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Bakalá�ská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace 

nízkoenergetického samostatn� stojícího rodinného domu v obci Panenská Rozsí�ka. 

Projekt a p�ílohy jsou zpracovány dle sou�asn� platných zákon�, vyhlášek a norem. 

 Rodinný d�m se nachází na parcele 2510/16 v katastrálním území Panenská 

Rozsí�ka. Rodinný d�m je �ešen jako nepodsklepený jednopodlažní objekt, se sklonitou 

st�echou a p�dní vestavbou. Rozm�ry domu jsou 13,15 x 11,4m. Zast�ešený domu je 

�ešeno sklonitou sedlovou st�echou. Objekt je navržen ze systému Porotherm. 

Základové konstrukce tvo�í beton C 20/25 a podkladní deska ze železobetonu C2 20/25 

s ocelí B500. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

 Nízkoenergetický samostatn� stojící rodinný d�m, jednopodlažní nepodsklepený 

s p�dní vestavbou, betonové základy, d�ev�né schodišt�, šikmá st�echa. 

ABSTRACT 

 The bachelor´s thesis deals with the processing of project documentation low-

energy semidetached family house in Panenská Rozsí�ka vilage. The project as well as  

the addenda are aleboreted wit regard to contemporary, legislature and standards. 

 The family house is situated on a plot of 2510/16 in the cadastral Panenská 

Rozsí�ka. The family house is designed as a single storey building with not basement, 

roof bow and attic. Dimensions of the house are 13,15 x 11,4m. The roof of the house is 

designed bow roof. The building is designed from the systém Porotherm. The base 

structure consists of a plain concrete C 20/25 and steel-concrete of 150mm is concrete C 

20/25 and steel B500. 

KEYWORDS 

 Low-energy semidetached family house, one floor without basement and with 

attic; concrete foundation, woods staircase; roof bow. 
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ÚVOD 

 Bakalá�ská práce je zam��ena na návrh rodinného domu v nízkoenergetickém 

standardu. Objekt nízkoenergetického samostatn� stojícího rodinného domu se nachází 

ve vesnické zástavb�. Objekt je umíst�n na nov� zhotovené parcely na kraji obce 

Panenská Rozsí�ka. Jednotlivé stavební parcely jsou p�ipraveny k výstavb� rodinných 

domu a jsou k nim p�ivedeny všechny druhy inženýrských sítí. Jelikož se v sou�asné 

dob� hledí na snižování energetické náro�nosti nov� stav�ných budov, je objekt �ešen 

jako nízkoenergetický rodinný dom z pohledu co nejmenších náklad� na energie p�i 

užívání stavby. S tímto hlediskem, jsou navrženy vhodné tepeln� izola�ní materiály do 

jednotlivých konstrukcí a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Dále je sou�ástí 

projektové dokumentace i posudek na požární bezpe�nost. Tato projektová 

dokumentace se p�edevším zabývá projektovou dokumentací pro samostatnou výstavbu. 

 Práce je �len�na do n�kolika �ástí. Obsahuje dokladovou �ást, ve které je zahrnuta 

pr�vodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva architektonicko 

stavebního �ešení. Sou�ástí práce jsou také p�ílohy, které dále rozvíjejí a up�es
ují 

jednotlivé konstrukce a jejich problematická místa 

 Hlavním cílem zadání je navrhnout takový d�m, který by spl
oval a uspokojoval 

požadavky dnešní doby, jak z hlediska tepelné pohody, tak i z hlediska finan�ní stránky 

investora. 
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A.1  Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby 

 Nízkoenergetický samostatn� stojící rodinný d�m 

b) místo stavby 

 Panenská Rozsí�ka, p.�.: 2510/16 

 589 01 T�eš�

 k.ú.: Panenská Rozsí�ka 717541 

 Návrh nízkoenergetického rodinného domu v Panenské Rozsí�ce v�etn� napojení 

na inženýrské sít� a komunikace. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Pavel Salák 

 Bud�jovická 32 

 140 00 Praha 4 – Kr�

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla 

 Jan Štefanik 

 Radkov 74 

 588 56 Tel�

b) jméno, p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 

�eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, 

s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace 

 Jan Štefanik 

 Radkov 74 

 588 56 Tel�
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A.2  Seznam vstupních podklad�

a) základní informace o rohodnutí nebo opat�ení, na jejichž základ� byla stavba 

povolena 

 Stavba podléhá pouze stavebnímu ohlášení 

 M�stský ú�ad T�eš�, Revolu�ní 20/1, 586 01 T�eš�

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejichž 

základ� byla zpracovaná projektová dokumentace pro provád�ní staveby 

 Dokumentace pro provád�ní stavby vychází z dokumentace pro stavební 

povolení, která byla zpracovaná Janem Štefanikem, Radkov 74, 588 56 Tel�

v kv�tnu 2015. 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

 Jedná se o nezastav�né území se zájmovou plochou dle katastru nemovitostí o 

rozloze 1041m2. Dot�ená parcela je v rámci platné ÚPD vedena jako zastavitelné 

území. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 

památková zóna, zvláštn� chrán�né území, záplavové území apod.) 

 Území se netýká žádná ochrana. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

 Stavba je odvodn�na pomocí okapového potrubí do spole�né jímky na 

deš�ovou vodu. Tato voda bude dále využívána na zavlažování okrasných a 

potraviná�ských zahrádek. Jímka pro deš�ovou vodu bude opat�ena bezpe�nostním 

p�epadem, odkud bude deš�ová voda odvedena do vsakovacího tunelu. 

 Odvod splaškových vod je �ešen p�ipojením kanaliza�ního potrubí na 

kanaliza�ní �ád obce Panenská Rozsí�ka. 



mn

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

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

 Stavba rodinného domu je navržena v souladu s územn� plánovací 

dokumentací. 

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

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�

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

s povolením stavby a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu 

v užívání stavby, údaje o jejím souhlasu s územn� plánovací dokumentací 

 Není p�edm�tem projektové dokumentace, viz p�edcházející oddíl. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

 Platná ÚPD ur�uje území jako zastavitelnou oblast pro výstavbu rodinných 

samostatn� stojících rodinných. 

