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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je novostavba monolitického rodinného domu v obci Majlant. 

Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlaţími a plochou střechou. 

Dŧm bude slouţit k bydlení tříčlenné rodiny. Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní 

strany. Pŧdorysný tvar objektu je jednoduchý, přičemţ byl kladen velký dŧraz na 

zvýraznění jiţní strany objektu. Toho bylo docíleno vysunutím jiţních nosných prvkŧ nad 

dřevěnou terasu a pouţitím velkých prosklených ploch. Pohled na tuto stranu objektu má 

tvar písmena S. Interiér je kombinací probarveného betonu a dřeva. Nosné konstrukce jsou 

tvořeny pohledovým monolitickým ţelezobetonem. Příčky jsou z pórobetonových tvárnic. 

Schodiště je dřevěné. Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část, která je zpracována 

jako prováděcí dokumentace v počítačovém softwaru AutoCAD. 

   

Klíčová slova 

Novostavba, rodinný dŧm, monolitický beton, pohledový beton, dřevěná terasa, plochá 

střecha 

 

Abstract 

The intention of Bachelor thesis is new building of monolithic house in the village Majlant. 

It is a detached building with two floors and a flat roof. The house will be used by a family 

of three. The main entrance to the building is situated at northwest side. Floor plan of the 

object is simple, the great design emphasis was on highlighting the south side of the 

building. This was accomplished by sliding the southern bearing elements above the 

wooden terrace and use large glazed surfaces. The view of this side of the builing has the 

S-shape. Interier is a combination of colored concrete and wood. Supporting structures are 

made of exposed monolithic reinforced concrete. Partitions are made of aerated concrete 

blocks. The staircase is made of wood. Theses includes parts of documentation and 

drawings, that are handled as detailed documentation in computer software AutoCAD. 
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Úvod 
 Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace na úrovni 

provedení stavby rodinného domu. Snahou bylo vytvořit moderní rodinný dŧm, se 

zajímavým materiálovým řešením konstrukcí. 

  

 Dŧm je umístěn na okraji obce Majlant. Jedná se o samostatně stojící budovu se 

dvěma nadzemními podlaţími. Hlavním prvkem domu je velký otevřený dispoziční 

obytný prostor v přízemní části objektu, který slouţí jako reprezentativní prostor a 

zároveň splňuje všední poţadavky všech členŧ rodiny. Je kladen velký dŧraz na 

zvýraznění jiţní strany objektu. Toho bylo docíleno vysunutím nosných prvkŧ nad 

dřevěnou terasu. Pohled na tuto stranu stavby má připomínat tvar písmena S. Tato 

nejhodnotnější část je situována směrem k zahradě pozemku investora. 

Intenzivnějšího pocitu propojení interiéru s exteriérem je docíleno pomocí 

velkoformátových posuvných oken a dveří. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONILITICKÝ ŢELEZOBETONOVÝ RODINNÝ DŮM 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  



  

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Monolitický ţelezobetonový rodinný dŧm 

b) Místo stavby:  Obec Majlant, 539 55 Miřetice u Hlinska, p.č. 489/2 

c) Předmět projektové dokumentace: Návrh výstavby RD 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Stavebník: Jiří Oplíštil, Dachov 31, 539 55 Miřetice u Hlinska 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Instituce: VUT FAST, Veveří 95, Brno 602 00 

b) Hlavní projektant: Ing. Jindřich Sobotka 

c) Vypracoval: Jakub Oplíštil, Dachov 31, 539 55 Miřetice u Hlinska 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Jako podklad pro návrh byla rekognoskace pozemkŧ. Byla zhotovena 

fotodokumentace pozemku, podklady územního plánu obce Miřetice u Nasavrk pro obci 

Majlant a technické listy výrobcŧ stavebních materiálŧ. 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Předmětem dokumentace je výstavba rodinného domu. Jedná se o monolitický 

ţelezobetonový dŧm na parcele č. 489/2 v k.ú. Miřetice u Nasavrk. Nachází se v zástavbě 

rodinných domŧ v mírně svaţitém terénu. Pozemek je veden jako orná pŧda. 

b) Údaje o ochraně území 

Pozemek ani stavba nejsou památkově chráněné, nenachází se ve zvláště 

chráněném území, ani se nenacházejí v záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Plochy zeleně (100% výměry pozemku) umoţňují zasakování dešťových vod. 

Dešťové vody z objektu RD budou zasakovány do podloţí, přes nový zasakovací drén. 

Sjezd na místní komunikaci vyspárován do plochy pozemku investora. 

 



  

 

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

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

Plánovaná stavba je v souladu s touto územně plánovací dokumentací. Jsou 

zohledněny všechny podmínky, poţadavky a nařízení uvedené v elaborátu územního plánu 

obce. A to zejména stanovení prostorového uspořádání. Intenzita vyuţití pozemku splňuje 

podmínku max. 50% z celkové plochy pozemku.  

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

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

a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v uţívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 Územní rozhodnutí je totoţné s územně plánovací dokumentací obce. 

f) Údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území 

 Na parcele jsou dodrţeny všechny obecné poţadavky na vyuţití území dle platné 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Zřízení nových inţenýrských sítí bylo dostatečně předem projednáno s 

poskytovateli a se stavebním úřadem. Byly sjednány zpŧsoby a přesná místa napojení na 

jiţ stávající vedení, přípojky budou provedeny na vlastní hranici pozemku, opatřeny 

předepsanými šachtami, resp. hlavními uzávěry. Dotčené orgány a poskytovatelé sítí 

zakreslí přípojky do svých koordinačních dokumentací.  

Sjezd na komunikaci byl projednán se stavením úřadem - s odborem dopravy. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Na území se nevztahují ţádné výjimky či úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 Stavba nevyţaduje ţádné podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Prováděním novostavby RD na parcele č. 489/2 obce Majlant v k.ú. Miřetice u 

Nasavrk, budou nepřímo dotčeny sousední pozemky č.  489/1; 479; 492 a 1387. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Novostavba RD bude umístěna na parcele č. 489/ obce Majlant v k.ú. Miřetice u 

Nasavrk, ve vlastnictví Jiří Oplíštil, Dachov 31, 539 55 Miřetice u Hlinska.  



  

 

b) Účel uţívání stavby 

 Navrţený RD, bude slouţit pro bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Navrţený RD, bude stavbou trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není kulturní památkou ani jinou stavbou podléhající ochraně podle jiných 

právních předpisŧ.  

e) Údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných technických 

poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 

 Stavba odpovídá technickým poţadavkŧm na stavby. Stavba je řešena v souladu s 

platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

Veřejně přístupnou komunikací u objektu je stávající místní komunikace. Dále budou 

kolem budovy vybudována terasa a příjezdová cesta. 

f) Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Poţadavky majitelŧ a podzemních sítí jsou zahrnuty do zpracované projektové 

dokumentace. Jedná se o poţadavky a nařízení týkající se připojení navrţených přípojek na 

stávající podzemní sítě. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Výjimky ani úlevová řešení se netýkají řešeného území. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uţivatelů/pracovníků apod.) 
 

Zastavěná plocha:   229,60 m
2
 

Obestavěný prostor:   1073,61 m
3
 

Uţitná plocha:   196,61 m
2
 

Počet podlaţí:   2 

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uţivatelŧ:   3 

 

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

s dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.): 

Zásobování pitnou vodou 



  

 

Vodovodní přípojka DN 32 je napojená na hlavní vodovodní řad. Předpokládaná 

denní spotřeba vody na osobu je 70 l. Prŧměrná roční spotřeba vody pro 3 osoby: Qr = 210 

l/den × 365 dní = 77 m
3
/rok. 

