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Zásady pro vypracování 
Zadání VŠKP: Zpracování projektové dokumentace (dále PD) pro provedení stavby 
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dopravní infrastrukturu atp. 
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Abstrakt 

 Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

novostavbu rodinného domu. Stavba bude umístěna ve městě Velká Bíteš na okraji zastavěné 

části obce. Stavba bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. 

 Objekt je navržen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, se dvěma 

nadzemními podlažími, kde druhé nadzemní podlažítvoří obytné podkroví. Součástí objektu 

je garáž pro jeden osobní automobil, která je umístěna v 1NP a je přístupná z exteriéru i ze 

zádveří rodinného domu. Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1NP. 

 Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickým zdivem  v nadzemních 

podlažích a ztraceným bedněním v suteréní části. Stropní konstrukce je tvořena keramickými 

stropními panely. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Schodiště je železobetonové. 

 Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a 

architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Výkresová dokumetace je zpracována 

v programu AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 bakalářská práce, projektová dokumentace, rodinný dům, novostavba, dvoupodlažní, 

částečně podsklepený, keramické zdivo, sedlová střecha 
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis is an elaboration a design documentation for a new 

building of a detached house. The building will be located on the outskirts  a built-up area in 

Velká Bíteš. The building will be used as a housing for family of four. 

The building is designed as a detached house with a oartial cellar and two floors, 

whera the first floor makes up na attic. One part of the object is a garage for one car, that is 

situated in the ground floor a is accessible from the exterior and from a wind lobby. The main 

entrance is in height level a ground floor. 

External loadbearing structures are made of ceramic masonry in above-ground floor 

and of permanent formwork in the basement. The floor structure comprises of ceramic precast 

floor slabs. The building has a gable roof. The staircase is reinforced concrete. 

When processing, it was given the emphasis on the layout design, architectonic and 

technical arrangements and on a safe usage of the building. The drawing documentation os 

processed in the AutoCAD programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords 

bachelor thesis, design documentation, detached house,  new building, two floor, with 

partial basement, clay masonry, gable roof 
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Úvod 
 

 Cílém mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rodinného domu. Jde o novostavbu samostatně stojícího rodinného 

domu, částečně podsklepeného o dvou nadzemních podlaží, kde druhé nadzemní 

podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Dům 

bude vyzděn z keramických cihel a ztraceného bednění, postaven na základových 

pasech a zastřešen sedlovou střechou. 

 V této práci jsem se zaměřil na vyřešení vhodné dispozice, návrh 

architektonického, konstrukčního a technického řešení, podle kterých bude objekt 

zhotoven. Součástí je i požárně bezpečnostního řešení stavby a stavební fyziky objektu. 

 Vypracováním této práce zjistím množství získaných vědomostí při navrhování 

staveb tohoto typu a otestuji svoje schopnosti, při použití moderních postupů a 

materiálů určených na výstavbu, které jsou běžně dostupné na českém trhu. 

 Bakalářská práce obsahuje hlavní textovou část a šest složek dílčích částí. Ve 

složkách se nachází přípravné a studijní práce, situační řešení, architektonicko-stavební 

řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika. 

 Při zpracování jsem respektoval všechny normy, zákony a vyhlášky platné 

v době zpracování. 

 Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD. 
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A. Průvodní zpráva 

  

A.1 Identifikační údaje 

  

A.1.1 Údaje o stavbě 
  

a) název stavby: 

RODINNÝ DŮM 

  

b)  místo stavby (adresa, č.p., katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Velká Bíteš 595 01, Lánice 653, parc.č.336/8, k.ú. Velká Bíteš 

   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
  

c)  název, adresa sídla, IČ 

Petr Kolář, Jihlavská 48, 595 01 Velká Bíteš 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
  

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ 

Ondřej Blaha, Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 

  

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta 

Ondřej Blaha, Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 

  

c)  jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí 

Ondřej Blaha, Za Školou 577, 595 01 Velká Bíteš 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 
a) základní dokumentace pro zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby 

- katastrální mapa dané lokality 

- polohopis a výškopis objektů a inženýrských sítí 

- radonový index pozemku 

- územní plán Města Velká Bíteš 

- platné vyhlášky a normy  

- podklady jednotlivých výrobců stavebních a konstrukčních materiálů 

 

b) další podklady 

- požadavky a informace od stavebníka 

- vizuální prohlídka dané parcely 

   

A.3 Údaje o území 
  

a)  rozsah řešeného území 

 Stavba bude umístěna na pozemku stavebníka (parc.č.336/8) s výměrou 2678 

m². Pozemek se nachází na okraji zastavěného území města Velká Bíteš určeném pro 

výstavbu, dle platného územního plánu. V okolí se nachází pouze stavby určené 

k individuální bydlení. Pozemek je přilehlý ke komunikaci I/37. 

  

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Parcela, kde se má být stavba realizována se nenachází v památkové rezervaci, 

památkové zóně, zvláště chráněném území a záplavovém území. 

  

c)  údaje o odtokových poměrech 

  Odtokové poměry daného území nebudou stavbou narušeny. Odvodnění střechy 

bude provedeno okapovými žlaby a svody napojenámi na dešťovou kanalizaci. Dešťová 
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voda vyskytující se na nezastavěných plochách bude vsakována. Odvod splaškových 

vod je řešen napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. 

  

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

rozhodnutí nebo územní opatření 

Parcela, kde se má objekt realizovat se dle platného územního plánu obce Velká 

Bíteš nachází v zóně určené pro umístění staveb občanské vybavenosti. Umístění i 

realizace plánované stavby je v souladu s územním plánem. 

  

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Umístění a realizace stavby je v souladu s územním plánem i s funkčními 

regulativy pro dané území. Územní rozhodnutí ani jiné opatření nebylo doposud 

zajištěno.  

  

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavby samostatně stojícího rodinného domu budou dodrženy všechny 

obecné požadavky na využití území. 

  

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Vjezd do garáže, včetně parkovací plochy před domem a napojení 

veškerých sítí, budou provedeny v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

  

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani jiné úlevové řešení nebyly v rámci zjišťování podkladů a 

vyjádření   k navrhované stavbě zjištěny. 

  

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Související ani podmiňující investice nejsou plánované. 
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j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Během výstavby rodinného domu nevzniknou omezující okolnosti pro sousední 

pozemky a stavby. Pozemek je v současné době nevyužívány a sousedí s pozemky dle 

Tab. 1. 