 Zám�r stavebníka je zde vystav�t si nízkoenergetický rodinný d�m s jedním 

nadzemním podlažím, šiknou sedlovou st�echou a s p�dní vestavbou. Tento typ 

stavby spl
uje požadavky UPP. 

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

 Požadavky vznesené v rámci stavebního �ízení byly do dokumentace 

zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Nejsou požadovány. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

 Nejsou. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Katastrální území Panenská Rozsí�ka 717541 

 2510/16 – orná p�da vým�ra 1041 m2, ZPF – �ešený stavební pozemek 

 2510/12 – ostatní plochy – p�íjezdová kumunikace 
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A.4 Údaje o stavb�

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

 Nová stavba. 

b) ú�el užívání stavby 

 Stavba je ur�ena jako objekt pro bydlení sedmi �lenné rodiny. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

 Trvalá stavba: 

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

apod.) 

 Stavba není kulturní památkou. 

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

požadavk� zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle 

vyhlášek: 

  �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

  �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 Stavba není �ešena jako bezbariérová a proto nespl
uje vyhlášku: 

  �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 Stavba dále spl
uje požadavky dle vyhlášek a zákon�: 

  �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

  �. 154/2010, kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývající z jíných 

právních p�edpis�

 Požadavky vznesené v rámci stavebního �ízení byly do dokumentace 

zapracovány. 
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g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

 Nejsou požadovány. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikost, po�et uživatel� apod.) 

 Zastav�ná plocha nová (stavba rodinného domu)   127,78m2

 Zastav�ná plocha nová (skleník)     17,88m2

 Zastav�ná plocha nová (hospodá�ská budova)   32,00m2

 Zastav�ná plocha nová celková     177,66m2

 Plocha užitková       1 400,75m2

 Obestav�ný prostor       735,28m3

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 

s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, 

t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 

 Deš�ová voda z objektu rodinného domu je svedena do spole�né jímky na 

deš�ovou vodu. Deš�ová voda bude dále využívaná pro zalévání a zavlažování 

ploch zahrady. P�ebyte�ná deš�ová voda bude z jímky odvedena p�epadem do 

vsakovacího tunelu. 

 Z d�vodu, že se jedná o rodinný d�m ve vesnickém prost�edí, tak se 

nep�edpokládá zvýšené riziko ohrožení životního prost�edí nebezpe�ným odpadem 

nebo zvýšenou emisní zát�ží. Bude zde pouze nakládáno s b�žným komunálním 

odpadem. 

 T�ída energetické náro�nosti budovy nízkoenergetického samostatn� stojícího 

rodinného domu v obce Panenská Rozsí�ka spadá do klasifika�ní t�ídy B, tedy 

úsporná t�ída. 

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

etapy) 

 P�edpokládaný termín zahájení: 4/2016 

 P�edpokládaný termín dokon�ení: do dvou let po zahájení 

 Nep�edpokládá se �len�ní stavby na etapy. 
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k) orienta�ní náklady stavby 

 Orienta�ní náklady stavby se budou pohybovat okolo 2.500.000 K� bez DPH. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

a) stavební objekty 

SO01 Objekt rodinného domu 

b) Objekty na parcele 

SO02 Objekt skleníku 

SO03 Objekt hospodá�ské budovy 
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B.1 Popis území výstavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Jedná se o nezastav�né území se zájmovou plochou dle katastru nemovitostí o 

rozloze 1,403 m2. Stavební pozemek se nachází na mírn� svažitém terénu. 

K parcele vede místní komunikace, na kterou se pokládají živi�né vrstvy silni�ní 

komunikace. Základové konstrukce zde nejsou ovlivn�ny podzemní vodou. 

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

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

Na stavebním pozemku byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum. 

Geologickým pr�zkumem byl zjišt�ný p�edkvarténí podklad a v zájmovém území 

tvo�í horninu moldanubika. Uvedená horniny zde vychází až k povrchu území, kde 

jsou nav�tralé až zv�tralé. 

 Hydrogeologickým pr�zkumem bylo zjišt�no, že podzemní voda je zde vázaná 

na puklinový systém ve v�tší hloubce. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Kanalizace, vodovod: 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona �. 274/2001 Sb. jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vn�jšího líce st�ny vodovodního potrubí 

nebo kanaliza�ní stoky na každou �adu: 

- u vodovodních �ád� a kanaliza�ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�, 

1,5 m; nad 500 mm, 2,5 m 

- v ochranném pásmu vodovodního �ádu a kanaliza�ní stoky nelze: 

a) provád�t zemní práce, stavby, umis�ovat konstrukce nebo jiná podobná 

za�ízení �i provád�t �innosti, které omezují p�ístup ke kanaliza�ní stoce, nebo 

které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování 

b) vysazovat trvalé porosty 

c) provád�t skládky jakéhokoliv odpadu 

d) provád�t terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo 

kanalizace, pop�ípad� provozovatele 

Platí dále ustanovení �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického 

vybavení. 
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Plyn: 

Ochranná pásma plynárenských za�ízení dle zákona �. 458/200 Sb. §68; 

(3) Ochranná pásma �iní: 

a) u nízkotlakých a st�edotlakých plynovod� plynových p�ípojek, jimiž se rozvádí 

plyn v zastav�ném území obce, 1 m na ob� strany od p�dorysu 

b) u ostatních plynovod� a plynových p�ípojek 4 m na ob� strany od p�dorysu. 

Platí dále ustanovení �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického 

vybavení. 

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

 Pozemek pro výstavbu rodinného domu není v záplavovém území a ani 

v poddolovaném území. 

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

pom�ry v území 

 Vzhledem k umíst�ní stavby v území, které je ur�ené k zastav�ní rodinnými 

domy, je nepodstatný. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zelen�

 Nejsou. 

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

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé) 

 Stavební parcela se nachází na zem�d�lsky obd�lávané ploše, která je 

evidovaná v zem�d�lském p�dním fondu. Parcela bude vyjmuta z tohoto p�dního 

fondu a bude trvale za�azena jako parcela ur�ena pro bydlení. 

