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Anotace              

Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v katastrálním 

území obce Rozstání pod Kojálem. Rodinný dům je samostatně stojící na okraji vesnice. 

Předpokládá se, že dům bude využit pětičlennou rodinou. U domu je přistavěna garáž 

pro jeden osobní automobil. Garáž není přímo propojena s objektem RD. Zastřešení 

objektu i garáže je řešeno sedlovými střechami. Konstrukční systém byl zvolen 

převážně zděný. Na obvodové konstrukce bylo použito zdivo Heluz Family 2in1 – TI 

tvárnice. Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. Výkresová část práce je 

zpracována počítačovým program AUTOCAD.  

 

Klíčová slova 

Bakalářská práce, rodinný dům, částečně podsklepený, konstrukční systém zděný, 

sedlová střecha, betonová tvárnice, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

The aim of this bachelor thesis is a project of a new building of a family house with 

accommodation situated in the cadastral area of Rozstání pod Kojálem village . The 

house is sitting on the suburb of the village. This house is designed for a family of 5 

members. There is built a garage next to the house. The garage is not directly connected 

to the family house. Roofing of the garage object is solved by a double pithced roof. For 

the main wall structural system we have used mainly Porotherm system. There are used 

Heluz Family 2in1 - TI blocks for the perimeter construction . Documentation has been 

prepared for this building construction. The graphical part of this documentation has 

been processed in the AUTOCAD software.  

 

Keywords 

Bachelor´s thesis, family house, partially with a basement, block construction, double 

pitched roof, concrete blocks 
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce řeší projekt novostavby 2 podlažního rodinného domu, který je 

situovaný do katastrálního území Rozstání pod Kojálem. Rodinný dům je částečně 

podsklepený. První patro je řešeno jako pobytový zóna, nachází se zde kuchyně, jídelna, 

obývací pokoj. Druhé patro je řešeno jako klidová zóna, kde jsou situovány ložnice a 

pokoje.   

Stupeň zpracování bakalářské práce je na úrovni dokumentace pro provedení 

stavby. Jedná se o projekt novostavby rodinného domu. Objekt je navržen ze zdícího 

systému Heluz. Kontaktní zateplení fasády není řešeno, jsou použity tepelně-izolační 

zdící tvárnice, které mají výborné TI vlastnosi. Budova je zastřešena sedlovou střechou.  

          Projekt je navržen v souladu se všemi platnými vyhláškami, zákony a 

technickými normami. Grafická část daného projektu je členěná na studie, které řeší 

dispozici RD, stavebně – konstrukční řešení, které se zaměřuje na technické řešení 

objektu a jednotlivé detaily. Součástí projektu je požárně - bezpečnostní  řešení domu. 

Grafickou část doplňuje textová část, která se skládá z průvodní, souhrnné technické a 

podrobné technické zprávy. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům - Rozstání 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Rozstání 257, 798 62 Rozstání 

Katastrální území: Rozstání pod Kojálem (742490) 

Parcelní číslo:  1186/11 

c) předmět projektové dokumentace 

Novostavba rodinného domu 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Manželé KUBEŠOVI, Kotvrdovice 185, 679 06 Blansko 

b) jméno, příjmení, obchodní firma,  IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 

Manželé KUBEŠOVI, Kotvrdovice 185, 679 06 Blansko 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Manželé KUBEŠOVI, Kotvrdovice 185. 678 06 Blansko 
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 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická  
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 

Zuzana Škrobová, Krásensko 75, 683 04 Drnovice 

b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou  
komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Zuzana Škrobová, Krásensko 75, 683 04 Drnovice 

c)  jména   a   příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  projektové dokumentace   
včetně   čísla,  pod  kterým  jsou  zapsáni  v evidenci autorizovaných  osob  vedené  
Českou  komorou  architektů  nebo  Českou komorou  autorizovaných  inženýrů  a  
techniků  činných  ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 

Zuzana Škrobová, Krásensko 75, 683 04 Drnovice 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- příslušné části projektové dokumentace rodinného domu 

- katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 

- geodetické zaměření 

 

 A.3 Údaje o území 

 a) rozsah řešeného území 

Kompletní stavební práce rodinného domu na parcele č. 1186/11, katastrální 

území Rozstání pod kojálem (742490) o výměře 1040 m2 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace,  
památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.) 

Pozemek neleží v ochranném pásmu nebo chráněném území, nejsou zde žádné 

kulturní památky a nenachází se v záplavovém území. 

 c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek se mírně svažuje k severovýchodu. Většina volné plochy je zatravněna, 

tím je umožnění vsakování dešťové vody. Stavba neovlivní odtokové poměry. 