 

Tab. 1 Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 

Katastr. úz. Parc. č. Druh využití Vlastník 

Velká Bíteš 333 zahrada Geisselreiter Martin 

Velká Bíteš 335 trvalý travní porost Geisselreiter Martin 

Velká Bíteš 336/1 trvalý travní porost Malachová Marie, Rauš Jiří 

Velká Bíteš 3008/1 silnice Česká republika 

Velká Bíteš 3025/1 vodní plocha Česká republika 

Velká Bíteš 3025/10 ostatní plocha Město Velká Bíteš 

  

A.4 Údaje o stavbě 

  

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o realizaci novostavby rodinného domu v k.ú. obce Velká Bíteš. 

  

b)  účel užívání stavby 

Účel užívání stavby je občanské využití pro bydlení.  

  

c)  trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu s navrhovaným využitím po celý rok. 

  

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není chráněna žádnými jinými právními předpisy. Nebude se jednat o 

nemovitou kulturní památku apod.  
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e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérovost 

 Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. Požadavky pro bezbariérovost nejsou 

vyžadovány. 

  

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů  

Stavba splňuje požadavky veškerých dotčených orgánů a požadavky 

vyplývajících z jiných právních předpisů.  

  

g)  seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani jiné úlevové řešení nebyly v rámci zjišťování podkladů a 

vyjádření k navrhované stavbě zjištěny. Neřeší se. 

  

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

plocha…apod.) 

Zastavěná plocha stavby je 216,47 m², obestavěný prostor stavby činí 1291,52 

m³. Užitná plocha je 309,41 m². Stavba disponuje jednou bytovou jednotkou. Objekt je 

navržen pro 4 osoby s možností ubytování hosta. 

  

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

apod.) 

 

Potřeba a spotřeba pitné vody 

Pitná voda je do objektu přivedena pomocí vodovodní přípojky z veřejného 

vodovodu. Navržena přípojka HDPE DN 32.  

Spotřeba vody (4 osoby/den): 4 x 100 l/den = 400 l/den 

Spotřeba vody (4 osoby/rok):  400 x 365 = 146 m3/rok 

Celková délka přípojky:  5,98 m 
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Dešťová voda 

Zachytávání dešťové vody bude provedeno pomocí žlabů a svodů  Ty budou 

napojeny na šachtu a odváděny potrubím DN 125 do veřejné dešťové kanalizace. 

Objekt bude v úrovni suterénu opatřen drenážním potrubím, které bude také napojeno 

na šachtu. 

 

Splašková voda 

Splašková voda bude odváděna pomocí přípojky na měststký kanalizační okruh. 

Navržená přípojka DN 150. 

 

Potřeba zemního plynu 

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je stanovena na 40 MWh. 

 

Třída energetické náročnosti budovy 

Hodnocená budova rodinného domu je klasifikována do třídy B – úsporná. 

Řešeno v samostatné příloze bakalářké práce složka č. 6 – Stavební fyzika.   

  

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

 Stavba bude zahájena v srpnu 2016 a předpokládané ukončení v červenci 2017. 

Postup výstavby: 

1) přípravné práce a terénní úpravy 

2) zaměření stavby, výkopové práce 

3) napojení inženýrských sítí, betonáž základů a provedení hydroizolace 

4) realizace 1S, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB 

schodiště 

5) realizace 1NP, včetně věnce a stropní konstrukce, výstavba ŽB 

schodiště 

6) realizace 2NP, včetně věnce 

7) provedení krovu a střešního pláště 

8) osazení výplní otvorů v obvodových konstrukcí 

9) provedení vnitřních instalací 

10) provedení podlah a vnitřních povrchových úprav 
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11) provedení vnějších povrchových úprav 

12) instalace zařizovacích předmětů 

13) terénní úpravy 

  

k)  orientační náklady stavby 

Orientační náklady na výstavbu jsou 8 557 678 Kč. 

  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
 SO 01 – Novostavba rodinného domu 

 SO 02 – Zpevněnná plocha 

 SO 03 – Zatravněná plocha 

 SO 04 – Plynovodní přípojka 

 SO 05 – Vodovodní přípojka 

 SO 06 – Kanalizační přípojka 

 SO 07 – Přípojka nízkého napětí 

 SO 08 – Přípojka dešťové vody 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvodní zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 dle přílohy č. 6 v rozsahu pro provádění staveb. 
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B. Souhrnná technická zpráva  

 

B.1 Popis území stavby  
 

a)  Charakteristika stavebního pozemku: 

Projektem řešený pozemek (p.č. 336/8) je územním plánem Města Velká 

Bíteš určen k trvalé zástavbě domy občanské vybavenosti. Pozemek je rovinný a trvale 

zarostlý travinami bez keřů. V jižní části pozemku se při břehu potoka nachází vzrostlé 

stromy. Přístup na pozemek je možný z přílehlé komunikace (silnice I/37). V místě 

stavby je kompletní infrastruktura. Inženýrské sítě vedou podél a pod místní 

komunikací. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Geologický, hydrogeologiský a radonový průzkum pro výstavbu rodinného 

domu nebyl proveden. Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo 

z obvyklých podmínek pro danou lokalitu.  Hladina podzemní vody leží pod 

úrovnínzakládání stavby. Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. 

Byla provedena pouze vizuální prohlídka dané parcely. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 Přes pozemek stavebníka nevede žádné ochranné pásmo. 

 Při provádění inženýrských sítí je nutno dbát hodnot ochranných pásem a 

minimálních vzdáleností sítí dle ČSN 73 6005. 
 

d) Poloho vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném podobném 

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

odtokové poměry v území: 

 Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Ochrana okolí 

bude zajištěna zatříděním vzniklých odpadů dle vyhlášky č. 374/2008 Sb., skladováním 

na pozemku stavebníka a jejich následným odvozem na skládku. Stavbou nebudou 

narušeny odtokové poměry území. Odvodnění střechy bude provedeno okapovými 

žlaby a svody napojenámi na dešťovou kanalizaci. Dešťová voda vyskytující se na 

nezastavěných plochách bude vsakována. Odvod splaškových vod je řešen napojením 

na veřejnou splaškovou kanalizaci. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

 Jedná se o pozemek bez zástavby, tudíž nebudou prováděny ani sanace ani 

demolice. Na pozemku se v jižní části, při břehu potoka nachází vzrostlé stromy, které 

ale nenaruší výstavbu, odpadá kácení dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé): 

 Pozemek je uzemním plánem Města Velká Bíteš určen pro trvalou zástavbu, 

tudíž nebudou prováděny zábory zemědělského půdního fondu ani lesa.  
 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu): 

 U hranice pozemku bude provedeno oplocení. Plocha mezi plotem a domem 

bude částečně zadlážděna betonovou dlažbou a zbytek zatravněn. Lokalita je obslužná 

po přilehlé komunikaci I/37. 

