zde potřeba zábor lesních pozemků. Pozemek je veden v katastru 

nemovitostí jako zahrada a díky skrývce dojde k záboru zemědělského půdního 

fondu o výměře 2 557m
2
. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura bude napojena na veřejnou 

komunikaci v těsné blízkosti pozemku. V případě plynovodní a elektrické 

přípojky se vybudují pilíře na hranici pozemku. 

 

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

Při užívání stavby po jejím dokončení bude nutná údržba, kterou vyvolají 

související investice. Stavba bude navržena tak, aby vzniklé náklady byly co 

nejnižší. Bude nutná kvalitní realizace stavby. Jiné podmiňující, vyvolané a 

související investice nejsou známy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o jednopodlažní atriový dům pro celoroční bydlení 4 – 5 osob a 

pro parkování dvou aut. 

 

Výměra pozemku    2 557,00 m
2
 

Zastavěná plocha objektu   367,87 m
2
 

Celkový obestavěný prostor  1 156,49 m
2
 

Užitná plocha     311,93 m
2
 

Počet funkčních jednotek 4 + kk (2 dětské pokoje, obývací pokoj 

s jídelnou a kuchyňským koutem, ložnice), 

 2 samostatné WC, 2 samostatné koupelny, 
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  2 šatny, kotelna, technická místnost, spíž 

Počet uživatelů    4 – 5 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresu situace. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanistické řešení 

Navrhovaná stavba je v souladu s urbanistickým plánem obce Spojil. 

Pozemek je určen jako plocha pro obytnou výstavbu v tomto případě výstavbu 

rodinného domu. Na parcele bude objekt umístěn tak, aby byly dodrženy povinné 

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

situační výkres. 

 

b) architektonické řešení:  
Stavba je koncipována jako jednopodlažní s plochou střechou a vysokou 

atikou. Celková výška objektu s atikou je 4,4 m. Půdorysný tvar je tvořen 

obdélníky k sobě přilehlými. Tvar objektu odpovídá atriovému domu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vjezd na pozemek z ulice Okružní je situován na severozápad. Po 

příjezdové cestě se dostaneme do garáže, kde jsou dvě parkovací stání. Garáží 

potom můžeme přes šatnu projít do zádveří domu. Vedle pojízdné zpevněné 

plochy vede přístupový chodník k hlavnímu vchodu. Okolo celého obvodu domu 

je okapový chodník šířky 500 mm ve spádu 2 %. V jižní části je plocha atria, 

odděleného od okolí zdí z gabionů výšky 1500 mm a na tuto plochu se dá dostat 

jen pře vnitřní část objektu pomocí balkónových dveří. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena k bezbariérovému užívání. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

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

jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobců.  

Jedná se o rodinný dům, předpokládá se tak solidní zacházení s jednotlivými 

částmi stavby. 

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

hasicích přístrojů apod. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Na stavbu budou použity pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré 

vlastnosti požadované normami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. 

Stavební hmoty a materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a používat 

pouze v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních 
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prací je nutno respektovat platné technické normy, prováděcí a související 

předpisy, zejména bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a 

svými parametry odpovídat požadavkům platných norem. 

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

ztraceného bednění BEST tl. 400 mm a výšky 500 mm. Výška pasu z prostého 

betonu C16/20 je 535 mm se štěrkovým podsypem výšky 100 mm. Základová 

spára je v hloubce -1,405 mm. 

Svislé nosné konstrukce vnějšího nosného zdiva tvoří keramické zdivo 

POROTHERM Profi Dryfix 44 tl. 450 mm a v soklové části zdivo POROTHERM 

Profi Dryfix 36,5 tl. 365 mm s přídavkem teplené izolace Isover  Styrodur tl.70 

mm, aby zde nevznikl tepelný most. Svislé nosné konstrukce vnitřního zdiva tvoří 

keramické zdivo POROTHERM Profi Dryfix 30 tl.300 mm a POROTHERM 

Profi Dryfix 50 tl.500 mm. Svislé nenosné konstrukce vnitřního zdiva tvoří 

POROTHERM Profi Dryfix 14 tl.150 mm a POROTHERM Profi Dryfix 8 tl.100 

mm. 

Nad otvory budou provedeny systémové keramické překlady, případně u 

větších otvorů průvlaky z železobetonu. 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm je z keramických nosníků POT, 

keramických vložek Miako a betonové zálivky. 