Na pozemku bude umístěna systémová zachycovací nádrž na dešťovou vodu. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržená stavební dokumentace je plně v souladu s platně plánovací 

dokumentací obce Rozstání. Pozemek leží v oblasti pro všeobecné bydlení, 

určené k výstavbě rodinných domů. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 

Pro tuto stavbu není předmětem řízení. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Byly dodrženy veškeré požadavky na využití území jako např. odstup 

novostavby od hranice pozemku, dodržení uliční čáry, minimální vzdálenosti od 

sousedních staveb dle Stavebního zákona 183/2006 Sb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření a stanoviska správců sítí a jiných dotčených orgánů budou zpracovány 

do dokladové části projektové dokumentace po jejich obdržení. 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou zde žádné výjimky a úlevová řešení pro tuto stavbu. 
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 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Pro navrhovanou novostavbu se nevyskytují související nebo podmiňující 

investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Katastrální území:  Rozstání  pod Kojálem, (742490) 

Vlastní stavba: parcelní číslo: 1186/11 – orná půda 

Přípojky:  parcelní číslo: 1186/3 – orná půda 

Sousední pozemky: Parcelní číslo: 1186/4 – orná půda 

   Parcelní číslo: 1186/12 – orná půda 

   Parcelní číslo: 1186/1 – orná půda 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba rodinného domu. 

b) účel užívání stavby 

Volně stojící rodinný dům, který má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Součástí 

domu je garáž pro 1 osobní automobil. Účelem stavby je bydlení 4-6 osob. 

 c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní památka 
apod.) 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu památkové rezervace. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

V objektu nepředpokládáme pohyb osob s omezenou schopností pohybu, tudíž 

na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky na bezbariérové užívání. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů^2) 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy. Speciální 

požadavky na navrhovanou stavbu se nevyskytují. 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Pro navrhovanou stavbu se nevyskytují výjimky a úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:    210 m2 

Obestavěný prostor:           708 m3 

Užitná plocha:         142,56 m2 

Podlahová plocha:   323 m2 

Počet funkčních jednotek:    1 

Počet uživatelů:   4-6 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.) 

 Potřeba vody: 

  Předpoklad     6 osob 

  Průměrná denní potřeba 6x100=  600 l/den 

  Maximální denní potřeba 600x1,5=  900 l/den 

Maximální hodinová potřeba 900/24x2,1= 79 l/h 

Na pozemku bude umístěna systémová zachycovací nádrž na dešťovou vodu. 

Třídu energetické náročnosti budovy řeší samostatný protokol přiložený 

v dokumentaci. 

Komunální odpad se bude ukládán do popelnice. 

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

Předpokládané zahájení výstavby: 1.3.2016 

Předpokládaná lhůta výstavby: 3 roky 
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Stavba bude členěna do 3 etap výstavby 

1. etapa – základy 

2. etapa – hrubá stavba 

3. etapa – dokončení stavby 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby (stavební část)  ccca 4.900.000,- Kč 

Cena je uvedena bez DPH 

 

 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO01 – Rodinný dům     

SO02 – Plynová přípojka STL  

SO03 – Elektrická přípojka NN      

SO04 – Kanalizační přípojka splašková 

SO05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO06 – Vodovodní přípojka 

SO07 – Zpevněné příjezdové parkovací plochy 

SO08 - Oplocení 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 20.5.2015     ..…..……….…………………. 

Zuzana Škrobová 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Novostavba rodinného domu se nachází v obci Rozstání, okres Prostějov, 

v nové budované zástavbě. Terén v blízkém okolí stavby je mírně svažitý 

k severovýchodu k místní komunikaci.  

Doprava zásobování stavby je užívána po přilehlých komunikacích. 

Přístup k objektu bude ze silnice. Stavební práce budou prováděny za 

normálního provozu. Před zahájením stavebních prací je nutno provést ochranná 

opatření – zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště a zamezení 

negativních vlivů obtěžujících okolní zástavbu. Dočasné skladování stavebního 

materiálu bude na volném pozemku stavby. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden pouze zevnější orientační průzkum prohlídkou staveniště. 

Podrobný geologický průzkum bude proveden při zemních prací (po provedení 

odkopu zeminy) a v závislosti na jeho výsledku se přesně určí tvar (hloubka, 

šířka) základů, základové spáry. 

Hydrogeologický průzkum a stavebně historický průzkum nebyl 

proveden. 

 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí. 

 

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

Objekt se nenachází v rizikové oblasti. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Pro účely stavby budou využívány pouze pozemky a parcely, které jsou ve 

vlastnictví stavebníka. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. 

Případné negativní vlivy, které mohou vzniknout během výstavby, jako jsou 

prašnost a hlučnost, budou eliminovány. Vozidla budou před výjezdem ze 

staveniště očištěna. Odpady ze stavby budou odvezeny na příslušné skládky. 

 

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné stávající stavby, vzrostlé stromy a jiné dřeviny, 

které by bylo nutno odstranit odbornou firmou. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nenachází se. 

 

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

Rodinný dům je napojen stávajícími přípojkami na veřejné inženýrské 

sítě – kanalizaci splaškovou, elektrickou energii NN, plynovodní přípojka STL a 

vodovodní přípojka. Výjezd z pozemku stavebníka bude na stávající ulici č. 

parcely 1186/3 

 

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

Pro navrhované stavební práce se nevyskytuje. 
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B. 2 Celkový popis stavby 

 B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jednoduchá stavba – dvoupodlažní se suterénem a garáží, bude sloužit k bydlení  

1 rodiny (4-6 osob). 

Počet funkčních jednotek 1.  

 Dispozice novostavby je 5 +1 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaná stavba nijak neovlivní kompozici okolního prostředí. Stavba 

se nachází v nově vznikající zástavbě s budoucím rozšířením celé obce v její 

krajní části. 

Objekt je dvoupodlažní s obytným podlažím se sedlovou střechou. 