 Objekt rodinného domu bude napojen pomocí přípojek na inženýrské sítě 

nacházející se v okolí místa stavby : vodovod, elektrickou energii a nízkotlaký 

plynovod. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace zaústěné na ČOV ve 

Velké Bíteši. Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace.  
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g) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 V době zpracování PD nejsou známé žádné související  vazby na podmiňující 

stavby čí jiná opatření. Před zahájením stavby je nutno zajistit dočasnou dodávku el. 

energie a vody na staveníště, do doby než budou zbudovány přípojky sítí. PD neřeší 

přípojky před hranicí pozemku. 

 

B.2 Celkový popis stavby   

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
 Stavba je určena k bydlení. Počet bytových jednotek je 1. Navrhovaný počet 

osob jsou 4. Zastavěná plocha stavby je 216,47 m², obestavěný prostor je 1291,52 m³, 

užitná plocha je 309,41 m².   
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.  
 

a) Urbanizmus územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavba je umístěna v severní části pozemku (p.č. 336/8), podle územního plánu 

určeného pro zastávbu objektem občanské výstavby. Hlavní vstup do objektu je 

orientovaný na severovýchod. U objektu je plánována výsadba trávníku a to na části 

pozemku, která nebude kryta stavbou. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt je částečně podsklepený, 

dvojpodlažní se sedlovou střechou. Objekt bude postaven na půdorysu tvaru L o max. 

půdorysných rozměrech 14,9 m x 12,15 m. V části 1NP se nachází garáž. Přístup k 

pozemku mezi komunikací a domem bude vydlážděna betonovou dlažbou. Na východní 

straně se nachází terasa z betonové dlažby.  

 Fasáda objektu je z tenkovrtsvé silikátové dekorativní omítky v bílém provedení. 

Sokl objektu je proveden z marmolitu tmavě hnědé barvy. Okenní výplně budou 

provedeny v odstínu dub tmavý. Střešní krytina betonová v odstínu černé.
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 Navrhovaný dům splňuje regulační podmínky zástavby rodinnými domy v dané 

lokalitě. Dům vychází z jednoduchých architektonických tvarů a principů 

charakteristických pro své okolí, tj. pro nenáročnou architekturu, při dodržení 

současných standardů bydlení.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení technologie výstavby. 
 Stavba bude stavěna klasickým způsobem od spodu. Během celé výstavby 

budou dodržovány technologické postupy uvedené výrobcem daného materiálu, aby se 

zamezilo jeho znehodnocení a následnému znehodnocení celé stavby.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. 
 Objekt není řešen bezbariérově. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 
 Stavba je navržena pro následné bezpečné užívání. Stabilita objektu je zajištěna 

vhodným návrhem konstrukce. Stavba bude provedena tak, aby při užívání nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí. Při užívání stavby musí být respektovány veškeré provozní 

předpisy, nařízení a obecné bezpečnostní předpisy týkající se užívání instalovaných 

předmětů. Dále je stavebník (uživatel) povinen zajistit pravidelnou údržbu veškerých 

zařízení a provádění revizí například čištění komínů, okapů apod.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů.  
 

a) Stavební řešení: 

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, 

kde druhé nadzemní podlaží slouží jako obytné podkroví. Součástí 1NP je garáž pro 

jeden osobní automobil. Střecha objektu je sedlová se sklonem 24° a 8°. Celkové 

rozměry objektu jsou 12,15 m x 14,9 m. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

 Konstrukční systém domu je tvořen konstrukčním zděným systémem 

s obvodovými a středními nosnými stěnami.  Obvodový plášť 1S je vyzdívaný 
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z betonových tvárnic BEST 50, vyplněných betonem C20/25. Obvodový plášť 1NP a 

2NP je vyzdívaný z keramických bloků Heluz STI 44 broušená. Střední nosné příčky 

jsou vyzdíváné z kermických bloků Heluz 24 broušená a příčky z keramický bloků 

Heluz 14 broušená. Stropní konstrukce ve všech podlaží je ze stropních panelů Heluz. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s betonovou krytinou. Základové konstrukce jsou 

ze základových pasů z prostého betonu a podkladní desky z železobetonu. Okna 

plastová bílá s vrchními fóliemi imitující dřevo, vstupní dveře plastové. Venkovní 

omítky fasádní silikonové. Vnitřní omítky vápenocementové štukové. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 Nosné konstrukce jsou navrženy z prověřených materiálů, kde odolnost 

garantuje výrobce. Základové konstrukce jsou provedeny v nezámrzné hloubce 

v podobě prostých betonových pasů a podkladní desky. Deska je vyztužena vloženou 

KARI sítí. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 
 

a) technické řešení: 

 Zpevněná plocha bude provedena před hlavním vstupem do domu, garáží, 

terasou a kolem domu jako okapový chodník. Plocha bude provedena z betonové 

skladebné dlažby, spádované 2% směrem od objektu. 

 Přípojka splaškové vody bude napojena na městkou kanalizaci. Potrubí je 

navrženo jako PVC DN 150. Minimální spád je 2%. 

 Přípojka dešťové vody bude napojena do veřejné dešťové kanalizace. Potrubí je 

navrženo jako PVC DN 125. Minimální spád je 1%. 

 Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád. Potrubí je navrženo jako 

HDPe DN 32. Přípojka bude zakončena vodmoěrnou šachtou, kde budou prováděny 

odečty. 

 Přípojka elektrické energie bude napojena na stávající veřejnou síť NN. Na 

hranici pozemku bude umístěn elektroměrový pilíř. 

 Přípojka NTL plynovodu bude napojena na veřejný plynovod. Na hranici 

pozemku bude umístěn v pilíři hlavní uzávěr plynu, kde bude prováděn odečet. 
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b) výčet technických a technologických zařízení: 

Objekt je vybaven zdravotně technickými instalacemi, elektrorozvody, 

vytápěním a rozvodem NTL plynu. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Dle odst 4.1.1 ČSN 73 0833/2010 tvoří novostavba rodinného domu jeden 

požární úsek. Požární úsek nese označení P1.01/N2-II. 

Dle tab. 8 ČSN 73 02802/2009 je určen II. Stupeň požární bezpečnosti 

požárního úseku. 

Celkové řešení v příloze bakalářské práce ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní 

řešení 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi.  
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
 Požadovaný tepelný odpor všech konstrukcí byl dodržen. Celkové řešení je 

v příloze bakalářské práce ve složce č. 6 Stavební fyzika. 
b) energetická náročnost budovy: 
 Energetická náročnost je doložena protokolem energetické náročnosti budovy, 

který je součástí přílohy bakalářské práce ve složce č. 6 Stavební fyzika.  
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
V objektu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

 

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

komunální prostředí 

 
 Větrání je zajištěno přirozeně otevíratelnými dveřmi a okny, které jsou opatřeny 

větrací polohou. V místnostech kde není možné přirozené větrání bude umístěna větrací 

mřížka. 
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 Vytápění bude zajištěno na normou dané hodnoty. Zdrojem tepla bude plynový 

kotel umístěný v 1S. 