Zastřešení tvoří jednoplášťová plochá střecha se spádovou vrstvou 

z tepelné izolace Rockwool Monrock MAX E. Folie dektrade dekplan a textilie 

dekplan filtek jsou přitíženy kačírkem tl. 50 mm. Ve skladbě střechy budou 

umístěny 4 vpusti firmy topwet, které budou sloužit pro odvodnění střechy a dva 

světlíky firmy Velux, které budou sloužit jako přístup světla nad kuchyní a 

jídelnou. 

Podlahy v jednotlivých místnostech jsou různé – viz seznam skladeb.  

Okna a dveře budou dřevěná, osazená izolačním trojsklem. 

Vnitřní úprava zdiva bude tvořena štukovou omítkou v odstínu dle požadavku 

investora a v případě vlhkých prostorů keramický obklad.  

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Zajištěno druhem použitých materiálů potvrzených certifikáty od výrobce. 

Ostatní nosné prvky budou posouzeny statickým výpočtem od statika. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 Stavba nemá žádná speciální technická řešení. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Větrání 
přirozené – okny 

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

 

Vytápění  

Hlavním zdrojem vytápění je elektrická energie.  
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Vnitřní rozvody vody a kanalizace 

Provedeny z plastu podle příslušných předpisů. Kanalizace bude odvětraná 

ventilační hlavicí nad střechu. TUV se bude připravovat kombinovaným bojlerem 

o objemu 200 l, soustava je umístěna v 1NP v kotelně. 

 

Vnitřní elektroinstalace 

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

objektu je navržen domovní rozvaděč R1, ze kterého jsou napájeny veškeré 

zásuvkové, světelné a datové rozvody. V místě vstupu a vjezdu na pozemek bude 

provedeno napojení na elektricky ovládaná vjezdová vrata a zvonek. 

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

 

B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení 

 Řešeno samostatně v příloze D.1. 3 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy s normou předepsaným 

tepelným odporem. 

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

vyloučení tepelných mostů a požadavek na normově doporučené tepelně 

technické hodnoty stavebních konstrukcí, včetně množství případné 

zkondenzované vody. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Řešeno samostatně v příloze D.6 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Na objektu není použit žádný z alternativních zdrojů energií. 

 

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

prostředí 

Větrání: přirozené okny 

Vytápění: elektrickou energií, navržena otopná tělesa do každé potřebné 

místnosti 

Osvětlení: kombinované (přirozené okny i uměle) 

Voda: z vodovodního potrubí pitné vody 

Kanalizace: řešena jako jednotná – pro dešťovou vodu ze střechy i pro splašky 

z objektu odvedena do veřejné jednotné kanalizace 

Odpad: na pozemku je vyhrazen prostor pro sklad komunálního odpadu, 

odvážen odbornou firmou 

Vibrace, hluk, prašnost: ani jeden z faktorů nebude užíváním stavby vznikat 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Pronikání radonu z podloží je zabráněno 2 vrstvami hydroizolační fólie 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 2x - asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4 
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mm s vložkou ze skleněné tkaniny a s minerálním posypem. Penetrace 

DEKPRIMER. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Na pozemku se nenachází žádné bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloží. 

 

d) ochrana před hlukem 

Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity 

ochrany proti hluku z venkovního prostředí, vůči venkovnímu prostředí a hluku 

uvnitř budovy viz dokument D.6.1 

 

e) protipovodňová opatření. 

Neřeší se 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

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

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

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

stavebních strojů a s parkovacími místy pro zaměstnance dodavatele stavby. 

 

Napojení na inženýrské sítě 

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

zakončené na hranici pozemku investora. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Obsaženo v projektové dokumentaci – koordinační situační výkres 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 

 Objekt má svou hranici napojenou na místní komunikaci ulice Okružní na 

severozápadní světové straně. Z této ulice, která má asfaltový povrch je možné 

vjet na zpevněnou plochu vedoucí ke garáži domu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ve vzdálenosti 300 m západně je ulice Okružní napojena na ulici Na 

Morčáku. 

 

c) doprava v klidu 

Vybudována zpevněná plocha pro dvě parkovací stání pro osobní 

automobily.  
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d) pěší a cyklistické stezky. 