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

a technickou infrastrukturu) 

 Pozemek je napojen na místní komunikaci pomocí p�íjezdové komunikace. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude �ešeno pomocí p�ípojek. 
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i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující , vyvolané, související investice 

 P�edpokládaný termín zahájení: 4/2016 

 P�edpokládaný termín dokon�ení: do dvou let po zahájení 

 Nep�edpokládá se �len�ní stavby na etapy. 

B.2 Celkový popis stavby 

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

 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu s obytným podkrovím 

v obci Panenská Rozsí�ka. Sou�ástí rodinného domu je i garáž s jedním 

parkovacím stáním. Rozm�ry novostavby rodinného domu jsou 7,40 m x 12.90 m. 

Rozm�ry garáže jsou 3,75 m x 7,00 m, výšky h�ebene +7,278 m. 

Kapacitní údaje objektu SO.01 Rodinný d�m 

Plocha stavebního pozemku 1.400,75 m2 

Zastav�ná plocha   127,78 m2

Obestav�ný prostor   735,28 m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

 Urbanistickým �ešením stavba zapadá do celkového rázu obce Panenská 

Rozsí�ka. Objekt je umíst�n v �ásti obce ur�ené pro nové zastav�ní rodinnými 

domy. Již stávající rodinné domy v této lokalit� mají být osazeny sedlovými 

st�echami a štíty sm��ujícími do ulice. Dále jsou zde domy s jedním nadzemním 

podlažím a p�dní vestavbou. 

 Nový objekt je dispozi�n� umíst�n ke stávajícím objekt�m na sousedních 

parcelách. �ešený rodinný d�m je navržen jako zd�ný, z keramických tvarovek, se 

zast�ešeným sedlovou st�echou. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení 

 Jedná se o dvoupodlažní rodinný d�m obdélníkového p�dorysu s obytným 

podkrovím. Rodinný d�m bude zast�ešen sedlovou st�echou se skládanou st�ešní 

krytinou. 

 Z hlediska materiálového �ešení bude celý objekt vystav�n z keramických cihel 

vypln�né izola�ní vatou, vyzdívaných na tenkovrstvou maltu. Celý objekt bude 
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zateplen tepelnou izolací, soklová �ást bude tvo�ena obložením z p�írodního 

kamene. Okenní a dve�ní výpln� budou provedeny d�evo-hliníkové zasklené 

izola�ním trojsklem. Okenní výpln� budou z venkovní strany opat�eny hliníkovými 

roletami. Komínové t�leso je sestaveno z komínové tvárnice s integrovanou 

tepelnou izolací z p�nového betonu a s keramickou tenkost�nnou vložkou.  

 Barevné �ešení obvodových st�n bude v barv� žluté RAL 1033 a RAL 1018. 

Rámy d�evo-hliníkových oken a dve�í budou v barv� hn�dé RAL 8016, venkovní 

rolety a zábradlí bude v barv� šedé RAL 9006. 

B.2.4 Bezbariérové užívání 

�ešení p�ístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. není vzhledem k charakteru stavby aplikován. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání 

�ešení p�ístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

dle vyhlášky �. 398/2009 Sb. není vzhledem k charakteru stavby aplikován. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu o p�dorysných rozm�rech 7,400 x 

12,900 m a p�istav�né garáže o p�dorysných rozm�rech 3,750 x 7,000 m, výška 

h�ebene +7,278 m. Výstavbou rodinné domu se jedná o jednopodlažní objekt 

s vestav�ným podkrovím. Objekt bude zast�ešen sedlovou st�echou  

 Z konstruk�ního hlediska se jedná o keramický zdící systém se st�ešním 

sedlovou st�echou z klasického krovového d�ev�ného vaznicového systému. Stropy 

budou �ešeny pomocí skládaných stropních vložek, které budou následn� sp�aženy 

betonem. 

 Z hlediska materiálového �ešení bude celý objekt vystav�n z lehkých 

keramických cihel, které jsou vypln�né minerální vatou WIENENBERGER. Celý 

objekt bude následn� zateplen minerální vatou tlouš�ky 150 mm Isover GREY 

WALL. Obvodové nosné zdivo a vnit�ní nosné zdivo bude založeno na 

železobetonových pásech. Okenní a dve�ní výpln� otvor� budou provedeny 

z d�ev�ných profil� zasklené izola�ními trojskly. Komínové t�leso Schiedel 

Absolut bude vyvedeno nad úrove
 st�ešní konstrukce. Veškeré venkovní ocelové 

konstrukce budou provedeny z nerezu. Lamely okenních rolet budou provedeny 
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z hliníku. St�ešní krytina bude provedena z betonových tašek. Oplechování komína 

je sou�ástí dodávky komínového t�lesa. 

 Tento projekt �eší novostavbu rodinné domu obdélníkového p�dorysu 7,4 m x 

12,9 m. Sou�ástí rodinného domu je i garáž rozm�r� 3,75 m x 7 m. Sv�tlá výška 

podlaží 1.NP je 2,73 m, sv�tlá výška podlaží 2.NP je 2,55 m. V druhém nadzemním 

podlaží se nacházejí balkony, u kterých je p�erušen tepelný tok pomocí obalení 

konstrukce balkonu tepelnou izolací. 

 Celý objekt bude temperovaný deskovými otopnými t�lesy v provedení Korado 

Radik Plan VK a podlahovým vytáp�ním. V koupeln� je navrženo jak podlahové 

vytáp�ní, tak i trubkové otopné t�leso – žeb�ík. Všechna otopná t�lesa budou 

opat�ena termostatickou hlavicí. V objektu je navržená dvou trubková otopná 

soustava s p�irozeným ob�hem topné vody. Topný rozvod je proveden z m�d�ných 

trubek, spojovaných pájením. 