 Všechny pobytové i většina ostatních místností má zajištěno přirozené osvětlení 

okny. Intenzita umělého osvětlení bude instalována tak aby splňovala platné normy.  

 Příprava TUV bude probíhat v zásobníkovém ohřívači, jež bude součástí sestavy 

kotle. 

 Splašky budou odvedeny kanalizační přípojkou do obecní kanalizace. 

 Komunální odpad bude vyvážen každý týden v den určený obecním úřadem. 

 

B.2.11 Ochrany stavy před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Není potřeba provádět opatření proti úniku radonu. 

 

b)       Ochrany před bludnými proudy:   

 Zvláštní opatření před bludnými proudy se v dané lokalitě nepožadují.  

 

c) Ochrana před technickou seismicitou: 

 Není nutná, neboť se v blízkosti stavby nepředpokládá žádná velká technická 

činnost. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

 Budova se nenachází v hlučné oblasti a všechny její konstrukce splňují 

požadavky na neprůzvučnost dané normou, není tudíž nutná dodatečná ochrana proti 

hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

 Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, žádná protipovodňová opatření 

nebyla řešena.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
 Splaškové vody budou odvedeny vnitřní kanalizací do přípojky k místní 

kanalizaci. Pitná voda bude přivedena nově zbudovanou přípojkou ze stávajícího 

vodovodního řadu. Vnitřní NTL odběrné zařízení vedené do objektu přípojkou z HUP 

na hranici pozemku. Elektrická energie bude provedena přípojkou ze sloupku na hranici 

pozemku. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Pitná voda je do objektu přivedena pomocí vodovodní přípojky z veřejného 

vodovodu. Navržena přípojka HDPE DN 32. Celková délka je 5,98 m.  

Zachytávání dešťové vody bude provedeno pomocí žlabů a svodů  Ty budou 

napojeny na šachtu a odváděny potrubím PVC KG DN 125 do veřejné dešťové 

kanalizace. Celková délka je 7,3 m. 

Splašková voda bude odváděna pomocí přípojky na měststký kanalizační okruh. 

Navržená přípojka PVC KG DN 150. Celková délka je 9,05 m. 

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je stanovena na 40 MWh. Do 

objektu přiveden pomocí přípojky navržené PE DN 50 z HUP na hranici pozemku. 

Celková délka je 2,05 m. 

Elektrická energie je přivedena přípojkou ze slouoku na hranici pozemku. Délka 

kabelu NN je 1,1 m. 

 

B.4 Dopravní řešení   
 

a) Popis dopravního řešení: 

 Stavbou se poměry nijak nemění. Kolem probíhá místní komunikace, ke které 

bude pozemek napojen. 

 

b) Napojení území na stávající technickou infrastrukturu:  

 Napojení na komunikaci bude provedeno pomocí příjezdové cesty a chodníku ze 

zámkové dlažby. 
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c) Doprava v klidu: 

 Objekt má vlastní garáž s jedním parkovacím místem. Druhé místo možno stání 

venku na zpevněné ploše. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky:  

Přes pozemek ani v přilehlém okolí nevedou žádné pěší ani cyklistické stezky. 

 

 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

a) terénní úpravy:  
 Černozem ze skryvky ornice bude rozvezena po pozemku. Zemina vykopaná při 

budování suterénu a základů bude odvezena na obecní skládku. 

 

b) Použité vegetační prvky:   

Vegetace a vegetační prvky budou ponechány na investorovi. 

 

c) Biotechnická opatření:  

Jako biotechnické opatření proti vznikání cizí zvěře slouží oplocení pozemku. 

 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  

Stavba nemá při běžném provozu zvýšený vliv na životní prostředí. Při 

provádění stavby se zamezí plýtváním vody. Odpady při provádění stavby budou 

tříděny a likvidovány dle druhu. Nebezpečné odpady musí likvidovat oprávněná osoba. 

 

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

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

v krajině:  
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Stavba nemá žádné negativní účinky na okolní krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000:  

Stavba se nenachází v žádném chráněném území ani jej nijak neovlivňuje.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA: 

 Bez požadavků 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů:  

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, omezení či podmínky. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

 Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou žádné speciální požadavky.  

 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:  

 Voda a elektrická energie bude zajištěna po dobu výstavby z již vybudovanýh 

přípojek na hranici pozemku. Tyto přípojky zajišťuje investor. 

 

b) Odvodnění staveniště:  

 Staveniště bude odvodněno pouze v době provádění zemních prací a to pomocí 

rigolů a studní s čerpadly. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

Obslužná cesta na staveniště bude z přiléhající komunikace I/37. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  

 Pro zařízení staveniště bude využito stávajícího pozemku (p.č. 336/8), který je 

ve vlastnictví stavebníka. Pro meziskládku materiálu bude využito stávajících okolních 
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ploch p.č. 336/8. Přístup po dobu provádění stavby je z místní komunikace (I/37). Pro 

potřeby stavby bude využito nových přípojek vody a elektrické energie domu 

vybudovaných v předstihu. Pro výstavbu není nutno žádat o povolení k uzavření 

komunikace. Použití těžkých mechanismů ani práce v nočních hodinách se 

nepředpokládá. Přístupová komunikace k objektu bude udržována v čistotě a pořádku. 

Realizací rodinného domu nedojde ke zhoršení dopadů provozu na okolní zástavbu.   

 

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

kácení dřevin:  

Okolní stavby nebudou ohroženy asanací, demolicí ani kácením dřevin. Na 

pozemku se nenachází objekty určené k demolici. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Nebudou provedeny žádné zábory mimo parcelu. 

 

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

jejich likvidace.  

 Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech zajištěných 

proti jeho unikání a následně po naplnění kontejneru nebo dokončení prací odvezen na 

skládku. Po celou dobu přepravy bude kontejner opatřen plachtou. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo depote zemin:  

Vytěžená zemina z výkopů stavební jámy a rýh základových pasů bude 

skladována na deponii na pozemku investora a následně odvezena na předem určenou 

skládku dle příslušných předpisů. Všechna ornice bude skladována na vlastní deponii na 

pozemku investora a po dokončení prací rozprostřena kolem RD k finálním teréním 

úpravám. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:  

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí 

a dále předpisy o bezpečnosti práce. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů:  

 Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat základní předpisy 

bezpečnosti práce a související technické normy a to zejména:  

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.  

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s 

požadavky bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést 

evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné zdravotní způsobilosti, vybavit 

pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami vhodnými k výkonu práce a 

vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k 

zajištění bezpečnosti práce.  

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a 

tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární 

řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, (zvláště) při 

svařování a práci s otevřeným ohněm. 