Ve vzdálenosti 1 km, kde se obec Spojil připojuje na Pardubickou silnici 

Hůrka se nachází asfaltová stezka, vedoucí do města Pardubice a na druhou stranu 

do vesnice Sezemice. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 

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

výkres situace. Jeho kapacita je dostatečná. U řešené stavby se předpokládají 

terénní a výkopové práce, u kterých bude požadována deponie vykopané zeminy. 

Část zeminy – ornice - bude uložena na pozemku investora. Zbylá zemina ze 

zemních prací, která vznikne hlavně při začleňování objektu do terénu bude 

odvezena na skládku.  

 

b) použité vegetační prvky 

Na pozemku budou použity okrasné rostliny, menší keře, několik 

ovocných stromů a velkou část pozemku bude tvořit souvislý travní porost. Další 

vegetace bude upřesněna v architektonickém návrhu zahrady, který tento projekt 

neřeší po konzultaci s investorem. 

 

c) biotechnická opatření 

Na pozemku nejsou žádná biotechnická opatření. 

 

 

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

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

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

životní prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany 

životního prostředí. V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění 

prací tak, aby omezení provozu na komunikaci bylo minimální. 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během 

výstavby objektů zaměřit zejména na: 

 

ochranu proti hluku a vibraci 

ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

ochranu proti znečišťování komunikací 

ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení 

staveniště 

ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

 

Odpadové hospodářství: 

Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. 

Nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem 

odpadového hospodářství zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako 

původce odpadu) v tomto systému mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich 
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evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona o 

odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 

odpady včetně zařazování a kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 

Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení nebezpečných odpadů 376/2001 

Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. 

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

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

Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování přilehlých 

komunikací. Tyto komunikace budou v případě nutnosti čištěny a v době sucha 

budou pravidelně zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby neprášily při 

pojezdu autem). 

 

Hlavními odpady během stavby budou: 

 

Č.        název            kategorie  Likvidace 

150101  obalový papír   O    s. suroviny 

150104  kovové obaly   O    s. suroviny 

170107  zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102  plastové obaly  O    skládka popř. spalovna 

170405  zbytky kovů   O    s. suroviny 

170201  zbytkové dřevo  O    soukr. osobám 

170411 odpad kabelů   O    s. suroviny 

170504  výkopová zemina O    dočasná skládka 

150110  znečištěné obaly  N    skládka popř. spalovna 

170604  izolační materiály  O    skládka popř. spalovna 

 

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

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

určená skládková či recyklační místa. 

 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině, 

  Vliv je negativní. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Vliv je negativní. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

El A, 

Nejsou řešeny 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

V dané lokalitě není potřeba navrhovat žádná ochranná pásma, ani 

jakékoliv omezující podmínky. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Vzhledem k předmětu projektu nejsou v objektu navrhována žádná 

zařízení civilní obrany. Stavebník nebude žádat hasičský záchranný sbor kraje o 

vyjádření k účelnosti zřízení zařízení civilní ochrany. 

Řešení zásad prevence závažných havárií: 

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

především riziko požáru a riziko úniku ropných látek z aut. Riziko požáru bude 

ošetřeno systémem protipožárních opatření. Riziko úniků ropných látek je 

minimální. V případě, že k úniku ropných látek dojde, bude únik likvidován 

vhodným sorbentem. Návrhem nedojde k vytvoření nových kritických bodů, které 

by mohly mít vliv na zvýšení dopravní nehodovosti. Jiná rizika jsou velmi 

nepravděpodobná a není s nimi uvažováno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Pro stavbu bude využívána vodovodní přípojka na pozemku č.116/2, ve 

vlastnictví investora. 

Staveništní přípojka elektřiny - bude využíván nově vybudovaný RE pilíř 

na hranici pozemku č.116/2, ve vlastnictví investora. 

Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora č.116/2 a 47/1. 

Přísun stavebního materiálu bude z obecní komunikace č.814. 

Stavební buňka bude umístěna na pozemku investora. 

 

 

b) odvodnění staveniště 

Voda se bude během výstavby vsakovat do terénu 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na nově zřízené inženýrské přípojky. Na celé 

ploše bude provedena dočasná skrývka vrchní vrstvy – ornice, s následným 

uvedením do původního stavu. V této části je rovněž uvažováno s dočasným 

parkováním stavebních strojů a s parkovacími místy pro zaměstnance dodavatele 

stavby. 

Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po 

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

stavbě je nájezdem z přilehlé komunikace č. 814 a dále po pozemku stavebníka. 

Vstupní média pro stavbu budou zajištěna přípojkami na stávající sítě. 

Stavbou nebude narušen dopravní systém a stavba si nevyžádá zábor cizích 

pozemků. Pro zařízení staveniště má pozemek dostatečnou kapacitu. Ostatní 

podrobnosti budou řešeny dohodou před zahájením stavby s bezpečnostním 

technikem dodavatelské firmy a technickým dozorem investora. Než vjede 

potřebná technika na přilehlé veřejné komunikace bude řádně očištěna. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během stavby a po jejím dokončení nebude docházet k žádným zásadním 

vlivům na okolní pozemky a stavby. Pokud prováděcí firma jakýmkoliv 



 

16 

 

způsobem poškodí příjezdovou komunikaci, uhradí její uvedení do původního 

stavu na vlastní náklady. Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její 

okamžité uvedení do původního stavu. 

Případně jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po 

provedení stavby uveden do původního stavu a případné dřeviny v okolí objektu 

se musí v průběhu stavby chránit proti poškození. 

 

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

kácení dřevin 

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

před prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému 

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

nezbytné míře.  

Na této parcele bude nutno skácet vzrostlý strom a odstranit ho odvežením 

na skládku. 

Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní zatravněné plochy 

využívané jako staveniště vyčištěny, srovnány a zavezeny katrovanou ornicí a 

následně osety travním semenem. 

Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek orgánů k 

územnímu řízení a stavebnímu povolení. Doklady předloží zhotovitel stavby při 

kolaudaci. 

Mechanizmy budou použity dle technologického návrhu, zpracovaného 

zhotovitelem stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasná/trvalá) 

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

nachází stávající zástavba rodinných domů včetně dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

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

jejich likvidace 

Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. 

Nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem 

odpadového hospodářství zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako 

původce odpadu) v tomto systému mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich 

evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona o 

odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 

odpady včetně zařazování a kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů 381/2001 

Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení nebezpečných odpadů 376/2001 

Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. 

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

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

Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování 

přilehlých komunikací. Tyto komunikace budou v případě nutnosti čištěny a v 

době sucha budou pravidelně zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby 

neprášily při pojezdu autem). 
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Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.       název               kateg.    Likvidace 

150101  obalový papír   O    s. suroviny 

150104  kovové obaly   O    s. suroviny 

170107  zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102  plastové obaly  O    skládka popř. spalovna 

170405  zbytky kovů   O    s. suroviny 

170201  zbytkové dřevo  O    soukr. osobám 

170411 odpad kabelů   O    s. suroviny 

170504  výkopová zemina O    dočasná skládka 

150110  znečištěné obaly  N    skládka popř. spalovna 

170604  izolační materiály  O    skládka popř. spalovna 

 

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

kontejneru na pozemku investora a pravidelně odvážen v rámci celé lokality na 

předem určená skládková či recyklační místa. 

 

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

Na pozemku bude provedena skrývka ornice. Její část, která se nevyužije 

na úpravy terénu se odveze na nejbližší skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

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

před prováděním stavby náležitě ochráněna.  

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů) 

Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony 

ČR a předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou 

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů s ustanoveními norem 

pro provádění příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí 

projektové dokumentace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba 

upozornit zejména na následující povinnosti stavby: 

- součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, 

který musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká 

použití strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a 

opatření při pracích za mimořádných podmínek - dodavatel stavby je povinen 

seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 

a dodavatelské dokumentaci 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické 

a pracovní postupy stavebních prací. Pozornost je třeba věnovat pracím, při 

kterých by mohlo dojít k narušení konstrukce sousedních nemovitostí nebo 

inženýrských sítí a zařízení. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit a 

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

obnažení je nutné zajistit jejich ochranu před poškozením. 
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Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před zahájením 

stavby smluvně nebo popř. jinou vhodnou formou. Příslušní pracovníci obou stran 

budou náležitě poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

Celý prostor staveniště bude po celou dobu výstavby uzavřen pomocí 

stavebního oplocení s mobilními prvky. Staveniště musí být řádně zabezpečeno 

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

Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu. Případná bouraná 

suť bude přepravována do plachtou uzavřených kontejnerů pomocí uzavřených 

shozů. 