Likvidace dešťových vod 

Většina vody je vsakována na pozemku investora. Voda ze střechy bude odváděna 

do zasakovacího tělesa. 

Třída energetické náročnosti budov 

Třída energetické náročnosti budov byla stanovena na třídu B – Úsporná. 

Odpad 

 Odpad vznikající při provozu stavby, bude tříděn a ukládán do kontejnerŧ 

označených nápisem o druhu materiálu odpadu. Takto označená a tříděný odpad, bude 

vyváţen specializovanou firmou, dle systému pro nakládání s komunálními odpady, 

zavedeného obcí. 

 Provoz objektu po provedení stavebních úkonŧ nebude mít vliv na ţivotní prostředí. 

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

Vzhledem k dobrému přístupu a velikosti parcely č. 489/2 se nabízí vybudovat 

zařízení staveniště včetně výrobní buňky, právě na této ploše. 

 Lhŧta provedení stavebních prací na novostavbě, bude částečně závislá na 

moţnostech stavební organizace, které bude realizace zadána a finančních moţnostech 

investora. Hrubý odhad doby provedení všech prací je 1 rok. 

 Zjednodušený postup prací: 

 Jako první se provede sejmutí ornice. Dále se provede vytyčení a výkopy 

s domovním i rozvody (kanalizace). Budou vybetonovány základy a základová deska, 

provede se hydroizolace a zemnění. Následně se vybetonují svislé nosné konstrukce stěn a 

vodorovné konstrukce stropŧ. Zhotoví se střešní konstrukce. Následně se vyzdí příčky, 

zrealizují se přípojky jednotlivých sítí i vnitřních rozvodŧ a provede se osazení výplní 

otvorŧ a zateplovacího systému. Proběhne zhotovení vnitřních a venkovních omítek, 

následně podlah a osazení zařizovacích předmětŧ. Dále úprava terénu a zpevněných ploch. 

k) Orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady stavby jsou 9,8 mil. Kč. 

 

 

 

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



  

 

Dle situace lze rozdělit parcelu na následující dílčí objekty: 

SO 01 – Rodinný dŧm 

SO 02 – Zpevněná plocha příjezdové cesty  

SO 03 – Zpevněná plocha dřevěné terasy 

SO 04 – Okapový chodník 

 

Dále lze zahrnout veškeré inţenýrské sítě včetně revizních šachet a oplocení pozemku. 

 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONILITICKÝ ŢELEZOBETONOVÝ RODINNÝ DŮM 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  



  

 

B.1 Popis území stavby 

 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Novostavba RD bude umístěna na parcele č. 489/2 na okraji zástavby obce Majlant, 

v k.ú. Miřetice u Nasavrk. Pozemek se nachází ve vlastnictví investora. Parcela sousedí s 

pozemky č. 489/1; 492; 479 a 1387. Hlavní přístup na pozemek je z přilehlé komunikace 

na severozápadní straně pozemku. Na pozemku se nenachází ţádná vzrostlá zeleň ani 

osamocené stromy. Terén je mírně sklonitý od východu směrem k západu. Pozemek je 

připraven pro provádění stavby. Jeho výměra je dostatečná i pro zařízení staveniště. Není 

tedy třeba záborŧ okolních pozemkŧ. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Jako podklad pro návrh byla rekognoskace pozemkŧ. 

Dle mapy radonového indexu bylo zjištěno, ţe na parcele č. 489/2 jsou překročeny 

směrné hodnoty pro objemovou aktivitu radonu a pro maximální příkon fotonového 

dávkového ekvivalentu. Na základě takto zjištěných hodnot objemové aktivity radonu 

v pŧdním vzduchu je pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým indexem. 

Podle zákona č. 18/97 Sb. je nutno stavbu zvlášť chránit proti pronikání radonu z podloţí 

dle ČSN 73 0601. Navrţená protiradonová ochrana bude pomocí izolačního souvrství, 

z sbs modifikovaného asfaltového pásu elastobit radon AL40 a sbs modifikovaného 

asfaltového pásu sklodatek 40 special mineral. Navrţené souvrství vyhovuje na střední 

radonový index. Před zahájením výstavby zajistí realizační firma radonovou zkoušku 

podloţí. Na základě přesně zjištěných hodnot objemové aktivity radonu, bude případně 

upravena protiradonová ochrana. 

 Agresivní spodní voda ani seismicita a poddolování se v zastavěné oblasti 

nevyskytují. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Ochranná pásma sítí jsou při návrhu respektována, výstavba bude probíhat dle 

podmínek správcŧ sítí. Při realizaci stavby bude nutné dodrţovat platnou normu ČSN 73 

6005 a další ustanovení řešící ochranná pásma sítí. 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném a jinak ovlivněném 

území. 

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

poměry v území 

 Provádění stavebních úkonŧ bude ošetřeno proti negativnímu vlivu na ţivotní 

prostředí v bezprostředním okolí. Hlučnost pracovních strojŧ lze omezit denně na určitý 



  

 

pracovní úsek. Výrobní buňka bude na pozemku provozována za plnou plotovou stěnou 

oddělující staveniště od veřejné komunikace (chodníku) a ostatních pozemkŧ. Po výjezdu 

vozidel ze stavby je nutno kontrolovat znečištění vozidel, případně čistit mstní komunikaci 

od znečištění bahnem. 

 Nová dešťová kanalizace bude napojena do nového zasakovacího drénu na 

pozemku investora viz situace. Vnitřní kanalizace bude vyvedena do nové kanalizační 

přípojky, která bude napojena na veřejnou kanalizaci. 

Provoz objektu po provedení stavebních úkonŧ nebude mít negativní vliv na ţivotní 

prostředí. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a pravidelně odváţen. 

f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutné odstraňovat 

kácením. Rovněţ se na pozemku nenachází ţádné stávající objekty, které by bylo nutné 

demolovat. 

g) Poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Skrývka ornice bude realizována před zahájením stavebních prací a to v místě 

budoucího umístění RD a zpevněných ploch. Odnímaná plocha je 295,0 m
2
 do hloubky cca 

0,2 m. Předběţný objem skrývky je 59,0 m
3
. Zpŧsob skladování bude v mezideponii na 

pozemku investora. Následný zpŧsob vyuţití skrývky je pro terénní úpravy na pozemku 

investora po dokončení stavby.  Stavba nebude mít negativní dŧsledky na zemědělský 

pŧdní fond. Veškeré stavební práce a zařízení staveniště se bude odehrávat na pozemku 

investora. 

Nebudou prováděny zábory lesních pozemkŧ.  

h) Územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

 Stavební parcela č. 489/2  je napojena na místní dopravní komunikace procházející 

obcí na parcele č. 1387. Je zde dobrý přístup k veřejné dopravě, zastávka BUS je vzdálena 

cca 100m. 

 Připojení objektu na inţenýrské sítě je také bezproblémové, v ulici jsou vedena 

všechna potřebná média pro objekt. 

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

 Stavební práce nebudou věcně ani časově vázány na jiné návaznosti. 

Vzhledem k dobrému přístupu a velikost parcely, se nabízí vybudovat zařízení staveniště 

včetně výrobní buňky právě na této ploše. 