 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Bez požadavků 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:  

Bez požadavků. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb (provádění stavby za 

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

 Při dodržení technologií výstavby daných materiálů není zapotřebí stanovovat 

speciální podmínky výstavby.  

 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Objekt bude proveden v jedné etapě. 

Zahájení stavby: srpen 2016 

Ukončení stavby: červenec 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 dle přílohy č. 6 v rozsahu pro 

provádění staveb. 
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D. Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
 

D.1.1.a Technická zpráva 

 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Stavba bude užívána jako rodinný dům pro bydlení. V objektu se nachází jedna 

bytová jednotka, navržena pro 5 osob. Objekt je částečně podsklepen s dvěmi 

nadzemními podlažími, kde se v 1NP nachází garáž. 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívaní stavby 

 Objekt je částečně podsklepený, dvojpodlažní se sedlovou střechou. Objekt bude 

postaven na půdorysu tvaru L o max. půdorysných rozměrech 14,9 m x 12,15 m. Hlavní 

vstup do objektu je situován na severovýchod. Prostor před vstupem a garáží bude 

vydlážděn betonovou dlažbou. Na východní straně objektu se nachází terasa z betonové 

dlažby 

  

Dispoziční řešení: 

Podzemní podlaží – 1S 

 V suterénu se nacházejí 4 místnosti: 1S02 Prádelna, 1S03 Sklep, 1S04 Kotelna, 

1S01 Chodba, která je prostorově spojena se schodištěm. V místnosti 1S04 Kotelna se 

nachází plynový kotel se zásobníkem pro ohřev TUV a pro vytápění teplovodních 

otopných těles. Podlaží je provozně spojeno schodištěm s 1NP. 

1.Nadzemní podlaží – 1NP 

 Na severovýchodní straně objektu se nachází hlavní vstup. Za vstupními dveřmi 

se nachází místnost 101 Zádveří, ze které vedou dveře do místnosti 106 Garáž, kde se 
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nachází jedno parkovací místo a do místnosti 107 Hala. Hala provozně spojuje místnosti 

103 Obývací pokoj, 104 Koupelna+WC, 105 Pokoj pro hosty a centrální schodiště. Ve 

východní části 1NP se nachází místnost 102 Kuchyň+jídelní kout, provozně propojen 

s místností 103 Obývací pokoj. Z prostoru obývací pokoje a kuchyně vedou 

prosklenými dveřmi výstupy na venkovní terasu. 

 2.Nadzemní podlaží – 2NP 

 Na schodiště z 1NP navazuje místnost 210 Chodba, která provozně spojuje 

místnosti 201 Ložnice, 202 Pokoj, 203 Pokoj, 204 Koupelna+WC, 205 Pracovna a 206 

Šatna. Na místnost 201 Ložnice navazuje místnost 209 Šatna, která je spojena 

s místností 208 Koupelna, ve které se nachází místnost 207 WC. 

 

Výtvarné a materiálové řešení: 

 

 Výplně otvorů budou od dodavatele VEKRA – bílá plastová okna a dveře, vnější 

strana v odstínu dub tmavý. Vnitřní kliky bílé, vnější kliky a úchyty z mosazy. Okna 

doplněna horizontálními interiérovými žaluziemi. Vnitřní parapety dřevotřískové bílé. 

Venkovní parapety hliníkové v odstínu tmavě hnědé. 

 

Střešní krytina z betonových tašek Bramac MAX v odstínu ebenově černá. 

 

 Klepmířské venkovní oplechování, svody a žlaby z pozinkovaných plechů 

s povrchovou úpravou černým nátěrem. 

 

 Venkovní podbití krovu bude provedeno se smrkových hoblovaných palubek, 

lakovaných do tmavě hnědého odstínu. 

 

 Venkovní omítky Barlet silikon zrnitá v odstínu RAL 9016 Bílá. Sokl 

z weber.pas marmolit MAR1 G02(HBW 35,5) – tmavě hnědá. Uvnitř objektu štukové 

tenkovrstvé omítky Cemix 033 na jádrovou omítku Cemix 057. Malba HET Klasik 

Bílá. 

Bezbariérové řešení není vyžadováno. 
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a) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup a garáž se nachází na severovýchodní straně, přístupné z přilehlé 

mkístní komunikace. Jiné vstupy stavba nemá. Jednotlivé místnosti na sebe provozně 

navazují. Stavba bude budována od spodu. 

 

b) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Podrobně řešeno v oddíle D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

c) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba bude využívaná jak objekt pro bydlení, a proto nejsou potřeba žádná 

zvláštní bezpečnostní opatření. Stavba je navržena pro následné bezpečné užívání. 

Objekt nemá negativní vliv na zdraví a pracovní prostředí. 

 

d) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, zásady 

hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Tepelně technické posouzení a akustika objektu je podrobně zpracována 

v příloze bakalářské práce ve složce č. 6 Stavební fyzika. 

Bludné proudy ani vibrace se v okolí stavby nevyskytují, a proto nejsou potřebná 

žádná zvláštní opatření. Ochrana proti negativním účinkům vnějšího prostředí bude 

zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí. 

 

e) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou zpracovány v příloze bakalářské 

práce ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

f) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Konstrukce jsou navrženy z prověřených materiálů odpovídajících účelu stavby, 

kde odolnost garantuje výrobce.  
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Při provádění stavby je nutné dodržovat postupy určené výrobcem. Veškeré 

změny materiálu nutno konzultovat s projektantem, kde vlastnosti nového materiálu 

musí být stejné nebo lepší než materiálu původního. 

 

g) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba musí být provedena podle technologických postupů použitých materiálů. 

Ve stavbě nejsou použity žádné zvláštní technologické postupy a nejsou kladeny žádné 

zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 

 

h) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dokumentace zajišťované zhotovitelem není požadována. 

 

i) Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontroly budou prováděny před zakrytím dokončených vrstev, před započetím 

následující vrstvy. 

 

j) Výpis použitých norem 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. Změny 

350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. Doplnění vyhláškou č. 

62/2013 Sb. 