 K vytáp�ní bude použita kombinace t�ech zdroj� tepla. Hlavním zdrojem tepla 

pro vytáp�ní je plynový kotel, který je umíst�n technické místnosti hned za 

vstupními dve�mi. Ke kotli je doveden p�ívod plynu. Kotel je p�ímo p�ipojen ke 

komínovému t�lesu pomocí sopouchu. Plynový kotel slouží k p�íprav� topné vody 

pro otopná t�lesa. Teplotní spád jednotlivých topných v�tví je 75/55oC. Soustava 

bude dopln�na slune�ními kolektory a vým�níkem tepla. Dále zde bude využito 

tepelného �erpadla. K oh�evu užitkové vody bude použito plynového 

zásobníkového oh�íva�e teplé vody, umíst�ného v technické místnosti. 

 Kuchy
 bude opat�ena kuchy
ským odsava�em par. Digesto� je osazena nad 

varnou sklokeramickou plynovou deskou. Dále sou�ástí kuchyn� budou i p�ístroje, 

které budou napojeny na elektrický proud a na odpadní kanaliza�ní potrubí. 

 Deš�ová voda bude odvedena do spole�né jímky pomocí 4 gravita�ních 

odpadních svod�. Deš�ová voda bude dále využívaná k zavlažování. Splaškové 

odpadní vody budou napojeny na potrubí ve�ejné kanalizace. Nová ležatá 

kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG spojovaného dvoub�itými pryžovými 

kroužky. Potrubí bude uložena na dno otev�eného výkopu do pískového lože, po 

odzkoušení bude obsypáno pískem a zasypáno zeminou. Stoupa�ky jsou navrženy 

z potrubí PP-HT spojovaného pryžovými kroužky. 

 Rozvod pitné vody po objektu je navrženo pomocí plastového potrubí 

polyfúzn� sva�ovaného, opat�eno návlekem. 
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 Plyn je k objektu p�iveden STL p�ípojkou. Vnit�ní rozvod plynu je navržen 

z ocelových trub spojovaných sva�ováním. Po odzkoušení bude potrubí nat�eno 

žlutou barvou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

 V rámci stavby rodinného domu bude z�ízena p�íjezdová komunikace ší�ky 3.6 

m. P�íjezdová komunikace bude zhotovena z betonové zámkové dlažby a bude 

plynule navazovat na chodník a uli�ní komunikaci. V míst� nejnižšího bodu bude 

p�íjezdová komunikace dopln�na o odvod
ovací kanálek v celé ší�i komunikace. 

 Celý pozemek bude oplocen kamenným plotem se d�ev�nými poli. Sou�ástí 

plotu bude vstupová branka na pozemek a p�íjezdové automatické vrata na dálkové 

ovládání. 

 P�ed zahájením celé stavby bude na dot�ené ploše sejmuta ornice a uložena na 

deponii. Po dokon�ení všech prací budou dot�ené nezpevn�né plochy ohumusovány 

v tlouš�ce 100 mm a osety okrasnými kv�tinami nebo travním semenem.  

 Požárn� bezpe�nostní �ešení je �ešeno samostatnou p�ílohou projektové 

dokumentace D – Požárn� technická zpráva 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení je podrobn� rozebráno v �ásti požární bezpe�nosti 

staveb. 

 Z hlediska požární bezpe�nosti stavby a ochrany okolí p�ed vznikem a ší�ení 

požáru, �ešený objekt nezasahuje a ani neohrožuje okolní stavby. 

 Vzdálenost objekt od první možného místa odb�ru zásahové vody je do 50 m. 

Odb�rové místo zásahové vody je osazeno na uli�ním vodovodním �ádu. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

 Stavba je navržena z materiál�, které spl
ují požadavky revidované �SN 73 

0540, tepelný odpor konstrukce vyhovuje. Viz p�íloha E – tepeln� technické 

posouzení objektu. Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 

prost�edí 

 V�trání je navrhováno jako p�irozené okny. 

 Osv�tlení je p�evážn� navrhováno p�irozené okny. 

 Zásobování objektu bude provád�no napojením na vodovodní p�ípojku. 

 Kanalizace je �ešeno spole�n�. Splaškové vody budou svedeny do uli�ní 

kanalizace, deš�ové vody ze st�ech budou svedeny do spole�né jímky a dále 

využívaná. 

 V problematice odpadového hospodá�ství, se zejména jedná o komunální 

odpad, který se v obci t�ídí na základní druhy odpad�. Dále bude u domu postavena 

soukromá popelnice, která bude jednou týdn� vyvezena. 

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

 Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží je zajišt�na stávající radonovou 

hydroizolací. 

 Ochrana p�ed bludnými proudy je zajišt�na stavebním �ešením elektroinstalace. 

 Ochrana p�ed technickou seizmicitou není t�eba �ešit, protože v budov� nebude 

nikdy žádný provoz, který by vyvolal takové ú�inky. 

 Ochrana p�ed hlukem je zajišt�na stávajícími obvodovými konstrukcemi 

s hmotných staviv. 

 Protipovod
ová opat�ení není t�eba �ešit, stavba se nenachází v záplavovém 

území. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

 Novostavba rodinné domu bude napojena na ve�ejné sít� elektro, vodovodu, 

kanalizace, plynovodu. Tato p�ipojení budou z ve�ejných sítí p�itažen k objektu 

pomocí jednotlivých p�ípojek a objekt bude na tyto p�ípojky napojen. 

B.4 Dopravní �ešení 

 Podél východní hranice stavební parcely vede místní komunikace p�i ulici. 

K objektu bude vybudovaná p�íjezdová komunikace ze zámkové dlažby. Možnost 

parkování bude na p�íjezdové komunikaci a na vyhrazených ve�ejných místech p�ed 

pozemkem. 
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B.5 �ešení vegetace a související terénních úprav 

 V rámci stavby budou provedeny díl�í nové zpevn�né plochy. P�ed hlavním 

vstupem do objektu bude zhotovena p�ístupová komunikace do objektu z východní 

strany. Za objektem bude vytvo�ena odpo�inková terasa s posezením. 

 Na pozemku za objektem bude z�ízena okrasná a potraviná�ská zahrádka. Dále 

je na pozemku umíst�no šest ovocných strom�. P�edevším jsou zde zastoupeny 

jablon�, hrušn�, t�ešn� apod. V horní �ásti pozemku jsou také umíst�ny ovocné 

ke�e, p�edevším rybíz a maliník. P�ed objektem bude na mírném svahu navržená 

rostlinná okrasná skalka. 