  

 

 Lhŧta provedení stavebních prací na novostavbě, bude částečně závislá na 

moţnostech stavební organizace, které bude realizace zadána. Hrubý odhad doby 

provedení všech prací je 1 rok. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Stavba bude slouţit k trvalému bydlení. Jedná se o dvoupodlaţní rodinný dŧm. 

Základní výměry: 

Zastavěná plocha:   229,60 m
2
 

Obestavěný prostor:   1073,61 m
3
 

Uţitná plocha:   196,61 m
2
 

Počet podlaţí:   2 

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uţivatelŧ:   3 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Plánovaná stavba je v souladu s touto územně plánovací dokumentací. Jsou 

zohledněny všechny podmínky, poţadavky a nařízení uvedené v elaborátu územního plánu 

obce. A to zejména stanovení prostorového uspořádání. Intenzita vyuţití pozemku splňuje 

podmínku max. 50% z celkové plochy pozemku.  

Veškerá okna pobytových místností jsou orientována převáţně na jih. Je zajištěno 

dostatečné proslunění všech pobytových místností během celého roku. 

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

  Jde o samostatně stojící RD s plochou střechou. Objekt je navrţen jako 

dvoupodlaţní, nepodsklepený. Z architektonického hlediska jsou uplatňovány moderní 

prvky staveb pro bydlení. Je kladen velký dŧraz na zvýraznění jiţní strany objektu, toho 

bylo docíleno vysunutím nosných prvkŧ nad dřevěnou terasu. Pohled na tuto stranu 

objektu má připomínat tvar písmena S. Tato nejhodnotnější část je situována směrem k 

zahradě pozemku investora. Intenzivnějšího pocitu propojení s vnějším prostředím je 

docíleno pomocí velkoformátových posuvných oken a dveří. Dŧm je celkově prostorný 

s velkými místnostmi. Barevné řešení kombinuje tmavé odstíny šedé aţ černé barvy, 

zejména pohledového betonu a barvu přírodní hnědou z dřevěných prvkŧ. Omítka je tmavě 

šedé barvy. Výplně otvorŧ mají hliníkový rám. Nadpraţí okenních výplní je vodorovné. 

Dispozice je řešena dle poţadavkŧ investora.   

B.2.3 Celkové provozní  řešení, technologie výroby 



  

 

Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní, nepodsklepený. Vjezd na pozemek z přilehlé 

místní komunikace je situován na severozápadní části pozemku. RD se skládá v přízemí ze 

vstupní části, a to ze závětří a zádveří v severozápadní části objektu. Odtud je přístup 

přes wc do technické místnosti č.1. Zádveřím vstupujeme do obytného prostoru. Tento 

prostor je tvořen obývacím pokojem, jídelnou, schodištěm a kuchyní. Přízemní podlaţí 

dále obsahuje technické zázemí s označením technická místnost č. 2 a garáţ. Druhé podlaţí 

je přístupné pomocí schodiště z přízemního podlaţí. Je zde centrální chodba, propojující 

pobytové místnosti - pokoj s vlastní šatnou č. 1 a lodţií s loţnicí s vlastní šatnou č. 2. a 

lodţií. Dále se v tomto podlaţí nachází kinosál, koupelna, wc a technická místnosti č.3. 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

 Novostavba RD není opatřena bezbariérovým přístupem pro pohybově 

hendikepované osoby. 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na bezpečnost při uţívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu osob a zvířat, zdravých 

ţivotních podmínek a ţivotního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie v souladu s 

vyhláškou 268/2009 Sb. Jednotlivé části objektu musí být uţívány zpŧsobem, ke kterému 

jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Poţadavkem investora je vytvořit nepodsklepený RD s plochou střechou 

s obytnými pokoji, šatnami a kinosálem. Dále byl stanoven poţadavek na jídelnu 

s kuchyní, obývací pokoj a na parkovací plochu řešenou jako závětří. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Pro jednotlivé stavební konstrukce jsou pouţity odpovídající stavební materiály, 

aby výsledná stavba vyhověla poţadavkŧm danými zákony a vyhláškami. Všechny 

materiály musí být na stavbě skladovány v pŧvodních obalech a dle pokynŧ výrobce. 

Při provádění stavby je nutno dodrţovat odpovídající technologické postupy, aby byla 

zajištěna poţadovaná kvalita konstrukcí. Výsledné dílo musí kvalitativně i rozměrově 

odpovídat navrţenému řešení. 

Základy 

Základové pasy jsou navrţeny za předpokladu, ţe bude v základové spáře 

základových pasŧ zastiţeno podloţí s min. tabulkovou výpočtovou únosností Rdt= 0,3MPa 



  

 

(ve smyslu ČSN 731001), alespoň pevné konzistence. Po provedení výkopŧ pro základové 

pasy je nutné provést převzetí základové spáry za účasti geologa, který potvrdí výše 

uvedené předpoklady. V případě, ţe bude zastiţeno podloţí s niţší, popř. s vyšší únosností, 

budou šířky jednotlivých základových pasŧ upraveny dle aktuální geologické situace. 

Základy jsou navrţeny do hloubky -1,600 m od čisté podlahy. Třída pouţitého betonu na 

základové pasy bude C20/25. 

Mezi nadbetonávku základových pasŧ bude proveden zhutněný násyp na únosnost 

0,3 MPa. Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. 300 mm. Pod podkladním betonem 

bude provedena vyrovnávací hutněná podkladní vrstva štěrkopískem fr.16- 32 mm v tl.  

100 mm. Podkladní beton základové desky je navrţen na nadbetonávkou základových 

pasŧ. Deska bude provedena v tl. 200 mm z betonu C20/25. Podkladní beton bude 

vyztuţen KARI sítí 8/150x8/150 mm, uloţenou při spodním povrchu podkladního betonu s 

minimálním krytím 35 mm. Přesah sítí min. přes 2 oka. 

  

V základech budou provedeny prostupy a osazeny chráničky pro vedení potrubí 

ZTI a elektro NN. Prostupy a chráničky budou umístěny dle výkresu základŧ. Po celém 

obvodu objektu bude před betonáţí na dno základŧ uloţen zemnící pásek FeZn 30x5 a dále 

bude uloţena hlavní ochranná přípojnice. Od zemnícího pásku bude provedena příprava 

nad upravený terén pro připojení hromosvodu ze střechy. Zemnění bude provedeno dle 

výkresové dokumentace. 

 

Nosné stěny 

Svislé nosné stěny jsou navrţeny z ţelezobetonu. Beton je navrţen s třídou pevnosti 

C20/25 a další poţadované vlastnosti betonu jsou: beton bude pohledový z interiérové části 

budovy, tedy monolitický (vylitý do bednění s texturou dřeva), s barevným pigmentem 

černého odstínu. Navrţená ocel nese označení B500B. 

 Obvodové nosné stěny jsou navrţeny se zateplením o tloušťce 600 a 500 mm. 

Vnitřní nosná stěna má celkovou tloušťku 355 a 300 mm.  

Statik určí spojení jednotlivých prvkŧ a zajistí výrobní dokumentaci spolu s 

návrhem výztuţe hlavních nosných prvkŧ. Zhodnotí návrh veškerých částí nosné 

konstrukce, pouţitý beton a výztuţ (pozice, dilatace, krytí atd.). 

 

Příčky 

Příčky jsou vyzděny z pórobetonových blokŧ Ytong P2 – 500, stěna má tl. 150 mm. 

S finálním povrchem ze štuku, dřevěného nebo keramického obkladu. 