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

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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D.1.1.b Výkresová část 

 

 Popis  Název      Měřítko Formát 

 D.1.1.b.1 PŮDORYS 1S    1:50  4xA4 

 D.1.1.b.2 PŮDORYS 1NP    1:50  8xA4 

 D.1.1.b.3 PŮDORYS 2NP    1:50  8xA4 

 D.1.1.b.4 ŘEZ A-A     1:50  4xA4 

 D.1.1.b.5 ŘEZ B-B     1:50  8xA4 

 D.1.1.b.6 POHLED JZ a SZ    1:50  8xA4 

 D.1.1.b.7 POHLED JV a SV    1:50  8xA4 

D.1.1.b.8 POHLED JIHOVÝCHODNÍ   1:50  8xA4 

   

D.1.1.c Dokumenty podrobností 

  

 Popis  Název      Měřítko Formát 

D.1.1.c.1 VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1.c.2 VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ 

D.1.1.c.3 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.4 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

D.1.1.c.5 VÝPIS ZÁMEČNICKÝVH PRVKŮ 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
 

D.1.2.a Technická zpráva 

 

a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, 

definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

Objekt je navržen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, 

kde druhé nadzemní podlaží slouží jako obytné podkroví. Součástí objektu je garáž 

v 1NP pro jeden osobní automobil. Konstrukční systém je stěnový, zděný z kusových 

prvků Heluz v modulech 250 mm. Obvodové stěny v podzemním podlaží 1S jsou ze 

ztraceného bednění BEST 50 a vyplněny betonem C20/25. Vnitřní nosné stěny a příčky 

jsou z keramických tvarovek Heluz. Stropní konstrukce ze stropních panelů Heluz. 

Střecha sedlová, krov hambálkový s vrcholovou a středními vaznicemi. Základy jsou 

řešeny pomocí základových pasů z prostého betonu C16/20 a podkladní desky z betonu 

C16/20 vyztuženou KARI sítí. 

 

Veškeré materiály použité pro stavbu odpovídají současným technickým 

normám. Při manipulaci a montáži jednotlivých prvků je nutno dodržovat technologické 

postupy zadaných výrobcem. 

 

Zemní práce 

Část pozemku kde bude stát stavba bude vyčištěna  a provede se sejmutí ornice o 

hloubce 0,2 m. Ornice bude uložena na skládku na pozemku investora, pro budoucí 

teréní úpravy. Provede se polohové a výškové vytyčení objektu a dojde k vyhloubení 

stavební jámy a základových pasů pomocí strojní mechanizace. Vyhloubená hlína bude 

čáastečně uskladněna na samostanou skládku na pozemku investora a zbytek bude 

odvezen na městskou skládku. Před betonáží se výkopy a základové pasy vyčistí a 

upraví. 
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Základy 

Základové konstrukce jsou řešeny pomocí základových pasů z prostého betonu 

do mininální nezámrzné hloubky 800 mm a hlouběji. Na základové pasy a zhutněný 

terén bude vylita podkladní betonová deska tl. 100 mm. Na konstrukce je použit beton 

C16/20 XC2, který je u podkladní desky vyztužen KARI sítí průměru 6 mm, velikost ok 

150x150 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce a příčky 

Obvodové zdivo v podzemním podlaží bude vyzděno ze ztraceného bednění 

BEST 50, vyplněno betonen C20/25 XC1 a kontaktně izolováno Isover EPS SOKL 

3000 tl.100 mm. Dle statického návrhu možno vyztužit ocelí B550 B. Ostatní obvodové 

zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic Heluz STI 44 broušená na tenkovrstvé 

lepidlo Heluz pěna. 

Vnitřní nosné stěny ve všech podlaží budou vyzděny z keramických tvarovek 

Heluz 24 broušená na tenkovrstvé lepidlo Heluz pěna.  

Vnitřní nenosné příčky ve všech podlaží budou vyzděny z keramických tvarovek 

Heluz 14 broušená na tenkovrstvé lepidlo Heluz pěna. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1S a 1NP bude tvořena z keramických stropních panelů 

Heluz tl. 230 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250 mm. Stropní 

konstrukci nad 2NP tvoří konstrukce krovu. Vnitřní zaklopení řešeno pomocí 

sádrokartonových desek Knauf WHITE TL. 12,5 mm, v místnosti 204 Koupelna+wc, 

208 Koupelna a 207 WC použity desky Knauf GREEN tl. 12,5 mm. Kostra závěsu 

tvořena z UD a CD profilů.  

 

Konstrukce schodiště 

Schodiště mezi všemi patry je navrženo jako železobetonové dvouramenné 

monolitické. Bude použit beton C20/25 XC1 s výztuží B550B. Šířka schodišťového 

ramene je 1000 mm, každé rameno má 9 stupňů. Výška stupně 166,67 mm, šířka 290 

mm. Schodišťové mezipodesty šířky 930mm provedeny ze železobetonu. 
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Konstrukce krovu 

Střecha bude sedlová se sklonem 24°, na jižní straně nad koupelnou se sklonem 

8°, s výškou hřebene +7,420 m. Krovy jsou dřevěné, hambálkové s vrcholovou vaznici 

160x140 mm a dvěmi středními vaznicemi 180x200 mm. 

Pozední věnec z betonu C20/25 XC1, vyztužen ocelí B550B, uložen na 

nadezdívce výšky 1000 mm. V místnosti 204 Koupelna+WC nadezdívka 2000 mm. 

Konstrukce krovu se skládá z krokví 160x100 mm, pozednic 160x140 mm, 

hambálků 140x50 mm(v páru), vrcholových kleštin 140x50 mm. 

Pozednice zakotveny pomocí zabetonovaných závitových tyčí M14 8.8, vespod 

rozšířené navařenými pásovinami. 

Neposuvnost hambálků zajištěna plošným záklopem z dvou OSB desek tl. 

2x12,5 mm. 

Veškeré dřevěné prvky budou impregnovány proti vlhkosti, dřevokazným 

škůdcům přípravkem Lignofix E Profi a opatřeny protipožárním nátěrem Plamostop D. 

 

Střešní plášť 

Sedlová střecha se sklonem 24° tepelně zaizolována Isover Domo Plus mezi a 

pod krokvemi o celkové tloušťce 240 mm. Doplňková hydroizolační vrstva použita folie 

Bramac Pro Resistant. Stabilizováno kontralatěmi 40x60 mm, laťování 40x50 mm, 

zakryto taškami Bramac MAX. 

Část střechy se sklonem 8° tepelně zaizolována Isover Domo Plus mezi a pod 

krokvemi o celkové tloušťce 240 mm. Zaklopeno bedněním z OSB desek tl. 12,5 mm. 

Pojistná hydroizolační vrstva použita folie Bramac TOP RU Resistant. Stabilizováno 

kontralatěmi 40x60 mm, laťování 40x60 mm, zakryto taškami Bramac MAX 7°. Při 

montáži každé vrstvy nutno dodržovat speciální požadavky pro Bramac MAX 7°, 

uváděné výrobcem. 

 

Omítky 

Vnější omítka bude provedena ve skladbě: jádrová omítka Cemix Supertherm 

TO 057, stěrka Weber.for flex se sklovláknitou tkaninou Vertex R117, podkladní nátěr 

Barlet základní nátěr a povrchová vrstva fasádní omítka Barlet dekorativní omítka 
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zrnitá. Sokl bude mít shodnou skladbu vrstev, povrchová vrstva bude Weber.pas 

marmolit MAR1 G02(HBW 35,5). 