Z urbanistického hlediska zapadá do okolní zástavby. 

 

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

Jedná se o jednoduchou stavbu, tvořenou 2 nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Součástí domu je garáž pro jeden osobní automobil. 

Půdorysně je dům obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Střešní krytina je 

navržena Bramac Granát 1, odstín tmavě červený. Sklon střechy je 35°. 

Venkovní omítka HET, krémová barva. Střešní žlaby a svody budou provedeny 

z mědi. Výplně otvorů okna a dveře budou plastová barvy zlatý dub s izolačním 

trojsklem. Jedno-průduchové komínové těleso. Příjezdová cesta ke garáži a 

chodník budou tvořeny zámkovou dlažbou. Stupeň ke vchodu bude obložen 

mrazuvzdornou keramickou dlažbou šedé barvy. 
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B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vchod do domu je orientován na jihovýchod, je situován v 1 NP. 

Do prostoru 1 NP se vchází přes zádveří a chodbou, na kterou navazuje obývací 

pokoj s jídelnou, kuchyní a spíží, pracovna, WC, koupelna se sprchou. Z chodby 

vede také schodiště do druhého patra a suterénu.  

V 2 NP se nachází ložnice se šatnou a vlastní koupelnou, pokoj, pokoj 

pro hosty a společná koupelna. 

V suterénu je kotelna se skladem na nářadí, dílna, sklad na ovoce a sklad 

na zeleninu. 

Garáž pro jeden osobní automobil je hned u domu. Není propojena přímo 

s domem. 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není předpokládán pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu, proto není bezbariérové užívání řešeno. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání 

nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou 

upraveny předpisem č. 591/2006  sb a 362/2005 – Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat 

tak, jak předpokládal projekt nebo tak, jak předpokládal výrobce materiálu nebo 

konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou 

prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 

konstrukce. 
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B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu 

předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 

zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání 

stavby a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým 

vlivům, korozím, záření a otřesům. Při provádění konstrukcí je třeba dbát 

pokynů výrobce a dodržet technologický postup. 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu 

C 16/20, konzistence  S2. V podsklepené části budovy jsou pasy šířky 650 mm, 

v nepodsklepené části šířky 550 mm. Pod prvním stupněm schodiště je základ 

šířky 260 mm. Základy garáže tvoří pasy o šířce 500 mm. Všechny základy 

sahají do nezámrzné hloubky. 

Vnější nosné stěny objektu a stěny garáže jsou vyzděny z keramických 

tvárnic Heluz Family 44 2in  broušená na maltu pro tenkovrstvé zdění PTH TM 

– M 5. Nosné stěny suterénu jsou vyzděny z tvarovek ztraceného bednění tl. 

400mm (betonová zálivka C16/20 – konzistence S2, výztuž  B500B ( 10 505-R). 

Stěny suterénu jsou navíc opatřeny tepelnou izolací Isover XPS tl. 50 mm a 

přizdívkou z cihel plných ostře pálených. Vnitřní nosná stěna je vyzděna z 

keramických tvárnic Heluz Plus 25 broušená, vnitřní příčky z Heluz 11,5 AKU 

broušená na maltu pro tenkovrstvé zdění PTH Profi – M 2,5. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ze systému Heluz, tvořeného 

keramickými nosníky a vložkami Miako. Roznášecí deska tl. 60 mm  je z betonu 

C 20/25 konzistence S2 a je vyztužena kari sítí 150x150x6 mm. Část stropní 

konstrukce v místě schodiště je tvořena ŽB deskou tl. 250 mm (beton C 20/25 

konzistence S2, ocel B505 (10 505 – R)). Objekt je v místě stropů ztužen ŽB 

věncem. Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou Heluz 23,8, v příčkách 

Heluz 11,5.  
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Schodiště jsou smíšenočará bez mezipodesty. Jsou navržena jako 

železobetonová monolitická vetknutá do obvodové stěny. Schodiště z 1S do 1NP 

má 17 stupňů výšky 164,71  mm a šířky 290 mm. Schodiště z 1NP do 2NP má 

17 stupňů výšky 170 mm a šířky 290 mm. 

Střecha objektu i garáže je sedlová se sklonem 35°, tvořená dřevěným 

krovem (krokvová soustava) a keramickou krytinou Bramac. Skladba střechy je 

uvedena ve výpisu skladeb konstrukcí. 

Komín je navržen ze systému Schiedel Plus. Je jedno-průduchový 

s vnějším rozměrem 360 x 360 mm. V části nad střechou je opatřen komínovým 

pláštěm vláknitého betonu. 

Podlahy jsou těžké s keramickým nebo laminátovým povrchem, skladby 

jsou popsány ve výpisu skladeb. 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z modifikovaných asfaltových 

pásů s nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože (Bitu-Flex AL4). 

Základové pasy nepodsklepené části jsou zatepleny TI Isover EPS Perimetr. 

Podlahy jsou zatepleny TI Isover EPS 100S. Podkroví je zatepleno minerální 

vlnou Isover UNI.  

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu těmito přípojkami: 

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejný řád kanalizace, 

vedoucím pod místní komunikací. Na přípojce bude vybudována revizní šachta. 

Dešťová kanalizace – ze střechy objektu budou dešťové vody svedeny 

svody DN 100 a potrubím sveden do zachycovací systémové nádrže. 