  

 

 

Střecha 

Střecha je navrţena plochá s nosnou ţelezobetonovou částí tl. 200 a 250 mm. 

Zateplení je z EPS polystyrenu a hydroizolace z PVC fólie. 

Atiky střešní roviny budou provedeny jako ţelezobetonové C20/25. Atiky budou 

kotveny pomocí trnŧ z výztuţe vyvedené z navazující konstrukce stropu, popřípadě 

z konstrukce konzoly. 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou řešeny jako laminátové a keramické dlaţby. Na 

terasách je pouţita varianta z dubových terasových palubek uloţených na latích. 

 

Otvory 

Okna, dveře a vrata jsou z hliníkového rámu s šedou barvou. Skelné výplně rámŧ 

jsou z izolačního trojskla. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Všechny konstrukce byly navrţeny podle platných norem a budou splňovat všechny 

potřebné poţadavky. Předběţné statické posouzení ověřilo základní koncepci řešení nosné 

konstrukce a stabilitu konstrukce. 

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ní pŧsobící během výstavby a uţívání 

neměla za následek: 

 

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného 

- vybavení v dŧsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

 

a) Technické řešení 

Do objektu budou přivedeny veškerá potřebná média jako je vodovod a elektro 

přípojka. 

Vytápění a ohřev TV 

Plochy 1NP a 2NP jsou vytápěny pomocí podlahového vytápění. V koupelně bude 

osazeno trubkové otopné těleso Koralux 1200/600. V objektu bude řešen ohřev TUV a 



  

 

vytápění pomocí kotle na pelety, např. Atmos D30P s odvodem spalin komínem a 

zásobníkovým ohřívačem TV o objemu min. 200 l, např. Regulus RBC 300.  

Vzduchotechnika 

Dostatečná výměna čerstvého vzduchu v objektu bude zajištěna infiltrací okny a 

dveřmi (hygro-regulovatelnou štěrbinou pro přívod vzduchu). V kuchyni, kinosálu a garáţi 

je umístěn odvětrávací ventilátor s prŧtokem 100 m
3
/h. Místnosti (WC, koupelna) je 

umoţněno vybavit v budoucnosti  odvětráním v podhledu, vyvedeným na fasádu. 

Elektrická energie 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou napojenou na stávající veřejné vedení NN. Elektroinstalace budou navrţeny v 

samostatném projektu silnoproudu. Rozvody budou vedeny v podhledech, nad stropem 

střešní konstrukce, podlahou, pod omítkami a obklady. Exteriérové zásuvky musí být 

homologovány pro pouţití v exteriéru. 

Vodovod 

Vodovod bude do objektu přiveden novou přípojkou DN 32, osazen revizní šachtou 

na hranici pozemku. Vodoměrná sestava bude umístěna v garáţi. 

Kanalizace 

Splaškové vody jsou odvedeny z objektu pomocí nové venkovní kanalizace KG DN 150, 

která je napojena na veřejnou kanalizaci. Domovní kanalizace je provedena dle umístění 

zařizovacích předmětŧ. Kanalizační stoupačka je umístěna v garáţi-koupelně a bude 

odvětrána nad střešní konstrukci. 

Dešťová voda je svedena z ploché střechy do zasakovacího tělesa.  

Osvětlení 

Ke svícení v objektu budou pouţita především zářivková světla. V jednotlivých 

místnostech budou  individuálně řešena svícení a podsvícení pomocí LED systémŧ. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

Výčet je uveden v odstavci B.2.7 v bodě a). 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

Poţární bezpečnost stavby je řešena v samostatné příloze. Poţární zpráva je 

nedílnou součástí projektové dokumentace a je nutné se s jejím zněním seznámit. 



  

 

a) Rozdělení stavby a objektů do poţárních úseků 

Ve smyslu odstavce 4.1.1 ČSN 73 0833 a §15 odstavce 2 vyhlášky 23/2008 Sb. 

tvoří posuzovaný dŧm i s garáţí jeden poţární úsek. Poţární úsek nese označení N1.01/N2. 

b) Výpočet poţárního rizika a stanovení stupně poţární bezpečnosti 

Dle ČSN 73 0833 a ČSN 73 0802 přílohy B je určeno nahodilé poţární zatíţení 

 pv = 45,75 kg/m
2
. 

Dle odstavce 4.1.1 ČSN 73 0833 je určen stupeň poţární bezpečnosti: II. stupeň 

poţární bezpečnosti. 

Mezní rozměry poţárních úsekŧ s obytnými buňkami se dle ČSN 73 0833 

neposuzují. Celková pŧdorysná plocha všech podlaţí je menší neţ 600 m
2
. 

c) Zhodnocení navrţených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně 

poţadavků na zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí 

V souladu s odstavcem 1 §5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou poţadavky na poţární 

odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tabulky 12, ČSN 73 0802. 

ODOLNOST KONSTRUKCE 

  
DRUH 

KONSTRUKCE 

NÁZEV 

KONSTRUKCE 
POŢADAVEK SKUTEČNOST POSOUZENÍ 

N
1
.0

1
/N

2
 1

N
P

 

OBVODOVÉ 

STĚNY 

ŢELEZOBETON 

MIN. TL. 300 
REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

SLOUP VNĚ 

OBJEKTU 

ŢELEZOBETON 

MIN. 400x400 
R 15 REI 45 DP1 VYHOVUJE 

VNITŘNÍ 

NOSNÁ STĚNA 

ŢELEZOBETON 

TL. 300 
R 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

STROPNÍ 

KONSTRUKCE 

ŢELEZOBETON 

MIN. TL. 200 
RE 30 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

SCHODIŠTĚ 

BEZ POŢADAVKU 

DLE ČSN 73 0802 

ODS. 8.9; SLOUŢÍ 

PRO MÉNĚ NEŢ 

10 OSOB 

    VYHOVUJE 

Tab. 1 Požadavky na požární odolnost konstrukcí v 1NP 

 

 

 

ODOLNOST KONSTRUKCE 

  
DRUH 

KONSTRUKCE 

NÁZEV 

KONSTRUKCE 
POŢADAVEK SKUTEČNOST POSOUZENÍ 

N
1
.0

1
/N

2
 2

N
P

 OBVODOVÉ 

STĚNY 

ŢELEZOBETON 

MIN. TL. 300 
REW 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

VNITŘNÍ 

NOSNÁ STĚNA 

ŢELEZOBETON 

TL. 300 
R 15 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

KONSTRUKCE 

STŘECHY 

ŢELEZOBETON 

MIN. TL. 200 
RE 15 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Tab. 2 Požadavky na požární odolnost konstrukcí v 2NP 



  

 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Dle ČSN 73 0833 se délka únikové cesty u objektŧ OB1 neposuzuje. Navrţená 

úniková cesta vyhovuje poţadavkŧm na minimální šířku nechráněné únikové cesty 900 

mm a minimální šířku dveří 800 mm na této únikové cestě. Dveře na únikové cestě musí 

umoţňovat snadný a rychlý prŧchod dle odstavce 9.13 ČSN 73 0802. Šířka chodby NÚC je 

v nejuţším místě 950 mm – vyhovuje. Dveře na únikové cestě musí umoţnit snadný a 

rychlý prŧchod, tvar kování by měl zabránit zachycení oděvu. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru 

Jiţní fasáda 

Odstupová vzdálenost je 8,5 m 

Západní fasáda 

 

 

 

 

Tab. 3 Odstupová vzdálenost od jednotlivých otvorů – Západní strana 

 

Severní fasáda 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Odstupová vzdálenost od jednotlivých otvorů – Severní strana 
 

Východní fasáda 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5 Odstupová vzdálenost od jednotlivých otvorů – Východní strana 
  

Poţárně nebezpečná oblast objektu nezasahuje na okolní pozemky jak soukromé, 

tak ani veřejné. Zároveň sám není poţárně ohroţen okolními objekty. 

f) Zajištění potřebného mnoţství poţární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  

 

Vnitřní odběrná místa 

V souladu s ČSN 730873 nebudou vnitřní odběrná místa zřizována, protoţe počet 

osob v budově je menší neţ 20. 