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

schopností pohybu a orientace. 

Samotná stavba nebude v průběhu stavebních prací využívána žádnými 

třetími osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavebník předpokládá stavební úpravy provádět v průběhu roku 2015 – 

2017 v závislosti na finančních možnostech. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako 

jeden stavební soubor v jednom časovém sledu. 

Předpokládaný termín zahájení stavby : 7/2015 

Předpokládaný termín dokončení stavby : 10/2017 

 

Postup výstavby 

Vytýčení všech inženýrských sítí 

Skrývka ornice 

Zemní práce 

Hloubení výkopů a základových rýh a jejich stabilizace 

Úprava podloží, převzetí základové spáry geologem. 

Zhotovení podkladních vrstev 

Zhotovení základové desky a její prostupy  

Provedení izolací základové desky 

Výstavba 1NP 

Provedení stropu nad 1NP, stropních prostupů, ztužujícího věnce 

Provedení jednoplášťové střechy 

Instalace výplní otvorů v obvodových konstrukcích 

Provedení vnějších povrchových úprav 

Dokončení vnitřních instalací, provedení vnitřních povrchových úprav, 

instalace vestavěného vybavení, vnější terénní úpravy a zahradní práce 
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D.1.1.A.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 

provozní řešení, bezbariérové užívání stavby 

 Rodinný dům vychází z územního rozhodnutí obce Spojil. Při návrhu byl 

brán ohled na architektonické a urbanistické nároky této lokality. Rodinný dům 

nenarušuje již vzniklou okolní zástavbu. Objekt je přístupný z přilehlé ulice 

Okružní. 

 Tento typ objektu – atrium nemá žádné ustupující ani předsazené 

konstrukce. Venkovní pohledy jsou skoro holé stěny, ale to kompenzuje soukromí 

a setkávání obyvatel v ploše atria. 

 Objekt je řešen jako samostatně stojící s jedním funkčním celkem na 

parcele č 116/1. Stavba je koncipovaná jako atriový jednopodlažní dům, 

zastřešený plochou nepochůznou střechou, ve které jsou umístěny střešní vpusti 

pro odvodnění stavby. Výška atiky je +4,400 mm. Půdorysný tvar je složen 

z obdélníků k sobě přiléhajících. Ve skladbě této střechy jsou osazeny světlíky, 

které svým vzhledem kladně ovlivňují interiér domu a zároveň prostor prosvětlují. 

 Stavba je navržena z konstrukčního systému POROTHERM, nosné 

obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic 44 Profi Dryfix. Základovou 

konstrukci tvoří betonové základové pasy v hloubce – 1,405 mm a tvárnice 

ztraceného bednění Best tl. 400 mm. V soklové části je základ zateplen izolací 

Isover Styrodur tl. 70 mm. 

 Vnější povrch fasády je tvořen silikátovou omítkou Baumit SilikonTop 

barva šedá v horní části a barva bílá v části spodní. 

 Plocha atria je ohraničena zdivem z gabionů výšky 1 500 mm. Gabiony 

jsou drátěné svařované koše s výplní kameniva. 

 Jednoplášťová nepochozí plochá střecha je vyspádována 2 % k vpustím 

Topwet. Její spádovou vrstvu tvoří tepelná izolace Rockwool Monrock MAX E, 

kterou chrání folie Dektrade filtek a textilie Dektrade dekplan přitížené kačírkem 

tl. 50 mm. 

 Hlavní středovou část domu tvoří obývací pokoj s jídelnou a přilehlá 

kuchyně s moderním „ostrůvkem“. V jižní části se nachází úplně oddělená ložnice 

se svojí vlastní šatnou a koupelnou a WC. A v části západní jsou situovány dva 

dětské pokoje, které mají také svoji společnou koupelnu a WC. Ložnice, obývací 

pokoj s jídelnou i oba dětské pokoje s koupelnou jsou přilehlé atriu a dá se na něj 

z těchto místností vejít. 

 

D.1.1.A.2 Konstrukční a stavebně technické řešení, technické   

vlastnosti stavby 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
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 Práce bude provádět odborná firma na zemní práce podle projektové 

dokumentace. 