 Za objektem je navržena prostorná terasa po odpo�inek a relaxaci, která m�že 

být do budoucna dopln�na o krb s vestav�nou udírnou. Nad prostorem terasy je 

umíst�n bazén, který je osazený v zemi. 

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

 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. Provoz stavby 

neobsahuje žádnou výrobu, takže nebude vznikat žádné zplodiny, které by 

ohrožovaly ovzduší. Hluk bude vznikat drobnými domácími pracemi, jedná se však 

o samostatn� stojící budovu ve v�tší vzdálenosti od nejbližších obytných budov. 

Splaškové vody budou svedeny do ve�ejné kanalizace, deš�ová voda bude svedena 

do akumula�ní nádrže, která bude napojena na ve�ejnou kanalizaci. P�i provozu 

bude vznikat b�žný komunální odpad, který bude likvidován odvezeným na 

skládku. P�da nebude nijak zne�iš�ovaná. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Stavba nebude po provedení navrhovaných stavebních prací pro obyvatelstvo 

nebezpe�ná. 



��

B.8 Zásady organizace výstavby 

 S ohledem na malý rozm�r stavebního díla, není sou�ástí projektové 

dokumentace komplexní výkaz vým�r, který by obsahoval veškeré dodávky a práce 

všech materiál�. Jejich zajišt�ní je v�cí budoucího zhotovitele, vlastníka 

nemovitosti. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o malé stavební dílo bez výrazn�jších zásah� do 

venkovního okolí, není nutno �ešit odvodn�ní staveništ�. 

 Staveništ� se rozkládá na �ásti stavebního pozemku p�iléhající k místní uli�ní 

komunikace vedoucí v t�sné blízkosti pozemku. K vlastnímu objektu bude p�ed 

zahájením prací zhotovena provizorní komunikace, umož
ující p�íjezd až do t�sné 

blízkosti objektu. 

 Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

 Povinností stavby je chránit okolí staveništ� a mimo vymezené plochy 

neskladovat ani se nepohybovat. Rovn�ž tak je nutno �init opat�ení proti zne�išt�ní 

okolí staveništ� odfouknutím lehkých odpad�. 

 V souvislosti s výstavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice. 

P�ed zapo�etím výstavby bude odt�ženo pár strom� k�ovin. 

 S ohledem na velikost stavebního pozemku nebude t�eba zabírat ve�ejné 

plochy. Veškerý stavební materiál bude skladován v mobilních uzamykatelný 

bu
ce p�ímo na staveništi. 

 Nejobjemn�jším odpadem bude stavební su�, která bude vznikat d�lením 

tvarovek p�ípadn� nedokonalím stavebním postupem. Další odpady budou 

spalitelný odpady: kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot 

v množství maximáln� 50 kg. 

 V menších množstvích je dále uvažováno s plasty do 50 kg a d�evo do 120 kg. 

 Veškeré odpady budou likvidovány odvezením do sb�rného dvora a stavebník 

je povinen si doklady po p�edání odpad� uschovat pro p�ípadnou kontrolu. 

 B�hem provád�ní výkopových prací musí být striktn� dodrženy ustanovení 

na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O 

bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpov�dnost na bezpe�nost spo�ívá 

na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
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 Výstavbou nejsou dot�eny žádné další stavby, tudíž není t�eba provád�t úpravy 

pro bezbariérové užívání. 

 P�i vjezdu a výjezdu ze staveništ� není pot�eba osadit do�asné jednoduché 

dopravní zna�ení upozor
ující na vjezd a výjezd vozidel ze staveništ�. 

 Stavební práce jsou �asové situovány na do teplejších m�síc� (b�ezen – �íjen). 

Nep�edpokládá se, že by stavební práce pokra�ovali i v zimních m�sících.  

 P�edpokládané zahájení stavby:   04/2016 

 P�edpokládané ukon�ení stavby:   do dvou let po zahájení 

 P�edpokládané dokon�ení hrubých instalací: 30.5.2017 

 P�edpokládané dokon�ení dokon�ovacích prací: 31.10.2017 
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C.1 Ú�el stavby 

 Jedná se o novostavbu nízkoenergetického samostatn� stojícího rodinného 

domu v obci Panenská Rozsí�ka, okres Jihlava. Novostavba má dispozi�ní �ešení 

jako 6+1, tedy vyhovuje pro bydlení p�ti až sedmi �lenné rodiny. Rozm�ry stavby 

jsou 13,15 x 11,4 m Sou�ástí stavby je jedno garážové stání. Výška h�ebena je 

7,278 m. Sou�ástí 1NP je technická místnost, ve které je osazen plynový kotel 

s oh�íva�em teplé vody. 

 Kapacitní údaje: 

 Plocha stavebního pozemku   1.400,75 m2 

Zastav�ná plocha    127,78 m2

  Obestav�ný prostor   735,28 m3 

  Plocha užitková 1NP:   46,85 m2

  Plocha užitková 2NP:   63,39 m2

  Plocha užitková celkem:   110,24 m2

  Obestav�ný prostor:   735,28 m3

C.2 Zásady architektonického, dispozi�ního a výtvarného �ešení 

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

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

 Novostavba rodinného domu se jedná o jednopodlažní objekt s vestav�ným 

obytným podkrovím. Rodinný d�m bude zast�ešen sedlovou st�echou. 

 Vstup do objektu rodinného domu je situovaný na severovýchodní stranu 

objektu. Odtud je p�ístup do hlavní komunika�ního prostoru, kde se nachází 

spojovací schodišt� s 2NP. Chodba je od zádve�í odd�lena jednok�ídlovými dve�mi. 

Ze zádve�í je dále možno vstoupit do pracovny. Pracovnu je možné v p�ípad� zrušit 

a vybudovat zde další obytnou místnost (nap�íklad d�tský pokoj), Dále je možné ze 

zádve�í jít do technické místnosti, kde se nachází plynový kotel a na samostatné 

WC. Z chodby se m�žeme skrz posouvací dve�e dostat do kuchyn� a p�ed 

jednok�ídlové otevíravé dve�e se m�že dostat do obývacího pokoje. Místnosti 

obývacího pokoje a kuchyn� jsou spole�n� propojeny stavebním otvorem. 