Vnitřní omítky stěn budou provedeny ve skladbě: jádrová omítka Cemix 

Supertherm TO 057, štuková tenkovrstvá omítka Cemix 033. Vnitřní omítky 

v podzemním podlaží  budou provedeny ve skladbě: jádrová omítka Cemix 082, 

štuková tenkovrstvá omítka Cemix 033. 

Sádrokartony v 2NP se přestěrkují sádrovou stěrkou Cemix 106 se speciální 

sklovláktnitou tkaninou. Kouty se zapraví štukovým tmelem Soudal. 

 

Podlahy 

Podlaha S1 

Podlaha v podsklepené části objektu na terénu. Uložena na betonovépodkladní 

desce a hydroizolačních pásech. Použita tepelná izolace EPS 100, separační PE folie, 

roznášecí betonová vrstva z betonu C16/20. Nášlapná vrstva z keramické dlažby Rako 

Taurus Granit 300x300x9 mm na lepidlo pro obklady Weber.for Fix. 

Podlaha S2 

Podlaha v nepodsklepené části objektu na terénu. Uložena na betonové 

podkladní desce a hydroizolačních pásech. Použita tepelná izolace EPS 100, separační 

PE folie, roznášecí betonová vrstva z betonu C16/20. Nášlapná vrstva z keramické 

dlažby Rako Taurus Granit 300x300x9 mm na lepidlo pro obklady Weber.for Fix. 

Podlaha S3 

Podlaha v nepodsklepené části objektu na terénu. Uložena na betonové 

podkladní desce a hydroizolačních pásech. Použita tepelná izolace EPS 150, separační 

PE folie, roznášecí betonová vrstva z betonu C16/20 a srovnávací vrstva z cementového 

potěru. Nášlapná vrstva z laminátových desek Quick-step Eligna Wide na podkladovou 

folii Basic Plus. 

Podlaha S4 

Podlaha v nepodsklepené části objektu nad suterénem a ve 2NP. Uložena na 

stropní konstrukci. Použita tepelná izolace EPS 100 a kročejová izolace Isover TDPT, 

dále separační PE folie, roznášecí betonová vrstva z betonu C16/20. Nášlapná vrstva 

z keramické dlažby Rako Stones 600x600x10 mm na lepidlo pro obklady Weber.for 

Fix. 
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Podlaha S5 

Podlaha v nepodsklepené části objektu nad suterénem a ve 2NP. Uložena na 

stropní konstrukci. Použita tepelná izolace EPS 100 a kročejová izolace Isover TDPT, 

dále separační PE folie, roznášecí betonová vrstva z betonu C16/20 a srovnávací vrstva 

z cementového potěru. Nášlapná vrstva z laminátových desek Quick-step Eligna Wide 

na podkladovou folii Basic Plus. 

Vrstvy podlahových konstrukcí jsou definovány v příloze bakalářské práce ve 

složce č. 4 Stavebně konstrukční řešení. Tyto skladby nesou označení S1 – S5. 

 

Výplně otvorů 

Veškeré výplně budou provedeny od výrobce Vekra, typ Prima s trojitým 

zasklením. Doplněny o horizontální žaluzie. Součástí dodávky budou vnitřní 

dřevotřískové parapety a vnější hliníkové parapety. Garážová vrata budou sekční Trido 

Evo s elektrickým pohonem. 

 

Obklady 

Vnitřní keramické obklady budou provedeny dle výběru investora. Obklad bude 

v místnostech: 1S02 Prádelna do výšky 1500 mm, 104 Koupelna+WC do výšky 

2300mm, 204 Koupelna+WC do výšky 2300 mm, 207 WC do výšky 1500 mm, 208 

Koupelna do výšky 2300 mm. V místnosti 102 Kuchyň+jídelní kout bude proveden 

obklad za linkou z dřevotřískové desky(součást kuchyňské sestavy). 

 

Komín 

V objektu bude osazen jednoprůchodový komín Schiedel UNI*** Plus, typ 

UNIP 20. Vnější hrubý rozměr tvarovky je 360x360 mm, vnitřní světlý průměr je 200 

mm. Komín bude osazen nad úroveň hřebene do výšky +8,120 m. Vymetací a vybírací 

otvor bude v místnosti 1S01 Kotelna+technická místnost. 

 

Tepelné izolace 

Obvodově stěny v suterénu izolovány Isover EPS SOKL 3000 tl.100 mm. 

Podlahy v 1S a 1NP nad terénem jsou izolovány Isover EPS 100, podlahy v 1NP 

a 2NP jsou izolovány Isover TDPT a EPS 100. 
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Krov izolován mezi a pod krokvemi izolací Isover Domo o celkové tloušťce 240 

mm. 

 

Hydroizolace 

Izolace podkladní desky a obvodových stěn v suterénu bude provedena pomocí 

dvou asfaltových pásů Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral. 

Provedení hydroizolace a veškerých jejich spojů musí být provedeno dle konstrukčního 

předpisu daného výrobcem. 

Drenážní vrstva skladby suteréní stěny bude použita nopová folie HDPE 

Lithoplast se separační geotextílií. 

Parozábrana střechy bude použita folie Jutafol NAL 150. Jako doplňková 

hydroizolace střechy bude použita folie Bramac Pro Resistant pro střechu 24° a folie 

Bramac TOP RU Resistant pro střechu 8°. 

Jako separační vrstva v podlahách bude použita PE folie Lithoplast Penefol 500. 

 

b) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 

Sníh:  sněhová oblast III 

  typ krajiny normální 

  sk = 1,5 kN/m2 , s = 1,2 kN/m2 

 

Vítr: větrná oblast III 

  kategorie terénu III 

  vb,0 = 27,5 m/s 

   

c) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Konstrukce jsou navrženy z prověřených materiálů, které odpovídají danému 

účelu, odolnost garantuje výrobce. 

 

d) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 
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Stavba musí být provedena podle technologických postupů použitých materiálů. 

Ve stavbě nejsou použity žádné zvláštní technologické postupy a nejsou kladeny žádné 

zvláštní požadavky na provádění a jakost konstrukcí. 

 

e) Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma bude svahována pod bezpečným sklonem 2:1 za použití 

mechanizace. Rýhy pro základové pasy budou provedeny po výkopu jámy. Budou 

zanechány svislé, nepažené pro přímé lití prostého betonu přímo do rýhy. 

 

f) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných-

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontroly zakrývaných konstrukcí budou prováděny před zakrytím dokončených 

vrstev, před započetím následující vrstvy. 

 

g) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

konstrukce splňovat 

Není součástí projektové dokumentace. 

 

h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí je řešena v příloze bakalářské práce ve 

složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

i) Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů, apod. 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. Změny 

350/2012 Sb. 
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Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. Doplnění vyhláškou č. 