Vodovodní přípojka bude napojena ke stávajícímu vodovodnímu řádu 

vedoucím v krajní části pozemku. Na přípojce bude umístěna vodoměrná šachta 

s vodoměrem. 
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Přípojka elektroinstalace bude připojena k vedení NN vedoucím v krajní 

části pozemku. U objektu umístíme skříňku s elektroměrem. 

 

 b) výčet technických a technologických zařízení 

Objekt je vybaven zdravotně technickými instalacemi, vytápěním, rozvodem 

plynu a elektřiny. 

 

 B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
 Řeší samostatná část projektové dokumentace 

 

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt splňuje požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011). 

 b) energetická náročnost stavby 

Dle klasifikace normy budova spadá do třídy B – úsporná. Řešení v příloze 

projektové dokumentace. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Není navržen alternativní zdroj energie. 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Stavba nebude po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných 

škodlivin, nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení okolí stavby. Jiné 

škodliviny nebudou během stavby a ani po jejím skončení produkovány.  
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Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život, 

zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a 

aby neohrožovala životní prostředí. 

Větrání objektu je přirozené okny a dveřmi. Vytápění objektu je zajištěno 

plynovým kotlem Junkers umístěním v kotelně v suterénu. Alternativní způsob 

vytápění je kotlem na tuhá paliva nebo krbovými kamny (investor si zvolí sám). 

Denní osvětlení a proslunění zajišťují prosklené plochy výplní otvorů. Umělé 

osvětlení bude zajištěno svítidly dle výběru stavebníka. 

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba se nevyskytuje v rizikové oblasti výskytu radonu, index radonu byl 

stanoven jako nízký. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nenachází. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavbu neovlivňuje. 

d) ochrana před hlukem 

Při výstavbě domu ani po jeho dokončení, nevzniká nadměrný hluk. V okolí se 

nenachází podstatný zdroj hluku, postačí útlum navržených konstrukcí. 

 e) protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Nejsou v projektu uvažovány. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě novými přípojkami kanalizace, 

vodovodu, plynu a elektřiny. Napojovací místa technické infrastruktury jsou na 

parc. č. 1186/3. Viz. výkres situace. 

 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Přípojka NN, délka 6 m 

 Přípojka splaškové kanalizace DN 150, délka 8,9 m 

Vodovodní přípojka DN 40, délka 6,5 m 

Plynová přípojka STL plynovodu DN 32, délka 7,4 m 

Sdělovací kabely, délka 9,6 m 

 

  B. 4 Dopravní řešení 

 

 a) popis dopravního řešení, 

Napojení na zpevněnou komunikaci parc. č. 1186/3 šířky 4 m 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající zpevněné komunikace parc. č. 1186/3 na dopravní 

asfaltovou silnici parc. č. 1961/3 

c) doprava v klidu 

Parkování je zajištěno na pozemku stavebníka. Garážové stáni pro 1 automobil, 

zpevněné plochy. 

 d) pěší a cyklistické stezky 

Kolem komunikace bude zhotoven chodník šířky 1,25 m. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Před zahájením stavby se provede skrývka ornice tl. 150 mm. Tato zemina bude 

po dokončení stavby a zpevněných ploch v jejím okolí využita ke konečným 

terénním úpravám.  

 b) použité vegetační prvky 

Na pozemku budou vysázené okrasné dřeviny a pozemek zatravněn. 

c) biotechnická opatření 

Projekt neřeší. 

 

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

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

Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Stavba nebude po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných 

škodlivin, nedojde ani ke zvýšení dopravního zatížení okolí stavby. Během 

výstavby dojde v okolí ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. Jiné škodliviny nebudou 

během stavby ani po jejím skončení produkovány.  

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 

sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 sb. , 

kterou se stanoví katalog odpadu, seznam nebezpečných odpadů atd. 

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

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

Stavba nebude negativně působit na okolní krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Nenachází se v soustavě chráněných území Natura 2000. 

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

Pro tuto stavbu nejsou stanoviska EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovená příslušnými správci 

inženýrských sítí. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 
Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. 

 

 B. 8 Zásady organizace výstavby 

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

 Připojení stavby dočasně na zdroj elektrické energii a vody. Potřeba vody 

bude vycházet ze spotřeby záměsové vody pro stavbu. 

 

 b) odvodnění staveniště 

 Dešťová voda ze staveniště bude odváděna gravitačně po vyspádovaném 

pozemku vsakováním do podloží. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích 

v jihovýchodní části pozemku. Není známa žádná úprava pro příjezd na 

příjezdové trase. Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude 

prováděna běžnými nákladními automobily. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro účely stavby budou využívány pouze pozemky a parcely, které jsou 

ve vlastnictví stavebníka. Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena 

práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní vlivy při provádění 
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výstavby jako jsou prašnost a hlučnost, byly eliminovány. Stavba nemá vliv na 

okolní pozemky. 