Z obývacího pokoje je možný vstup na venkovní terasu.  
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 Po vyjití schodišt� se dostáváme do chodby v druhém nadzemním podlaží, 

odkud se m�žeme dostat do ložnice a do jednotlivých d�tských pokoj�. Sou�ástí 

2NP je také samostatná místnost s WC mísou a koupelna s rohovou vanou, 

sprchovým koutem a umyvadly. 

 Barevné �ešení objektu rodinného domu je p�izp�sobeno ke stávajícím 

objekt�m, které jsou již v této lokalit� postaveny. Obvodová konstrukce je 

zateplena zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z EPS, zat�ené a 

zpevn�né probarvenou omítkovou sm�sí v barv� žluté. Rámy d�ev�ných oken jsou 

v barvách hn�dých. St�ešní konstrukce je ze skládaných betonových tašek v cihlov�

�ervené barv�. 

 P�ed objektem rodinného domu je zhotovena okrasná rostlinná skalka. Za 

domem je navrhnuta prostorná terasa s možností do budoucna vybudovat krb 

s vestav�nou udírnou. Nad terasou je zabudovaný bazén. V zadní �ásti parcely je 

plánovaná výsadba ovocných strom� a ke��. Déle se zde nachází objekt skleníku. 

Vedle objektu rodinného domu se nachází hospodá�ská budova pro uskladn�ní 

pracovních pom�cek na zahrádku apod. Zbylé neopracované plochy pozemku jsou 

zatravn�ny. 

�ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., není vzhledem k charakteru a rozsahu 

stavebního díla aplikována. 

C.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav�ný prostor, zastav�né 

plochy, orientace osv�tlení, oslun�ní 

Plocha stavebního pozemku  1.400,75 m2 

Zastav�ná plocha    127,78 m2

 Obestav�ný prostor 735,28 m3 

 Plocha užitková 1NP: 46,85 m2

 Plocha užitková 2NP: 3,39 m2

 Plocha užitková celkem: 110,24 m2

 Obestav�ný prostor: 735,28 m3
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C.4 Technické a konstruk�ní �ešení objekt�, jeho zd�vodn�ní ve 

vazb� na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

C.4.1 Zemní práce 

 Jako podklad pro návrh zp�sobu založení posloužila zpráva o stanovení 

únosnosti podloží, kde je celková charakteristika zeminy. 

 P�ed zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o tlouš�ce 30 cm. 

Zemní práce budou spo�ívat v provedení výkop� rýh pro základové pasy. Výkopy 

budou provedeny strojn�, jen do�išt�ní dna vyhloubených základových rýh bude 

provedeno ru�n�. Zemina bude uskladn�na na pozemku a následn� bude vykopaná 

zemina použita pro terénní úpravy pozemku. 

C.4.2 Základové konstrukce 

 Po konstruk�ní stránce se jedná o monolitický betonový systém s vyztuženou 

podkladní deskou. 

 Objekt rodinného domu je založen na základových pásek z prostého betonu. 

Pod každou nosnou svislou konstrukcí jsou provedeny pásy. Pro vybetonování 

betonových základu bude použito betonu C20/25. Základová podkladní deska 

tlouš�ky 250 mm bude ze stejného betonu, C 20/25 a bude vyztužena oceli B500. 

Tato deska bude tvo�it rovnom�rný podklad pro hydroizola�ní vrstvu. 

C.4.3 Svislé konstrukce 

 Hlavním nosným svislým prvkem je obvodové zdivo Porotherm 42,5 T PROFI, 

tlouš�ky 425 mm, zd�né na tenkovrstvou zdící maltu. Vnit�ní nosné zdivo je 

tvo�eno ze zdiva Porotherm 24 P+D. D�lící p�í�ky jsou zhotoveny ze zdiva 

Porotherm 11,5 P+D. Jednotlivé druhy zdiva jsou ve výkresech vyzna�eny šrafy a 

popsány v legendách. Zdivo je po obvod�, v míst� ukládání stropní konstrukce, 

ztuženy železobetonovými monolitickými v�nci. 

C.4.4 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je tvo�ena ze stropního systému Porotherm, který se skládá 

z nosných prvku a z výpl
ových vložek. Celá stropní konstrukce je následn�

zmonolitn�na betonovou zálivkou a vyztužena ocelovou kari sítí o velikosti ok 150 

mm. Celková tlouš�ka takto sestavené stropní konstrukce je 250 mm. Na takto 
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vyhotovenou a vyzrálou stropní konstrukci, se budou následn� klást další vrstvy 

podlahy, jejichž skladby jsou uvedeny ve výpisu podlahových konstrukcí. 

 Nadedve�ní a nadokenní p�eklady jsou tvo�eny z p�eklad� Porotherm 7. U 

p�eklad� v�tších rozm�r� je použito ztraceného bedn�ní Porotherm a vytvo�ení 

pomocí tohoto systému k libovolné délce p�ekladu. Po osazení tvarovek na 

požadované místo, prob�hne uvnit� tvarovek k navázání betoná�ské výztuže a 

následné zalití betonovou sm�sí. 

 St�ešní konstrukce je tvo�ena dvoupláš�ovou šiknou st�echou z d�ev�ných 

prvk�. Jako hlavní nosná konstrukce st�echy je zde použito d�ev�né vaznicové 

soustavy. Skladbu st�ešní konstrukce m�žeme nalézt ve výpisu skladby konstrukcí. 

C.4.5 Schodišt�

 Konstrukce schodišt� spojuje první nadzemní podlaží a druhé nadzemní 

podlaží. V objektu je navržené dvouramenné schodišt� d�ev�né, s d�ev�nou 

schodnicí a stupnicí bez podstupnic. Jednotlivé d�ev�né stupnice schodišt� jsou po 

krajích podpírány d�ev�nou schodnicí. Výška stupn� je 174 mm a hloubka 

schodiš�ového stupn� je 250 mm. Jednotlivé schodiš�ové stupn� se p�ekrývají o 40 

mm. Výška ocelového nerezového zábradlí bude 1000 mm. 