62/2013 Sb. 

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

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

j) Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 

příslušné předpisy a normy 

 V průběhu provádění prací je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní 

předpisy, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek na 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 

 

D.1.2.b Podrobný statický výpočet 

 

 Není součástí projektové dokumentace. 

 

D.1.2.c Výkresová část 

 

Popis  Název      Měřítko Formát 

 D.1.2.c.1 ZÁKLADY     1:50  8xA4 

 D.1.2.c.2 SKLADBA STROPU 1S   1:50  4xA4 

 D.1.2.c.3 SKLADBA STROPU 1NP   1:50  8xA4 

 D.1.2.c.4 KROV      1:50  8xA4 

 D.1.2.c.5 DETAIL A     1:10  2xA4 

 D.1.2.c.6 DETAIL B     1:10  2xA4 

 D.1.2.c.7 DETAIL C     1:10  2xA4 

 D.1.2.c.8 DETAIL D     1:10  2xA4

 D.1.2.c.9 DETAIL E     1:5  2xA4 

 D.1.2.c.10 VÝPIS SKLADEB S1,S2,S3     2xA4 

 D.1.2.c.11 VÝPIS SKLADEB S4,S5     2xA4 
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 D.1.2.c.12 VÝPIS SKLADEB S6,S7,S8     2xA4 

 D.1.2.c.13 VÝPIS SKLADEB S9,S10     2xA4 
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Závěr 
Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu. Práci jsem 

zpracoval na základě svých doposud získaných informací ze studia a nabytých 

zkušeností při práci v terénu. Při zpracování práce jsem použil platné normy, vyhlášky 

předpisy a technické listy výrobců. 

Výsledkem mé práce je kompletní návrh novostavby rodinného domu v obci 

Velká Bíteš. Při navrhování jsem bral v potaz dispoziční řešení a jeho návaznost na 

konstrukční systémy jednotlivých nosných prvků. Při návrhu jsem se inspiroval již 

navrhnutými rodinnými domy a dále i vlastními zkušenostmi. 

Oproti původnímu návrhu došlo při práci ke konstrukčním změnám v dispozici 

kuchyně s obývacím pokojem. Původní otevřený propojený prostor, nakonec přerušila 

zeď s posuvnými dveřmi, a to z důvodu soukromý v obývacím pokoji.  

Důležitou funkcí je úspora energie a tepelná ochrana objektu, která je zajištěna 

správným návrhem tepelné izolace v konstrukcích. 

Stavba je posouzena i z hlediska stavební fyzika a požární bezpečnosti. 

Při zpracování této bakalářské práce jsem se naučil řešit individuální problémy, 

lépe pochopil konstrukční detaily a správné pracování s normami. Řešení jsem 

vypracoval tak, aby jeho použití bylo v praxi reálné a abych dodržel zadání a cíl 

bakalářské práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
λi   Součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy konstrukce [W.m-1.K-1]  

Θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [˚C]  

Θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [˚C]  

Θsi,min  nejnižší vnitřní povrchová teplota [˚C]  

Ρ   objemová hmotnost [kg/m3]  

φe   návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%]  

φi   návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%]  

ψg   lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými  

  vlivy [-]  

A   plocha celé oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2]  

Af   celková plocha rámu [m2]  

Ag   celková plocha zasklení [m2]  

Ai   plocha dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2]  

Aij   plocha daného úseku dané vrstvy kolmé na tepelný tok [m2]  

Aj   plocha celé oblasti kolmé na tepelný tok [m2]  

  apod. a podobně  

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

BP   bakalářská práce  

č.   číslo  

ČSN   česká soustava norem  

di   tloušťka dané vrstvy konstrukce [m]  

d   dstupová vzdálenost [m]  

DN   diameter nominal  

DP1   nehořlavý konstrukční systém  

DPS   dokumentace pro provádění stavby  

E (t)   celistvost konstrukce  

EPS   expandovaný polystyren  

fij   poměr ploch dané oblasti dané vrstvy kolmé na tepelný tok [-]  

fn   poměr ploch dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [-] 
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fRsi   nejnižší teplotní faktor konstrukce [-]  

FAST  fakulta stavební  

FeZn   pozinkované železo  

HT   měrná ztráta prostupem tepla  

hu   výškový rozdíl spodní a horní hrany požárně otevřených ploch [m]  

h   výška [m]  

HUP   hlavní uzávěr plynu  

HVŠ  hlavní vstupní šachta  

I (t)   tepelná izolace konstrukce (teplota na neohřívané straně)  

k.ú.   katastrální území  

k1   korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-]  

ks   kusy  

kW   kilowatt  

l   podélná vzdálenost požárně otevřených ploch [m]  

lg   viditelný obvod zasklení [m]  

mm   milimetr  

m   metr  

m2   metr čtverečný  

m3   metr krychlový 

m n.m.  metrů nad mořem  

NN   nízké napětí  

NP   nadzemní podlaží  

OB   obytná budova  

ozn.   označení  

parc.č.   parcelní číslo  

popř.  popřípadě  

pozn.   poznámka  

např.  například  

P.T.  původní terén  

PBS   požární bezpečnost staveb  

PD   projektová dokumentace  

p.ú.   požární úsek  
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pv   výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

R´  tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí rovnoběžných s tepelným  

  tokem [m2.K.W-1]  

R´´   tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí kolmých na tepelný tok  

  [m2.K.W-1]  

Rdt   výpočtová únosnost zeminy  

R (t)   nosnost konstrukce (únosnost nebo stabilita)  

RD   rodinný dům  

ΣRi   suma tepelných odporů dílčích částí vyšetřované konstrukce [m2.K.W-1]  

Ri   tepelný odpor části stavební konstrukce [m2.K.W-1]  

Rij   tepelný odpor dané oblasti kolmé na tepelný tok [m2.K.W-1]  

Rn   tepelný odpor dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2.K.W-1]  

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2.K.W-1]  

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2.K.W-1]  

RT   tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí [m2.K.W-1]  

SPO  celková plocha požárně otevřených ploch [m2]  

S   sever  

Sb.   sbírky  

SO   stavební objekt  

1S   první suterénní podlaží  

SPB   stupeň požární bezpečnosti  

tab.   tabulka  

tl.   tloušťka  

U   součinitel prostupu tepla konstrukce [W.m-2.K-1]  

ul.   ulice  

Uf   součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  

Ug   součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1]  

U.T.   upravený terén  

VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce  

vyhl.   Vyhláška 

VŠ   vodoměrová šachta  

VUT   Vysoké učení technické  
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W (t)   hustota tepelného toku (radiace z povrchu konstrukce)  

XPS  extrudovaný polystyren  

ŽB   železobeton 
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