OTVOR d [m] 

2,5x2,25 3,09 

0,8x2,95 2,01 

OTVOR d [m] 

1,04x2,04 1,71 

2,0x0,5 1,71 

1,0x0,5 1,24 

OTVOR d [m] 

1,15x1 1,24 

0,4x1,0 0,85 

2,0x2,45 2,76 

0,4x2,4 1,11 



  

 

Vnější odběrná místa 

Pozemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řádu DN min. 100 

mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 200 m. Odběr vody z hydrantu při 

doporučené rychlosti v = 0,8 m/s musí být minimálně Q = 4,0 l/s. Odběr při doporučené 

rychlosti v = 1,5 m/s musí být minimálně Q = 7,5 l/s. Statický přetlak u hydrantu musí být 

min. 0,2 MPa.  

Poznámka: Pokud není moţné zásobování poţární vodou z vnějších poţárních 

hydrantŧ, musí být navrţena jiná varianta dle ČSN 73 0873 a ČSN 73 2411:04/2004 – 

Zdroje poţární vody. 

Přenosné hasicí přístroje 

Dle ČSN 73083 bude v rodinném domě umístěn jeden přenosný hasicí přístroj s 

hasicí schopností nejméně 34A. Umístění bude v místnosti garáţ a v technické  

místnosti č. 3. K hasícím přístrojŧm bude umoţněn volný přístup.  

g) Zhodnocení moţnosti provedení poţárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Dle odst. 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 

vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu a šířky nejméně 3,0 m. K objektu vede přístupová 

komunikace min. šířky 3,7 m ze západní strany objektu. Zřízení nástupních ploch se 

nepoţaduje. Poţadovaná vzdálenost 20 m vyhovuje. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Veškerá potrubí a vedení (vodovod, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, atd.) jsou 

chráněna vedením v podlaze, stropní konstrukci a stěnách. Veškeré prŧchody konstrukcemi 

budou ošetřeny proti šíření poţáru. 

i) Posouzení poţadavků na zabezpečení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními  

Objekt bude vybaven těmito poţárně bezpečnostními zařízeními: 

1. Zařízení pro zásobování poţární vodou - podzemní hydrant v přilehlé komunikaci. 

2. Osazení přenosného hasícího přístroje s hasící schopností 34A v garáţi a tech. míst. č.3. 

3. RD bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace umístěné obytném 

prostoru 1NP a na chodbě ve 2NP. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstraţných a bezpečnostních značek a tabulek  

 Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 

nařízení vlády NV 11/2002 sb. 11/2002sb. výstraţnými bezpečnostními značkami a 



  

 

tabulkami. Směry a značení únikových cest se v RD neurčují. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

 Objekt se nachází v Pardubickém kraji, okres Chrudim v nadmořské výšce 

 390 m n. m. Návrhové teploty byly stanoveny takto pro obytné místnosti +20°C, garáţ 

+10°C a pro koupelny a WC +24°C. Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvaţuje 

+5°C. 

b) Energetická náročnost stavby 

Řešeno v samostatné příloze – Sloţka č. 6 Stavební fyzika. 

c) Posouzení vyuţití alternativních zdrojů 

Alternativní zdroje energie nebyly posuzované. 

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

prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Pro stavbu budou pouţity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány 

v rámci prohlášení o shodě. Stavba je navrţena v souladu s podmínkami hygienických, 

poţárních a bezpečnostních norem a předpisŧ, stavebního zákona a prováděcích 

vyhlášek. Provoz objektu po provedení stavebních úkonŧ nebude mít negativní vliv na 

ţivotní prostředí. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a pravidelně odváţen. 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníkŧ stavební organizace provádějící stavební práce, 

bude zajištěna dodrţováním ,,Předpisŧ o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve 

stavebnictví“ a ,,Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324 z 31. 7. 1990, kterou se stanoví základní 

poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních 

prací“.  Při vlastním uţívání objektu po stavebních pracích budou platit zásady pro 

bezpečný provoz v prostorách pro veřejnost. 

Vytápění a ohřev TV 

Plochy 1NP a 2NP jsou vytápěny pomocí podlahového vytápění. V koupelně bude 

osazeno trubkové otopné těleso Koralux 1200/600. V objektu bude řešen ohřev TUV a 

vytápění pomocí kotle na pelety, např. Atmos D30P s odvodem spalin komínem a 

zásobníkovým ohřívačem TV o objemu min. 200 l, např. Regulus RBC 300.  

Vzduchotechnika 



  

 

Dostatečná výměna čerstvého vzduchu v objektu bude zajištěna infiltrací okny a 

dveřmi (hygro-regulovatelnou štěrbinou pro přívod vzduchu). V kuchyni, kinosálu a garáţi 

je umístěn odvětrávací ventilátor s prŧtokem 100 m
3
/h. Místnosti (WC, koupelna) je 

umoţněno vybavit v budoucnosti odvětráním v podhledu, vyvedeným na fasádu. 

Elektrická energie  

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou napojenou na stávající veřejné vedení NN. Vně objektu budou kabely uloţeny v 

kabelové rýze v zemi v souladu s platnými ČSN (signalizace atp.). Měřící souprava bude 

umístěna v elektroměrové rozvodnici ER umístěné v pilíři, na hranici pozemku včetně 

přípojkové skříně SS200 (popř.SS100). V rozvodnici bude osazen třífázový elektroměr 

ET4 a hlavní jistič 3x25A. Elektroměr osadí ČEZ Distribuce a.s., dodavatel silnoproudu 

zajistí revizi a přihlášku k odběru. Přívod z přípojkové skříně bude do ER. Dále budou 

rozvody pokračovat z ER do domovní rozvodnice DR. Pro DR bude pouţita oceloplechová 

skříň s DIN lištami, zapuštěná ve stěně garáţe. V této rozvodnici bude provedeno rozjištění 

jednotlivých spotřebičŧ a proudových okruhŧ pro rodinný dŧm a zahradu. Z rozvodnice 

bude proveden paprskový rozvod provedený běţným zpŧsobem. Tyto rozvody budou 

vedeny v podhledech, nad stropem střešní konstrukce, podlahou, pod omítkami a obklady. 

Exteriérové zásuvky musí být homologovány pro pouţití v exteriéru. V místě vstupu a 

vjezdu na pozemek bude provedeno napojení domovního vrátného se zvonkem a elektricky 

ovládaná vjezdová vrata. 

Vodovod 

Vodovod bude do objektu přiveden novou přípojkou DN 32, osazen revizní šachtou 

na hranici pozemku. Vodoměrná sestava bude umístěna v garáţi. Vně objektu budou 

rozvody uloţeny v rýze, v souladu s platnými ČSN. 