C.4.6 V�nce 

 V místech ukládání nosné konstrukce stropu na zdivo, jsou z�ízeny 

železobetonové monolitické v�nce, které slouží ke ztužení zdiva po výšce objektu. 

Železobetonové ztužující v�nce jsou navrženy z betonu C 20/25 a ocelí pevnostní 

t�ídy B500. V�nce jsou z vn�jší strany opat�eny v�ncovkou. Zhotovovat se budou 

zárove
 s betonáží stropní konstrukce. 

C.4.7 Izolace tepelné a akustické 

 Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s �SN 73 0540 -2. Tepelnou izolaci 

obvodové st�ny tvo�í desky z EPS GREY WALL tlouš�ky 150 mm s maximálním 

sou�initelem prostupu tepla U = 0,21 W/m²K. Zateplení obvodových zdí v míst�

soklu bude �ešeno pomocí tepelné izolace XPS tlouš�ky 100 mm s maximálním 

sou�initelem prostupu tepla U = 0,35 W/m²K. Podlaha na zemin� bude zateplena 

tepelnou izolací z EPS GREY tlouš�ky 120 mm. Jako další vrstva podlahy bude 

systémová deska podlahové vytáp�ní v tlouš�ce 50 mm. Celkový sou�initel 
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prostupu tepla bude tedy U = 0,19 W/m²K. St�ešní rovina bude mít zateplení ve t�ech 

rovinách. Tepelná izolace umíst�na pod krokvemi bude v tlouš�ce 100 mm, tepelná 

izolace vložená mezi krokve a bude dosahovat celé výšky krokví, bude tlouš�ky 

180 mm a tepelná izolace položená na krokve, bude v tlouš�ce 80 mm. Celkový 

sou�initel prostupu tepla skladbou tepelných izolací st�ešní konstrukce je stanoven 

jako U = 0,08 W/m²K. Zateplení st�ešní konstrukce je navrženo z minerální vaty. 

 Tepelné izolace ve skladbách podlah v druhém nadzemním podlaží budou 

nahrazeny kro�ejovými izolacemi Isover. Po obvod� místností budou podlahové 

konstrukce izolovány a dilatovány pásy z tepelné izolace. 

C.4.8 Truhlá�ské výrobky 

 Specifikace jednotlivých dve�ních a okenních výplní jsou uvedeny ve výpisu 

truhlá�ských prvk�. 

 Všechny interiérové d�ev�né dve�e budou osazeny do obložkových zárubní. 

Vstupní dve�e budou dodány i s venkovním prahem. 

C.4.9 Klempí�ské výrobky 

 Oplechování parapet� bude provedeno z m�d�ného plechu tlouš�ky 0,6 mm. 

Všechny styky omítky s plechem budou tmeleny trvale pružným tmelem. 

 Oplechování komínu je sou�ástí dodávky komína. 

C.4.10 Výpln� otvor�

Specifikace jednotlivých oken a dve�í je uveden ve výpisu truhlá�ských prvku. 

C.4.11 Podlahy 

 Jednotlivé podlahy a specifikace jednotlivých podlahových vrstev jsou 

uvedeny ve výpisu podlahových konstrukcí. 

C.4.12 Povrchové úpravy 

 Obklady vnit�ních st�n v koupeln�, v kuchyni a na WC bude provedeno 

z keramických obklad�. Obklad v místnosti s WC mísou bude výška obkladu do 

1500 mm od úrovn� podlahy. Obklad v koupeln� bude po celé výšce místnosti. 

Obklad v kuchyni bude ve výšce 800 mm od úrovn� pracovní plochy kuchy
ské 
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linky. Veškerá pokládka dlažby a obklad st�n keramikou budou provedeny 

oprávn�nou osobou provád�t tyto pracovní �innosti. 

 Vnit�ní omítky budou provedeny z omítek vápenocementových Porotherm 

Universal v tlouš�ce 10 mm. Vn�jší obvod st�n bude zateplen tepeln� izola�ní 

skladbou ETIC. V tlouš�ce cca 180 mm. 

C.4.13 V�trání 

 V�tšina místností v objektu rodinného domu jsou odv�trávány p�irozeným 

zp�sobem. 

C.4.14 Vodovod 

 Objekt rodinného domu je napojen novou vodovodní p�ípojkou, pomocí které 

bude budova zásobovaná pitnou vodou. Vodom�rná sestava bude umíst�na 

v technické místnosti. P�ípojka uložená v zemi bude položena do pískového lože. 

C.4.15 Kanalizace splašková a deš�ová 

 Deš�ová kanalizace není v obci �ízena, proto veškeré deš�ové vody jsou 

svedeny do splaškového kanaliza�ního �ádu. V p�ípad� nízkoenergetického 

samostatn� stojícího rodinného domu jsou deš�ové vody svedeny do spole�né 

jímky. Tyto deš�ové vody jsou dále využívány pro zavlažování zahrádek. 

P�ebyte�ná deš�ová voda je z jímky odvedena do vsakovacího tunelu.

 Pro odvod splaškové vod bude na pozemku z�ízena kanaliza�ní p�ípojka, která 

bude napojena na jednotnou kanaliza�ní sí� vedenou v komunikaci p�ed 

pozemkem. 

C.4.16 Elektrická energie 

 Objekt rodinného domu bude napojen na rozvodnou sít obce Panenská 

Rozsí�ka. Na hranici pozemku je již p�ivedena p�ípojka elektrické energie. 

Rozvodná sk�í
 pro objekt bude umíst�na v prostoru záv�t�í. Z rozvodné sk�ín�

budou napojeny veškeré zásuvkové a sv�telné zdroje. Kabely z rozvodné sk�ín�

budou vedeny pod omítkou st�ny pop�ípad� stropu. 
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C.4.17 Plynovod 

 P�ípojka pro rodinný d�m bude napojena na stávající plynovod vedoucí 

v komunikaci p�e pozemkem. P�ípojka bude ukon�ena ve sk�íni “HUP“ na hranici 

pozemku. Vnit�ní plynovod bude zhotoven z ocelových trubek spojovaných 

sva�ováním. 