 Na stavební ploše se provede sejmutí ornice o mocnosti 250 mm, která 

bude uložená v nedotčené části pozemku a později využita na terénní úpravy a 

zbytek bude odvezen na skládku. Vzhledem k tomu, že objekt není podsklepen se 

provedou pouze stavební rýhy v tloušťce základu pro vylití základových pasů 

v hloubce – 1,505 mm. Širší výkop bude proveden až pro manipulaci se 

ztraceným bedněním. Rozmezí původní a nasypané zeminy je ve výkresu 

základové konstrukce. Zásypy zhutněnou zeminou budou zhutněny po vrstvách 

200 mm pod tlakem 0,2 MPa. 

 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Výpočet základové konstrukce byl proveden pod vnější i vnitřní nosnou 

stěnou objektu. Třídu zeminy je určena z geologické mapy dané oblasti. Výpočet 

a schéma je ve složce č. 7 jako D.7.1. 

 Nejprve se provede osazení prostupů pro inženýrské sítě. Do stavebních 

rýh se vloží zemnící pásek FeZn tl. 10 mm. Základové pasy budou provedeny 

z betonu třídy B 25/30. Základová deska tl. 150 mm bude z betonu třídy C25/30 a 

vyztužena kari sítě Ø6 mm,  150/150 mm. 

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné konstrukce vnějšího nosného zdiva tvoří keramické zdivo 

POROTHERM Profi Dryfix 44 tl. 450 mm a v soklové části zdivo POROTHERM 

Profi Dryfix 36,5 tl. 365 mm s přídavkem teplené izolace Isover  Styrodur tl. 70 

mm, aby zde nevznikl tepelný most. Svislé nosné konstrukce vnitřního zdiva tvoří 

keramické zdivo POROTHERM Profi Dryfix 30 tl. 300 mm a POROTHERM 

Profi Dryfix 50 tl. 500 mm. Svislé nenosné konstrukce vnitřního zdiva tvoří 

POROTHERM Profi Dryfix 14 tl. 150 mm a POROTHERM Profi Dryfix 8 tl. 100 

mm. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je tloušťky 250 mm je z keramických nosníků POT, 

keramických vložek Miako a betonové zálivky. Výkres skladby konstrukce je ve 

složce č. 4, kde je i tabulka rozměrů jednotlivých nosníků a velikostí vložek 

Miako. Spodní hrana stropní konstrukce je ve výšce 2,780 mm a výška pod 

železobetonovými průvlaky je 2,530 mm. 

 

Železobetonové prvky 

 Jejich návrh provede statik. 
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Překlady 

 Tabulka překladů je uvedena ve výkresu Půdorys 1NP ve složce č. 3. Zde 

jsou i přímo v půdoryse označeny překlady značkou. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Zastřešení tvoří jednoplášťová plochá střecha se spádovou vrstvou 

z tepelné izolace Rockwool Monrock MAX E. Folie dektrade dekplan a textilie 

dekplan filtek jsou přitíženy kačírkem tl. 50 mm. Ve skladbě střechy budou 

umístěny 4 vpusti firmy topwet, které budou sloužit pro odvodnění střechy a dva 

světlíky firmy Velux, které budou sloužit jako přístup světla nad kuchyní a 

jídelnou. 

 

HYDROIZOLACE 

 Spodní stavba nepodsklepené části je izolovaná pomocí dvou asfaltových 

pásů, jeden s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL a druhý z polyesterové rohože GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

V soklové části po svislé konstrukci je vytažený jeden asfaltový pás se skleněnou 

tkaninou. Pás je vyveden 300 mm nad UT. Ploché střechy jsou izolovány na 

stropní konstrukci SBS modifikovaným pasem GLASTEK AL 40 MINERAL a na 

ploše tepelné izolace je ve spodu textilie DEKTRADE FILTEK 300 a na ní folie 

DEKTRADE DEKPLAN přitížená kačírkem v ploše vodorovné části a v ploše 

atiky jsou tyto izolace přichyceny pomocí hmoždinek. 

 

TEPELNÁ IZOLACE 

  V úrovni soklu je použita tepelná izolace Isover Styrodur 3035 tl. 70 mm. 

Ve skladbách podlah je použita tepelná izolace Isover 200S v místnosti číslo 106 

garáž a v ostatních místnostech je použita tepelná izolace Isover 100S. Detailně 

jsou tyto skladby popsány v dokumentu Výpis skladeb. Na zateplení atiky je 

použita tepelná izolace Baumit EPS tl. 70 mm. 