 

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

dřevin 

 Staveniště je oploceno drátěným pletivem výšky 2,0 m po celém obvodu 

pozemku, aby byl zamezen vstup nepovolaných osob na staveniště. Žádné 

požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.¨ 

 

 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Investor na staveništi umístí dvě stavební buňky. Jedna bude sloužit jako 

kancelář - pro  provádění zápisů do stavebního deníku a oddych pracovníků na 

stavbě. Buňka bude plnit funkci ochrany před nepříznivými vlivy a nadměrným 

slunečním zářením. Druhá buňka bude sloužit pro skladování dražších materiálů, 

ukládání nářadí Toaleta bude zajištěna chemickým záchodem. 

 

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

likvidace 

 Při realizaci stavby budou vznikat odpady, které budou odstraňovány 

v souladu se zákonem č. 185/2001 sb. o odpadech. Dále také podle vyhlášky 

383/2001 sb. o podrobnostech nakládání s odpady a přílohy č. 1 k vyhlášce 

381/2001 sb. katalog odpadů. Odpady se budou třídit do určených kontejnerů a 

následně budou uloženy na skládku odpadů. Odpadní vody budou svedeny do 

kanalizace. 

 

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

Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice v tl. min. 150 mm, 

která bude následně použita pro finální terénní úpravy.  

Při provádění zemních prací bude vytěženo cca 360 m3 zeminy. Část 

zeminy se nechá na pozemku, na zásypy a finální terénní úpravy. Zbytek 
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přebytečné zeminy se odveze na skládku do vzdálenosti 10 km, kterou určí obec 

Rozstání. 

 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů^5) 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 

 Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle 

silničního zákona. Po dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy. Stavební jáma bude řádně ohrazena a 

zajištěna. Skladování materiálu v průběhu stavby na dokončených stropních a 

střešních konstrukcích nedojde k překročení maximálního návrhového zatížení 

dotčených konstrukcí. 

Během provádění stavby musí být dodržovány všechny platné 

bezpečnostní předpisy. Především nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízení vlády 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky a nařízení vlády 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

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

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu, proto není bezbariérový přístup řešený. 
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 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

 Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Není 

známá žádná potřeba úpravy pro příjezd na příjezdové trase 

 

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

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

 Není projektem požadováno. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Předpokládané zahájení stavby: 1.3.2015 

 Předpokládané ukončení výstavby: 1.3.2018 

 Ukončení výstavby k poslednímu dni v měsíci. 
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D.1.1 Architektonicko- stavební řešení 

Podrobná technická zpráva 
 

Název stavby:     Rodinný dům 

Charakteristika stavby:   novostavba 

Místo stavby:     Rozstání, k. ú. Rozstání pod Kojálem,  

č. parc. 1186/11 

Údaje o stavebníkovi:   Manželé KUBEŠOVI 

     Kotvrdovice 185 

     679 06 Blansko 

Údaje o zpracovateli 

projektové dokumentace:   Zuzana Škrobová 

Krásenkso 75 

683 04 Drnovice 

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který je určen k bydlení 4 – 6 osob. 

Dům je navržen jako dvoupodlažní s obytným podkrovím a je částečně podsklepený. 

Součástí domu je také krytá garáž pro jeden osobní automobil. 

Počet nadzemních podlaží:   2   

Počet pozemních podlaží   1   

Počet bytových jednotek:    1 

Počet obytných místností:    5 

Celková plocha pozemku:   1040,00  m2 

Zastavěná plocha:    210,00 m2 

užitná plocha:     142,56 m2 

Obestavěný prostor:   708 m3 

z toho plocha garáže:    22,50 m2 

Podlahová plocha:    323 m2 
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Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové využívání stavby 
 

Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní rodinný dům s obytným 

podkrovím a částečným podsklepením. Půdorys domu je téměř čtvercový (11,90 m x 

8,4m), garáž má tvar obdélníka (4,7 m x 9,9m). Dům i garáž je zastřešen sedlovou 

střechou se sklonem 35°, s krytinou z keramických tašek Bramac Granát 11 odstín 

tmavě červené barvy.  

Fasáda domu bude krémová. Okna a dveře jsou navrženy plastové s trojsklem. 

Výplně otvorů jsou v dekoru zlatý dub. Povrchovou úpravu soklu tvoří hnědo-béžový 

marmolit. Klempířské prvky jsou z hliníkového nebo titanzinkového plechu. Zábradlí u 

balkonů 2NP je z broušené nerezi. Příjezdová cesta ke garáži, chodník a terasa budou 

tvořeny zámkovou dlažbou v hnědých odstínech. Stupeň před vchodem bude obložen 

mrazuvzdornou keramickou dlažbou šedé barvy. 

Rodinný dům je situován v katastrálním území Rozstání pod Kojálem, na 

pozemkové parcele 1186/11. Výměra pozemku je 1040 m2. Terén se mírně svažuje 

směrem k severovýchodu k místní komunikaci. Tímto směrem je také orientován hlavní 

vchod do domu a vjezd garáže. 

Vstup do domu, orientovaný na severovýchod, je situován v 1NP. Do prostoru 

1NP se vstupuje přes zádveří se šatnou a chodbu, na kterou navazuje obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyně se spíží, pracovna, WC a sprcha. Z chodby vede také schodiště do 

druhého patra a suterénu. V 2 NP se nachází ložnice se šatnou vlastní koupelnou, pokoj, 

pokoj pro hosty a společná koupelna. V suterénu je kotelna se skladem na nářadí, dílna, 

sklad na ovoce a sklad na zeleninu. Garáž pro jeden osobní automobil je hned u domu. 