Kanalizace 

Splaškové vody jsou odvedeny z objektu pomocí nové venkovní kanalizace KG DN 150 a 

napojeny na veřejnou kanalizaci. Domovní kanalizace je provedena dle umístění 

zařizovacích předmětŧ. Kanalizační stoupačka je umístěna v garáţi-koupelně a bude 

odvětrána nad střešní konstrukci. 

Dešťová voda je svedena z ploché střechy do zasakovacího tělesa.  

Osvětlení 

Ke svícení v objektu budou pouţita především zářivková světla. V jednotlivých 

místnostech bude  svícení a podsvícení řešeno individuálně pomocí LED systémŧ. 



  

 

Provádění stavebních úkonŧ bude ošetřeno proti negativnímu vlivu na ţivotní prostředí 

v bezprostředním okolí. Hlučnost pracovních strojŧ lze omezit denně na určitý pracovní 

úsek. Výrobní buňka bude na pozemku provozována za plnou plotovou stěnou oddělující 

staveniště od veřejné komunikace a ostatních pozemkŧ. Po výjezdu vozidel ze stavby, je 

nutno kontrolovat znečištění vozidel, případně čistit mstní komunikaci od znečištění 

bahnem. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

 Dle mapy radonového indexu bylo zjištěno, ţe na parcele č. 489/2 jsou 

překročeny směrné hodnoty pro objemovou aktivitu radonu a pro maximální příkon 

fotonového dávkového ekvivalentu. Na základě takto zjištěných hodnot objemové aktivity 

radonu v pŧdním vzduchu je pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým 

indexem. Podle zákona č. 18/97 Sb. je nutno stavbu zvlášť chránit proti pronikání radonu 

z podloţí dle ČSN 73 0601. Navrţená protiradonová ochrana bude pomocí izolačního 

souvrství, z sbs modifikovaného asfaltového pásu elastobit radon AL40 a sbs 

modifikovaného asfaltového pásu sklodatek 40 special mineral. Před zahájením výstavby 

zajistí realizační firma radonovou zkoušku podloţí. Na základě přesně zjištěných hodnot 

objemové aktivity radonu, bude případně upravena protiradonová ochrana. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Veškeré kovové prvky stavby připojit na uzemnění. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

 Technická seizmicita se v zastavěné oblasti nevyskytuje. 

d) Ochrana před hlukem 

 Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí, nevyţaduje zvláštní úpravy. Pouţitím 

nových hliníkových výplní otvorŧ bude mít příznivý vliv na ochranu před hlukem. Dále lze 

navýšit zvukovou ochranu vysazením zeleně směrem ke komunikaci. 

e) Protipovodňová opatření 

 Stavba není v povodňové oblasti, protipovodňová opatření nebudou řešena. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Agresivní spodní voda ani seismicita a poddolování se v zastavěné oblasti 

nevyskytují. 

 



  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Přístup do novostavby je z místní komunikace, pomocí nových zpevněných ploch, a to 

příjezdové cesty a terasy. Parkovací plochy jsou uvaţovány před a v garáţi. 

V rámci stavebních prací bude provedena novostavba RD, vodovodní přípojka, 

kanalizační přípojka a elektro přípojka. Napojovací místa budovy budou na sítě vedoucí 

podél pozemku stavby. 

b) Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity jsou uvedeny v situačních výkresech ve 

sloţce č. 2. Elektro přípojka dl. 14 m pomocí kabelu CYKY. Vodovodní přípojka dl. 14 m 

pomocí potrubí PE 32. Kanalizační přípojka dl. 17 m pomocí KG DN 150. 

B.4 Dopravní řešení 

 
a) Popis dopravního řešení 

Příjezd bude z komunikace vedoucí kolem pozemku stavby ze severní strany. 

Zpevněné plochy komunikací budou řešeny ze zámkové dlaţby Custo a terasa z dřevěných 

prken. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je dopravně napojen na místní obousměrnou komunikaci a to na silnici 

III. třídy. 

c) Doprava v klidu 

Pozemek bude mít vlastní parkovací a garáţové stání.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Místní komunikace jsou bez chodníkŧ. Je zde dobrý přístup k veřejné dopravě, 

zastávka BUS je vzdálena cca 100m. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

a) Terénní úpravy 

Bude vytvořeno svahování k nově vybudovaným chodníkŧm a terasám kolem 

budovy. Zemina pro tyto terénní úpravy bude pouţita z výkopŧ, a ze skrývky ornice. 

Zpŧsob skladování bude odděleně v mezideponii na pozemku investora. Stavba nebude mít 

negativní dŧsledky na zemědělský pŧdní fond. 



  

 

b) Pouţité vegetační prvky 

 Po rozprostření skrývky po pozemku bude pozemek zatravněn hydroosevem. 

c) Biotechnická opatření 

 Neuvaţují se ani záchytná ani svodná opatření. 

 

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

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

 Během výstavby musí být dbáno na co nejmenší rušení okolního prostředí hlukem a 

prachem. Vodní toky se v oblasti nenachází, nehrozí tedy jejich znečištění  

V prostorách objektu není při dodrţování hygienických zásad prostředí, které by 

bezprostředně ohroţovalo zdraví osob v objektu se pohybujících a mělo negativní vliv na 

ţivotní prostředí v okolí objektu. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a pravidelně 

odváţen. Odpadní vody jsou svedeny pomocí přípojky do hlavní veřejné kanalizace. 

Dešťové vody jsou zasakovány na pozemku investora. 

Z hlediska péče o ţivotní prostředí se účastníci výstavby během realizace 

zaměří zejména na: 

- ochranu proti hluku a vibraci 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- ochranu proti znečišťování komunikací 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

- respektování hygienických předpisŧ a opatření v objektech zařízení staveniště 

- ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

Nakládání s odpady: 

Výčet stavebních odpadŧ, vznikajících při realizaci stavby, zařazených dle. vyhl. 

MŢP č. 381/2001 Sb., katalog odpadŧ. 

15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 03 dřevěné obaly 

15 01 04  kovové obaly 

15 01 06 směsné obaly 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 



  

 

17 01 03 tašky a keramické výrobky 

17 02 01 dřevo 

17 02 03 plasty 

17 04 01 měď, bronz, mosaz 

17 04 05 ţelezo a ocel 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

Výčet stavebních odpadŧ, vznikajících při provozu stavby, zařazených dle. vyhl. 

MŢP č. 381/2001 Sb., katalog odpadŧ. 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené. 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 plastové obaly 

15 01 04  kovové obaly 

15 01 07  skleněné obaly 

Odpadové hospodářství 

Na stavební odpad je kladen poţadavek maximální recyklovatelnosti. 

Nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového 

hospodářství zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako pŧvodce odpadu) v tomto 

systému mít vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla 

dodrţena příslušná ustanovení Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady včetně zařazování a kategorizace odpadŧ dle 

Katalogu odpadŧ 381/2001 Sb., případně ustanovení Nařízení o hodnocení nebezpečných 

odpadŧ 376/2001 Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. Zvláštní dŧraz bude kladen na 

nakládání s nebezpečnými odpady, jako je například azbest. V tomto případě je nutné 

pouţívat ochranné pomŧcky. Dodavatel během stavby zajistí, aby nedocházelo k 

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

v době sucha budou pravidelně zkrápěny (pravidelně znamená tak často, aby neprášily při 

pojezdu autem). 

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

ochrana rostlin a ţivočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Odpad vznikající při realizaci stavby, bude tříděn a ukládán do kontejnerŧ označených 

nápisem o druhu materiálu odpadu. Takto označený a tříděný odpad, bude vyváţen  

stavební firmou na skládky proto určené. 