 

OMÍTKY 

Vnější omítka je tvořena jádrovou omítkou Baumit tl. 10 mm a silikátovou 

omítkou silikonTop tl. 2 mm ve dvou barevných provedeních – bílá ve spodní 

části a šedá v části atiky. 

 Vnitřní omítky jsou taktéž od firmy Baumit MPI tl. 15 mm. 

 

PODLAHY 

 Všechny skladby podlah v objektu mají tloušťku 220 mm a jejich detailní 

výpis je v dokumentu výpis skladeb. 

 

OBKLADY 

Stěny hygienických místností a kuchyně budou obloženy keramickým 
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obkladem dle výběru investora. Dlažba jako nášlapná vrstva podlah je 

specifikována ve skladbách jednotlivých podlah. 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

 V celém objektu budou použity plastové dveře a okna od firmy PKS s 

izolačním trojsklem. 

 

KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  

 Viz. Výpis výrobků 

 

VĚTRÁNÍ 

 Větrání je vyřešeno pomocí oken a v místnosti technická místnost a spíž je 

větrání zajištěno přívodem vzduchu z venku DN 100 mm ukončeného mřížkou 

proti hmyzu. 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Vnitřní vodovod 

 Pitná voda je přivedena do objektu pomocí vodovodního potrubí z 

veřejného vodovodu.  

Vnitřní kanalizace 

 Připojovacím potrubím budou připojeny všechny zařizovací předměty 

včetně vpustí k odpadnímu potrubí, které je vedeno v konstrukci podlahy. 

Odpadní potrubí je připojeno do svodného potrubí, které je napojeno na veřejnou 

kanalizaci. 

Elektroinstalace 

 Rovodná skříň bude umístěna v technické místnosti. Všechny kabely 

budou vedeny ve stěnách a podlahách. Umělé osvětlení v objektu bude řešeno 

žárovkovými svítidly ve stropě. Vypínače budou osazeny ve výšce 1,25 m nad 

podlahou a zásuvky ve výšce 0,4 m od podlahy. 

D.1.1.A.3 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 Budova byla navržena tak, aby spotřeba energie jejím provozem byla co 

nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, dispozičním a 

konstrukčním řešením, orientací ke světovým stranám a velikostí oken. Při 

návrhu byly respektovány podmínky lokality obce Spojil. 
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 Výpočet všech konstrukcí, posouzení, použité normy viz. složka číslo 6, 

dokument D.6.1 

 OBJEKT BYL ZAŘAZEN DO KLASIFIKAČNÍ SKUPINY TRÍDY B –

ÚSPORNÁ 



Závěr 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem postupovala podle požadavků 

technických norem, zákonů a vyhlášek, týkajících se návrhu rodinného domu  

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Navrhla jsem atriový dům na parcele, která mě samotné připadá jako 

optimální k bydlení,  kdy město Pardubice je vzdáleno nedaleko této obce Spojil. 

Atriový dům jsem vybrala z důvodu, že se mi líbí jeho dispoziční uspořádání a 

chtěla jsem vyzkoušet ho optimálně navrhnout. Navrhla jsem, dle mého názoru 

optimální řešení rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu a jeho dispoziční 

řešení s ohledem na požadavky statické, tepelně technické, estetické i funkční 

a vyřešila atypické detaily.Velmi významnou roli hrálo správné rozdělení 

jednotlivých místností na světové strany a oddělení částí spacího a denního prostoru 

v objektu.Vycházela jsem z vědomostí získaných na pří studiu a ze zkušeností, 

které jsem měla možnost získat v praxi. Za přínosné považuji především 

připomínky a konzultace vedoucí bakalářské práce. Také možnost si uvědomit 

veškeré souvislosti a problémy vznikající při komplexním návrhu rodinného domu. 