Není propojena přímo s domem. 

Vjezd na pozemek je zajištěn posuvnou branou a vstup otvíravou brankou. 

Přístupové cesty jsou vydlážděné betonovou zámkovou dlažbou. V objektu se 

nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, proto nejsou kladeny žádné 

požadavky na bezbariérové užívání. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 
 
1. Zemní práce 

Terén pozemku je mírně svažitý směrem k severovýchodu. Zemina je štěrkovitá 

hlína s únosností Rd = 275 kPa. Před zahájením výkopových prací bude na celém 

pozemku provedena skrývka ornice v tl. min. 150 mm. Bude uložena na pozemku a 

použita k dokončovacím terénním úpravám. Zemní práce zahrnují výkop stavební jámy 

a výkopy rýh pro základové pasy. Svahování jámy musí mít bezpečný sklon, aby 

nedocházelo k sesuvům, výkopy rýh budou svislé nepažené. Výkopy budou provedeny 

strojně a rýhy se před betonáží ručně začistí. 

 

2. Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20 konzistence 

S2. V podsklepené části budovy jsou pasy šířky 650 mm a výšky 500 mm. Základová 

spára podsklepené části je v úrovni -3,550 m. Základové pasy garáže jsou šířky 550 mm 

a výšky 810 mm. Úroveň základové spáry je -1220 mm. Rozdíly úrovní je vyrovnán 

stupňováním. Pod prvním stupněm schodiště je základ šířky 440 mm a výšky 300 mm. 

Všechny základy sahají do nezámrzné hloubky a budou betonovány přímo do 

vyhloubených rýh. Nad základovými pasy bude podkladní betonová deska tl. 150 mm z 

betonu C 16/20 konzistence S2 vyztužená kari sítí 150/150/6. 

 

3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné stěny objektu a stěny garáže jsou vyzděny z keramických 

tvárnic Heluz Family 44 2in broušená  na maltu pro tenkovrstvé zdění PTH TM – M5. 

První řada je vyzděna z Heluz 36,5 broušená na zakládací maltu PTH Profi AM – M5.  

Nosné stěny suterénu jsou vyzděny z tvarovek ztraceného bednění tl. 400mm (betonová 

zálivka C16/20 konzistence S2, výztuž  B500B ( 10 505-R). Stěny suterénu jsou navíc 

opatřeny tepelnou izolací Isover XPS tl. 50 mm a přizdívkou z cihel plných ostře 

pálených. Vnitřní nosná stěna je vyzděna z keramických tvárnic Heluz Plus 25 

broušená, vnitřní příčky z Heluz 11,5 AKU broušená, na maltu pro tenkovrstvé zdění 

PTH Profi – M 2,5. 
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4. Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce 1S a 1NP jsou navrženy ze systému Heluz, tvořeného 

keramickými nosníky a vložkami Miako. Uložení nosníků na nosnou zeď je min. 125 

mm. Pokládají se do lože z cementové malty a musí být podloženy asfaltovými pásy. 

Spřažení bude zajištěno nadbetonávkou tl. 60 mm z betonu C 20/25konzistence S2 s 

vloženou kari sítí dle statického výpočtu. Výsledná tloušťka stropu je 250 mm. Část 

stropní konstrukce v místě schodiště je tvořena ŽB deskou tl. 250 mm (beton C 20/25 

konzistence S2,ocel B500B (10 505-R)). Vyztužení bude navrženo na základě 

statického výpočtu. Ve stropních konstrukcích budou vynechány prostupy pro 

komínové těleso a instalace a pro schodiště. Objekt je v úrovni stropů ztužen ŽB 

věncem (beton C 20/25 konzistence S2, ocel B500B (10 505-R)) zatepleným tepelnou 

izolací Isover EPS 100S. Vnější část věnce tvoří věncovka VT8/23,8. 

 

5. Schodiště 

Schodiště jsou smíšenočará pravotočivá bez mezipodesty. Jsou samonosná, 

monolitická ze železobetonu (beton C 25/30 konzistence S2, ocel B500B (10 505-R)) 

vetknuté do obvodové stěny. Šířka ramene je 1100 mm. Schodiště z 1S do 1NP má 17 

stupňů výšky 164,71 mm a šířky 290 mm (sklon 29°). Stupnice budou obloženy 

teracovou dlažbou (schodovky Granex). Schodiště z 1NP do 2NP má 17 stupňů výšky 

170 mm a šířky 290 mm (sklon 29°). Stupnice budou obloženy schodovými 

keramickými profily. Zábradlí ve výšce 900 mm je tvořeno ocelovým madlem 

kotveným do zdi pomocí ocelových držáků. 

 

6. Střešní konstrukce 

Střecha objektu je sedlová se sklonem 35°. Je tvořena dřevěným krovem – 

krokvovou soustavou (krokve 80/180 mm, pozednice 180/160 mm). Střešní konstrukce 

je celoplošně bedněná z důvodu podélného ztužení. Příčné ztužení zajišťují středové a 

vrcholové kleštiny. Pozednice je kotvena ocelovými závitovými tyčemi do věnce 

nadezdívky a v místě příček šikmými kotvami do stropní konstrukce. Profily všech 

prvků krovu jsou uvedeny ve výkresu krovu. 