C.4.18 Kontroly 

 B�hem výstavby objektu rodinného domu budou provedeny minimáln� tyto 

kontroly: 

− kontrola základové spáry, 

− kontrola celistvosti hydroizolace, 

− kontrola celistvosti tepelné izolace, 

− kontrola rovinnosti a svislosti, 

− kontrola odchylek, 

− kontrola dodržení správných technologických postup�. 

C.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvor�

 Všechny konstrukce objektu byly navrženy v souladu s �SN 73 0540 tak, aby 

vyhovovaly doporu�eným hodnotám sou�initele prostupu tepla. Navržený objekt 

vyhovuje hodnotám pro pasivní a nízkoenergetické budovy. Objekt rodinného 

domu je tedy navržen jako nízkoenergetický a tím je brán z�etel na eliminování 

tepelných most� v konstrukci. Objekt rodinného domu byl obálkovou metodou 

zat�íd�n do kategorie B, úsporný objekt. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla je 0,18 
W/m²K. Výpln� otvor� mají sou�initel prostupu tepla okolo 0,75 W/m²K.  
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C.6 Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 

geologického a hydrogeologického pr�zkumu 

 Výpo�tová únosnost Rdt je 0,4 Mpa. Objekt rodinného domu je založen na 

základových pásek z prostého betonu. Pod každou nosnou svislou konstrukcí jsou 

provedeny pásy. Pro vybetonování betonových základu bude použito betonu 

C20/25. Základová podkladní deska tlouš�ky 250 mm bude ze stejného betonu, C 

20/25 a bude vyztužena oceli B500. Tato deska bude tvo�it rovnom�rný podklad 

pro hydroizola�ní vrstvu. 

C.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení 

p�ípadných negativních ú�ink�

 Stavba rodinného domu v nízkoenergetickém standardu nebude svými rozm�ry 

a ani charakterem okolní zástavbu a nebude mít nep�íznivý vliv na okolí. �ešený 

objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma a ani se nenachází v chrán�ném 

území. Stavba a pozd�jší provoz hotového díla nebude mít žádný zvláštní negativní 

vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby ovšem vyvolá p�echodné zhoršení 

životního prost�edí v okolí stavby. Investor však bude dbát na snížení t�chto 

nep�íznivých vliv� b�hem výstavby a to na co nejmenší možné množství. Odpad, 

který vznikne p�i výstavb�, bude t�íd�n a odvezen do sb�rného dvora. Odpad vniklý 

pozd�jším provozem objektu bude t�íd�n a ukládán do popelnicových nádob nebo 

kontejner�, jejichž svoz za�izuje obec. 

C.8 Dopravní �ešení 

 Objekt bude napojen na místní komunikaci pomocí p�íjezdové komunikace, 

která bude provedena ze zámkové dlažby. Vjezd na pozemek je situován na 

severovýchodní stran�. 

C.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

 Navržená hydroizolace proti vlhkosti ve skladb� podlahy na terénu je zárove


opat�ení proti radonu. Objekt rodinného domu neleží v poddolovaném území a ani 

v území se zvýšenou seismickou aktivitou. Agresivní podzemní vody se na 

pozemku nenacházejí. 
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C.10 Dodržená obecných požadavk� na výstavbu 

Stavební práce budou provád�ny odbornou firmou, zp�sobilými pracovníky, 

p�ípadn� svépomocí za odborného dohledu a za dodržení platných p�edpis�, z nichž 

zásadní jsou tyto: 

�SN EN 1997 – Eurokod 7: navrhování geotechnických konstrukcí – �ást 1, 

obecná pravidla 

�SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb, Nevýrobní objekty 

�SN 730508 – Denní osv�tlení budov 

�SN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách 

�SN 730540 – Tepelná ochrana budov 

�SN P 73 0600 – Ochrana staveb proti vod�, hydroizolace, základní 

ustanovení 

�SN 73 1901 – Navrhování st�ech 

�SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé rampy 

�SN 73 3610 – Navrhování klempí�ských konstrukcí 

�SN EN 13670 – Provád�ní betonových konstrukcí 

�SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

Vhláška �. 591/2006 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 

stavbních pracích 

Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
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Záv�r 

 Cílem bakalá�ské práce bylo navrhnout nízkoenergetický samostatn� stojící rodinný 

d�m. Bakalá�ská práce obsahuje technické zpracování rodinného domu, to znamená 

technické zprávy, požárn� bezpe�nostní �ešení, tepeln� technické �ešení a seminární 

práci. Veškerá dokumentace byla zpracovaná dle platných zákon�, norem, vyhlášek a 

na�ízení vlády. 
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Seznam použitých zdroj�

Normy: 

�SN 73 4301 – Obytné budovy 

�SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé rampy – Základní požadavky 

�SN 73 0540 (2011) – Tepelná ochrana budov 

�SN 73 0580 (2007) – Denní osv�tlení budov 

�SN 73 0810 (2009) – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 

�SN 73 0802 (2009) – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 

CSN 73 0833 (2010) – Požární bezpe�nost staveb – Bydlení pro bydlení a ubytování 

�SN 73 0873 (2003) – Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou 

�SN 73 0821 (2007) – Požární bezpe�nost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

�SN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách 

�SN 73 1901 – Navrhování st�ech 

�SN 73 3610 – Navrhování klempí�ských konstrukcí 

�SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
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k.ú.  katastrální území 

p.�.  parcelní �íslo 

�.p.  �íslo popisné 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

tl.  Tlouš�ka 

ks  kus 

HUP hlavní uzáv�r plynu 

Pozn. Poznámka 

�SN �eská státní norma 

U  sou�initel prostupu tepla 

R  Tepelný odpor 

�  sou�initel tepelné vodivosti 

PT  p�vodní terén 

UT  upravený terén 

PÚ  požární úsek 

�  teplota 

M  m�rítko 

PB� požárn� bezpe�nostní �ešení 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

PD  projektová dokumentace 

SDK sádrokartonové konstrukce 

Bpv  balt po vyrovnání 

m  metry 

d  tlouš�ka 
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