Výstupem práce je projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Kdybych nyní byla na počátku projektu zvolila bych členitější rozvržení 

exteriéru, jelikož z pohledů vyplívá  

Zpracování práce o odborné konzultace mi přinesly velké množství 

cenných zkušeností. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zdrojů 

ČSN 73 43 05 Zařizování bytů 

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

Zákon č. 350/2012 Sb.,  kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.; 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
Zákon č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích a bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon  č.  500/2006  Sb.  O  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti; 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 

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

 

ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části; ČSN 

73 00 05 Modulová koordinace rozměru ve výstavbě; 

ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky; 

ČSN 73 4301: Obytné budovy; 

ČSN 73 43 05 :Zařizování bytů; 

ČSN 73 0540-1: Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie; 

ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; 

ČSN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 

ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody; 

ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; 

ČSN 73 0818: Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami; 

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

ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou; 

ČSN 73 1901: Navrhování střech – Základní ustanovení. 
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https://translate.google.cz/ 

http://www.levne-pletivo.cz/ 

http://www.pksokna.cz/ 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.fce.vutbr.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3 

http://www.velux.cz/zakaznici/vyrobky/svetliky 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

č.  číslo 

mm   milimetr  

m  metr 

m
2 

  metr čtverečný 

m
3 

  metr krychlový 

SO stavební objekt 
Rdt výpočtová únosnost zeminy 

[kPa]  kilopascal 

Mpa  megapascal 

1NP    první nadzemní podlaží 

MWh  megawatthodina 

TUV teplá užitková voda  

RD  rodinný dům 

EPS  pěnový polystyren 

OB 1  budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty 

Pv  výpočtové požární zatížení [kg.m
-2

] 

ps  stálé požární zatížení [kg.m
-2

] 

a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [–] 
SPB  stupeň požární bezpečnosti  

R  mezní stav únosnosti 

E  mezní stav celistvosti 

I  mezní strav tepelné izolace 
DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

KS  konstrukční systém 

tl.   tloušťka [m] 
MJ  megajoul 

Q  množství uvolněného tepla [MJ.m
-2

] 

D  odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

http://www.isover.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.rockwool.cz/
https://www.seznam.cz/
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=5e9kVd_MI-yk8wed_oCYAg&gws_rd=ssl
https://translate.google.cz/
http://www.levne-pletivo.cz/
http://www.pksokna.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.fce.vutbr.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3
http://www.velux.cz/zakaznici/vyrobky/svetliky
http://www.topwet.cz/


Sp  plocha vymezená požárně otevřenými plochami 
Spo  plocha požárně otevřených ploch 
Po  procento požárně otevřenýchploch 

l  délka Sp 

hu  výška Sp 

d délka (odstupová vzdálenost) 
C 20/25  beton  s charakteristickou  válcovou  pevností  v  tlaku  20   MPa  a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 
S sever  
J jih 
V         východ 

Z západ 

JV jihovýchod  

JZ  jihozápad 

SV  severovýchod  

SZ severozápad 

PHP přenosný hasicí přístroj 

34A hasicí přístroj s hasící schopností  

34A pro hašení pevných látek  

183B hasicí přístroj s hasící schopností 

183B pro hašení kapalných látek 

ÚC úniková cesta 

CHÚC chráněná úniková cesta  

NÚC nechráněná úniková cesta 

ČSN česká technická norma 

m. č.  místnost s číslem 

NV nařízení vlády 
Sb. sbírky 

A1, A2, B, C, D, E, F  třídy reakce na oheň 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

NN nízké napětí 

km/h kilometrů za hodinu 

l.s
-1 

litrů za sekundu 

m n. m. metrů nad mořem 

km kilometr 

θe návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C] 

°C stupně Celsia 

SBS styren butadien styren 

ŽB železobeton 

PB prostý beton 
VC vápenocementový 

Ψg lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku             
Uw součinitel prostupu  tepla  okna                
U součinitel prostupu tepla  
UN,rq  součinitel prostupu tepla požadovaný               
UN,rec  součinitel prostupu tepla    doporučený                
R tepelný odpor  



Rsi tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce  

Rt tepelný odpor konstrukce  

Rse tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru  

dj  tloušťka j-té vrstvy [m] 

λ  součinitel tepelné vodivosti  
A  celková ochlazovaná plocha [m

2
] 

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m
3
]  

A/V objemový faktor tvaru budovy [m
-1

] 
B  činitel teplotní redukce [–] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W.K
-1

] 

Sk charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m
2
] 

vb,0 charakteristická hodnota rychlosti větru m/s 
vb základní rychlost větru [m/s 

cdir součinitel směru větru [ 

cseason součinitel ročního období [–] 
vm(z) Charateristická střední rychlost větru [m/s] 
cr(z)  součinitel drsnosti terénu [–] 

kr součinitel terénu [–] 
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