Střešní krytinu tvoří keramické tašky Bramac (Granát 11) a doplňkové prvky 
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(krajové tašky, větrací tašky, hřebenáče aj.). Skladba střešního pláště je uvedena ve 

výpisu skladeb konstrukcí. Odvodnění střechy je zajištěno podokapními žlaby a svody 

do dešťové kanalizace. 

 

7. Svislé nenosné konstrukce (příčky) 

Příčky jsou vyzděné z keramických tvárnic Heluz 11,5 AKU broušená na maltu 

pro tenkovrstvé zdění PTH Profi – M 2,5. 

Předstěny a instalační šachta jsou ze sádrokartonových desek Rigips tl. 12,5 mm 

(dvouvrstvé opláštění) na ocelové konstrukci z CW a UW profilů. 

 

8. Překlady 

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou složeny z překladů Heluz 23,8 (u 

vnějších stěn s vloženou tepelnou izolací EPS 100S), v nenosných příčkách jsou použity 

překlady Heluz 11,5. 

 

9. Komín 

V objektu je navržen jedno-průduchový komín systému Schiedel Plus, typ ABS 

18 (průměr průduchu 180 mm) s vnějším rozměrem 360 x 360 mm. Komín je nad 

střechou opatřen pláštěm z vláknitého betonu, krycí deskou a kónickým nerezovým 

vyústěním. V suterénu je umístěna prefabrikovaná pata s vybíracími dvířky. Komínové 

těleso bude vyzděno podle přepisu výrobce. 

 

10. Podhledy 

Strop v 2NP je tvořen sádrokartonovými deskami Rigips tl. 12,5 mm kotvenými 

k ocelovým CD profilům na krokvových závěsech. 

 

11. Podlahy 

Podlaha v suterénu je tl. 100 mm. Nášlapná vrstva je tvořena keramickou 

dlažbou. 

 Podlaha nad suterénem tl. 150 mm. V 2NP je podlaha tloušťky 50 mm. 

Nášlapnou vrstvu v nadzemních podlažích tvoří dle účelu místnosti keramická dlažba 

nebo laminátová podlaha. Roznášecí vrstvy podlah jsou tvořeny samonivelačním 
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anhydritovým potěrem. Všechny podlahy jsou navrženy jako těžké skladby. Podlaha v 

garáži je betonová, tloušťky 150 mm, opatřená hladkým epoxidovým nátěrem 

Sikafloor264. Skladby všech podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

12. Tepelné a zvukové izolace 

Základové pásy v nepodsklepené části objektu a zdivo v místě soklů budou 

zatepleny tepelnou izolací Isover Perimetr. Podlahy budou zatepleny tepelnou izolací 

Isover EPS 100S (v garáži Isover EPS 150S). Izolace podkroví bude z minerální vlny 

Isover UNI umístěné mezi a pod krokvemi (tl. v šikmé části podkroví 180 mm, ve 

vodorovné části 80 mm). V podlaze 2NP bude použita kročejová izolace Isover N tl. 

40mm. 

 

13. Izolace proti vodě a vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z modifikovaných asfaltových pásů s 

nosnou vložkou z hliníkové fólie a skelné rohože (Bitu-Flex AL4). Pásy budou 

celoplošně nataveny na podklad a spojovány přesahem min. 100 mm. Hydroizolace 

bude vytažena min. 300 mm nad terén.  

V konstrukci střechy a v podhledu podkroví bude použita parozábrana Isover 

Vario KM Duplex UV umístěná nad sádrokartonovým podhledem a pojistná 

hydroizolace Bramac Tunning FOL S vhodná pro bedněné střechy. 

 

14. Povrchové úpravy – omítky, obklady 

Na vnějším povrchu konstrukcí je navržena tepelně izolační omítka tl. 30 mm a 

omítka Baumit Universal tl. 5 mm. Na závěr bude použitý krémový fasádní nátěr 

WEBER.TON AKRYLÁT. Sokl je opatřen hnědobéžovou soklovou omítkou 

WEBER Marmolit MAR2. 

Na vnitřní povrch konstrukcí je navržena omítka Baumit tl. 15 mm. V 

koupelnách a na toaletě jsou navrženy keramické obklady do výšky 2100 mm , resp. 

2150 mm, v kuchyni budou obklady nad pracovní plochou výšky 600 mm a 300 mm. 

Barevné provedení obkladů určí investor. 
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15. Výplně otvorů – okna, dveře 

Okna jsou plastová s izolačním trojsklem (Vekra Design) v barevném provedení 

zlatý dub. Okna suterénu jsou pod úrovní terénu a jsou opatřena anglickými dvorky 

MEAMAX 1000x1250-1500x400 mm. Vchodové dveře s bočním světlíkem a ostatní 

exteriérové dveře jsou plastové s okrasnou výplní v barvě zlatý dub. Garážová vrata 

jsou sekční od firmy TRIDO  (typ LHF). Povrchová úprava – imitace dřeva, zlatý dub. 

Vnitřní dveře v 1NP a 2NP jsou dřevěné v obložkových zárubních. V suterénu jsou 

použité ocelové zárubně. Specifikace jednotlivých výrobků v samostatné příloze C 5 - 

Výpis prvků. 

 

16. Klempířské výrobky 

Okapový systém a oplechování komína je z titanzinkového plechu  (předzvětralý 

povrch), vnější parapety jsou hliníkové s antikorozní povrchovou úpravou. Specifikace 

jednotlivých výrobků v samostatné příloze C 5 - Výpis prvků. 

 

17. Zámečnické výrobky 

Anglické dvorky jsou kryté ocelovým roštem. Francouzská okna v 2NP jsou 

opatřena zábradlím z broušené nerezy. Specifikace jednotlivých výrobků v samostatné 

příloze C 5 - Výpis prvků. 

 

18. Zdravotechnika a ohřev TUV 

Bude zřízena vodovodní přípojka k veřejnému vodovodnímu řadu. Na přípojce 

bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrem. Rozvody budou vedeny plastovým 

potrubím. Zdrojem pro ohřev teplé vody bude plynový kondenzační kotel (Junkers) 

umístěný v technické místnosti v suterénu. (Není předmětem projektu) 

 

19. Vytápění 

Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem Junkers umístěným v 

technické místnosti v suterénu. K vytápění budou použita desková otopná tělesa 

Korado. (Není předmětem projektu) 
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20. Větrání 

Větrání obytných místností objektu je přirozené okny. Sklad ovoce je větrán 

větracím otvorem, vedeným v drážce v obvodové stěně opatřeným větrací mřížkou, na 

fasádě s větrací mřížkou opatřenou protihmyzovou síťkou.  

 

 

21. Elektroinstalace 

Objekt bude přípojkou napojen na zemní vedení NN. U objektu bude umístěna 

skříň s elektroměrem. Vnitřní elektrické rozvody zásuvkové a světelné jsou napojeny na 

rozvaděče. Kabely budou vedeny pod omítkou stěn a stropů. (Není předmětem projektu) 

 

22. Plynoinstalace 

Bude zřízena přípojka k veřejnému plynovodu. Hlavní uzávěr plynu bude 

umístěn v pilířku na hranici pozemku. (Není předmětem projektu) 

 

23. Oplocení pozemku 

Pozemek je oplocen drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Část oplocení 

podél uliční čáry je tvořeno podezdívkou ze štípaných tvárnic s výplní ze svislých 

dřevěných plotovek. Vjezd na pozemek je možný posuvnou branou šířky 2800 mm, 

vstup je zajištěn otvíravou brankou. 

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy. Stavební jáma bude řádně ohrazena a zajištěna. Skladování materiálu v průběhu 

stavby na dokončených stropních a střešních konstrukcích nedojde k překročení 

maximálního návrhového zatížení dotčených konstrukcí. 

Během provádění stavby musí být dodržovány všechny platné bezpečnostní 

předpisy. Především nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 362/2005 sb. o 
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bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení 

přístrojů a nářadí. 

 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

 
Objekt splňuje požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (2011). Dle 

klasifikace normy budova spadá do třídy B – úsporná. Viz příloha. 

Konstrukce objektu splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle normy 

ČSN 73 0532 Akustika (2010). Viz příloha Stavební fyzika. Denní osvětlení a oslunění 

zajišťují prosklené plochy výplní otvorů navržené tak, aby hodnoty vyhovovaly platným 

normám. Objekt má dostatečné odstupové vzdálenosti od okolních staveb. Umělé 

osvětlení bude zajištěno svítidly dle výběru stavebníka. 

Radonový index byl stanoven dle mapy radonového indexu podloží jako nízký. 

Nepředpokládá se namáhání bludnými proudy ani technickou seizmicitou. Stavba se 

nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19.5.2015         
       ..……………………………….. 

Zuzana Škrobová 



3. Závěr 

 

          Výstupem mé bakalářské práce je Studie a Projektová dokumentace 

pro provedení stavby část 1, 2, 3, 4, 5 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., Tepelně technické posouzení a Požárně bezpečnostní řešení navrženého 

objektu.  

          Objekt byl navrhován s důrazem na eliminaci tepelných mostů. Navržená budova 

byla z hlediska kvality tepelné obálky budovy hodnocené formou energetického štítku 

klasifikována v kategorii B – úsporná. Výkresová i textová část je zhotovená 

v požadovaném rozsahu. Cíle a zadání bakalářské práce bylo úspěšně dosaženo.  

          Při zpracování práce jsem se řídila platnými normami, zákony, vyhláškami 

a podklady od výrobců, na které se níže odkazuji. 

          Vypracováním této práce jsem nabyla mnoho zkušeností, které mi budou, jak 

věřím, užitečné v další činnosti oboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 19 .5. 2015         
       ..……………………………….. 

Zuzana Škrobová 
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Seznam pou.itých zkratek 

č.p.   číslo parcely 
SJM   společné jmění manželů 
NP   nadzemní podlaží 
S   suterén 
NN   nízké napětí 
STL   středotlaký 
DN   diameter nominal (jmenovitý průměr) 
PB   požární bezpečnostní  řešení 
m n.m.   metrů nad mořem 
Bpv   Balt po vyrovnání 
UT   upravený terén 
PT   původní terén 
EPS   expandovaný polystyren 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
ŽB   železobeton 
ZTI   zdravotní technická instalace 
SDK   sádrokarton 
PE   polyetylen 
PD   projektová dokumentace 
PÚ   požární úsek 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
PHP   přenosný hasicí přístroj 