Odpad vznikající při provozu stavby, bude tříděn a ukládán do kontejnerŧ označených 

nápisem o druhu materiálu odpadu. Takto označený a tříděný odpad, bude vyváţen 



  

 

specializovanou firmou dle systému pro nakládání s komunálními odpady, zavedeného 

obcí. 

      Provoz objektu po provedení stavebních úkonŧ, nebude mít negativní vliv na ţivotní 

prostředí. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V řešeném území se nenachází chráněná území. 

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

 Hodnocení EIA nebude zpracováno, nejsou ţádné poţadavky. 

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

ochrany podle právních předpisů 

 Nejsou navrhovaná ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana 

podle jiných právních předpisŧ. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k předmětu projektu nejsou v objektu navrhována ţádná zařízení 

civilní obrany. Stavebník nebude ţádat o vyjádření k účelnosti zřízení zařízení civilní 

ochrany. 

Řešení zásad prevence závaţných havárií 

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

především riziko poţáru a riziko úniku ropných látek z auta. Riziko poţáru bude ošetřeno 

systémem protipoţárních opatření. Riziko úniku ropných látek je minimální. V případě, ţe 

k úniku ropných látek dojde, bude únik likvidován vhodným sorbentem. Návrhem nedojde 

k vytvoření nových kritických bodŧ, které by mohly mít vliv na zvýšení dopravní 

nehodovosti. Zásobování areálu si nevyţádá dopravu nebezpečných materiálŧ, která by 

nebyla obvyklá v souvislosti se zásobováním podobných typŧ staveb. Jiná rizika jsou 

velmi nepravděpodobná a není s nimi uvaţováno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Podél hranice pozemku a místní komunikace jsou uloţena všechna v objektu potřebná 

média. 



  

 

Přípojky směřující do objektu jsou kanalizační, vodovodní a elektro. Umístění 

budoucího vedení přípojek je vyobrazeno v koordinační situaci. 

Stavební hmoty v době realizace bude zajišťovat dodavatel, který bude vybrán 

stavebníkem na základě výběrového řízení. 

b) Odvodnění staveniště 

Veškerá voda se vsakuje na pozemku. Podzemní voda nebyla sondáţí zjišťována. 

Pokud by došlo k jejímu výskytu, bude nutné provést její dočasné odčerpání. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na parcelu je z místní komunikace. Napájecí bod vody pro staveniště bude  

vytvořen z nové přípojky vodovodu. Staveništní přípojka elektro bude vytvořena z nové  

přípojky elektro. Kromě výkopu rýh pro vodovodní a kanalizační potrubí a výkopu pro 

zasakovací drén, budou provedeny výkopy zeminy v místě budoucích základových pasŧ. 

d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

V prŧběhu stavby nebude výraznějším zpŧsobem docházet k ovlivnění okolních staveb. 

Práce budou omezeny na dobu od 6:00 do 22:00 dle stanoveného nočního klidu. Na 

staveniště bude nutné s ohledem na okolní zástavbu omezit prašnost a hlučnost. Zvláště při 

provádění zemních prací bude nutné dbát na čistotu veřejné komunikace. 

e) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude řádně ohrazeno. Na ohrazení budou umístěné tabulky se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám. Stavební rýhy, případně překopy budou doplněny 

nezbytným zábradlím. Na pozemku se nenachází ţádná vzrostlá zeleň ani osamocené 

stromy, které by bylo nutné odstranit. Rovněţ se na pozemku nenachází ţádné stávající 

objekty, které by bylo nutné demolovat. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (trvalé/ dočasné) 

Na části pozemku se uvaţuje zřízení výrobní buňky a skládky materiálu, pro moţné 

vyuţití na uloţení materiálŧ, které je nutné chránit před povětrnostními vlivy a drobné 

pracovní nástroje a nářadí, ochranné pomŧcky a lékárnička. Ve zbylém prostoru budou 

umístěny skládky materiálŧ a plocha pro výrobní buňku. Vzhledem k velikosti pozemku, 

nebude nutné nijak upravovat logistiku přísunu a skladování stavebního materiálu a 

skladování suti. 



  

 

g) Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad vznikající při realizaci stavby, bude tříděn a ukládán do kontejnerŧ označených 

nápisem o druhu materiálu odpadu. Takto označený a tříděný odpad, bude vyváţen 

stavební firmou na skládky proto určené. 

h) Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 

Skrývka ornice bude realizována před zahájením stavebních prací a to v místě 

budoucího umístění RD a zpevněných ploch. Odnímaná plocha je 295,0 m
2
 do hloubky cca 

0,2 m. Předběţný objem skrývky je 59,0 m
3
. Zpŧsob skladování bude v mezideponii na 

pozemku investora. Následný zpŧsob vyuţití skrývky je pro terénní úpravy na pozemku 

investora po dokončení stavby.  Stavba nebude mít negativní dŧsledky na zemědělský 

pŧdní fond. Veškeré stavební práce a zařízení staveniště se bude odehrávat na pozemku 

investora. 

i) Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

Jak jiţ bylo popsáno výše, na staveništi bude minimalizována prašnost a hlučnost. 

Práce s nebezpečnými materiály nebudou na stavbě prováděny. Dotčené území obsahuje 

nepříliš hodnotné společenství rostlin, které se vyskytují v analogických lokalitách v okolí. 

Prostor staveniště není příhodný pro rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně 

významných druhŧ rostlin. Z tohoto dŧvodu lze předpokládat, ţe podrobný prŧzkum není 

nutný a výskyt zvláště chráněných druhŧ rostlin dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. k 

zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze vyloučit. V samotném areálu 

staveniště nejsou ţádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění stavebních prací je nutné dodrţovat příslušná ustanovení zákonŧ. Sbírka  

zákonŧ ze dne 17. srpna 2005- NV č. 362/2005 Sb. pojednává o bliţších poţadavcích na  

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

hloubky. Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006- NV č. 23. května 2006- zákon č. 

309/2006 Sb. je nařízení, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti, nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Pouţívání ochranných pracovních 



  

 

pomŧcek (pevná obuv, pracovní oblečení, ochrana hlavy, očí, rukou, hygienické potřeby) 

je zakotveno v NV č. 495/01 Sb. Zásady ochrany ţivotního prostředí a nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky jsou uvedeny v zákoně č. 356/2003 Sb. 

 

Z těchto podkladŧ uvádím jen stručný výpis ustanovení: 

- Vstup nepovolaných osob na staveniště (pracoviště) musí být zakázán a staveniště 

(pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno 

zábradlími. 

- Pracovníci na staveništi (pracovišti) jsou povinni nosit ochranné pomŧcky a řídit se 

pokyny nadřízených pracovníkŧ. 

- Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. 

V jejich blízkosti je nutno pracovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich 

poškození, případně újmě na zdraví pracovníkŧ. 

- U kaţdého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně určena jeho poloha a 

přesné ochranné pásmo dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu 

příslušného vedení musí být prováděny dle podmínek daných jeho správcem 

(majitelem). 

- Při provádění zemních prací je nutno dodrţovat projektem předepsané zajištění rýh 

a jam, tzn. Druh a rozsah paţení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahŧ šikmých 

stěn rýh nebo jam. Roubení musí odpovídat zpŧsobu provádění prací, 

bezpečnostním předpisŧm a technologickým pravidlŧm. Nevystihuje-li projekt 

skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita 

horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrŧ. 

- Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, stanoví v rozsahu své pravomoci 

změnu technologie. V závaţných případech jsou povinni vyţádat si rozhodnutí o 

dalším postupu od svých nadřízených. 

- Do stavebních jam a výkopŧ hlubších neţ 1,5m musí být zřízen bezpečnostní 

sestup ţebříkem, nebo pomocným schodištěm. Okraje výkopu musí být volné 

nejméně 0,5m od hrany výkopu. 

- Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojŧ na elektropohon a elektrospotřebičŧ 

musí být provedeno dle příslušných norem a odpovídat bezpečnostním předpisŧm. 

- Před uvedením do provozu musí být elektrická zařízení odborně prověřena a 

vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, ţe ohroţují ţivot nebo zdraví 

lidí, musí být ihned odpojena a zajištěna. 



  

 

- Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou pouţívány 

vypnuta, pokud neohrozí jejich vypnutí bezpečnost  technických zařízení. 

- Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. Prozatímní el. 

zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

- Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškozování, 

případně úrazŧ pracovníkŧ při skladování a manipulaci. 

- Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodrţovat při stavebních pracích ve 

výškách. Za práci ve výškách se povaţuje práce, při níţ jsou pracovníci ohroţeni 

pádem z výšky větší neţ 1,5m. 

- Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomŧcky a náčiní, strojní zařízení a 

mechanizace musí být udrţovány v náleţitém provozuschopném stavu tak, aby 

odpovídaly příslušným bezpečnostním předpisŧm. 

- Komunikace na staveništi (pracovišti) pro mobilní dopravu i chŧzi pěších musí být 

udrţovány v náleţitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních 

prostředkŧ na veřejné komunikace, musí být dbáno na náleţitou čistotu povrchu 

veřejných komunikací. 

- Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. 

- V projektu zařízení staveniště musí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle 

konkrétních podmínek a charakteru staveniště. 

- Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náleţitě zaškoleni a přezkoušeni ze 

znalostí bezpečnostních předpisŧ. 

- Dodrţování předpisŧ o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a 

kontrolováno. 

 

Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 

musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká pouţití strojŧ a 

zařízení, pracovních prostředkŧ a pomŧcek, zpŧsob dopravy a opatření při pracích za 

mimořádných podmínek - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s 

poţadavky bezpečnosti práce obsaţenými v projektu a dodavatelské dokumentaci. 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické a 

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

mohlo dojít k narušení konstrukce sousedních nemovitostí nebo inţenýrských sítí a 

zařízení. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit a vytyčit vedení všech 

podzemních sítí a zařízení v místě stavby. V případě jejich obnaţení je nutné zajistit jejich 

ochranu před poškozením. Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před 



  

 

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

stran budou náleţitě poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby. 

Kaţdý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést 

podrobnou evidenci všech pracovníkŧ, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na pracoviště 

aţ po jejich opuštění. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní moţnému ohroţení na zdraví při 

provádění jednotlivých dílčích činností. 

k) Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 

 Netýká se řešené stavby. 

l) Zásady pro dopravně inţenýrské opatření 

 Je nutné zvolit pro dopravu materiálu na staveniště adekvátní tonáţ dopravních 

prostředkŧ vzhledem k příjezdovým komunikacím. 

Veškerá poškození veřejného prostranství a komunikací se musí zaznamenávat a 

před dokončením stavby bezpodmínečně uvést do pŧvodního stavu. Pokud dojde během 

stavby k znečištění příjezdových komunikací, proběhne jejich vyčistění okamţitě po 

dokončení činnosti, kvŧli které k znečišťování dochází. 

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

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

Stavba nebude během výstavby pouţívána k bydlení. Celý prostor staveniště bude 

po celou dobu výstavby oplocen mobilním plotem o výšce 1,8 m. Na ohrazení budou 

umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Stavební rýhy, případně 

příkopy budou doplněny nezbytným zábradlím. Při betonáţi a ukládání výztuţe dbát všech 

zásad při provádění.  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby a ostatní dílčí termíny nejdou (z hlediska nevyjasněných zpŧsobŧ 

provádění stavebních prací) v době zpracování projektové dokumentace určit. Časové 

rozvrţení stavebních prací bude vycházet z poţadavkŧ a finančních moţností investora a 

stavebního harmonogramu prací, zhotoveného realizační firmou s dodrţením smluvních 

podmínek všech dotčených stran. 

Obecný zjednodušený postup prací: 

 Jako první se provede sejmutí ornice. Dále se provede vytyčení a výkopy s 

domovními rozvody (kanalizace). Budou vybetonovány základy a základová deska, 

provede se hydroizolace a zemnění. Následně se vybetonují svislé nosné konstrukce stěn a 



  

 

vodorovné konstrukce stropŧ. Zhotoví se střešní konstrukce. Následně se vyzdí příčky, 

zrealizují se přípojky jednotlivých sítí i vnitřních rozvodŧ a provede se osazení výplní 

otvorŧ a zateplovacího systému. Proběhne zhotovení vnitřních a venkovních omítek, 

následně podlah a osazení zařizovacích předmětŧ. Dále úprava terénu a zpevněných ploch. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONILITICKÝ ŢELEZOBETONOVÝ RODINNÝ DŮM 
 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  



  

 

D.1.1.1 Identifikační údaje 

a) Údaje o stavbě 

Název stavby: Monolitický ţelezobetonový rodinný dŧm 

Místo stavby:  Obec Majlant, 539 55 Miřetice u Hlinska, p.č. 489/2 

Předmět projektové dokumentace: Návrh výstavby RD 

b) Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Jiří Oplíštil, Dachov 31, 539 55 Miřetice u Hlinska 

c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Instituce: VUT FAST, Veveří 95, Brno 602 00 

Hlavní projektant: Ing. Jindřich Sobotka 

Vypracoval: Jakub Oplíštil, Dachov 31, 539 55 Miřetice u Hlinska 

 

Účel objektu  

 Investor (stavebník) provede novostavbu RD na parcele č. 489/2 v obci Majlant, v 

k.ú. Miřetice u Nasavrk za účelem uţívání pro bydlení. 

 

D.1.1.2 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení 

 Jde o samostatně stojící RD s plochou střechou. Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní, 

nepodsklepený. Navrţený objekt bude slouţit pro bydlení. Přístup na pozemek je pomocí 

místní silnice třetí třídy situován v severozápadní části. Přístup do objektu a na venkovní 

dřevěné terasy, bude umoţněn pomocí nových zpevněných ploch. Zbylé části jsou tvořeny 

plochami zeleně. 

 Pŧdorysný tvar objektu je jednoduchý. Hlavním prvkem domu je velký otevřený 

dispoziční obytný prostor v přízemní části objektu, který slouţí jako reprezentativní prostor 

a zároveň splňuje všední poţadavky všech členŧ rodiny. Je kladen velký dŧraz na 

zvýraznění jiţní strany objektu. Toho bylo docíleno vysunutím nosných prvkŧ nad 

dřevěnou terasu. Pohled na tuto stranu stavby má připomínat tvar písmena S. Tato 

nejhodnotnější část je situována směrem k zahradě pozemku investora. Východní prŧčelí je 

tvořeno jednoduchým členěním s okny. Západní a severní prŧčelí tvoří okna, předsazená 

část 2NP nesená sloupem vytvářející závětří s hlavními vstupními dveřmi. Nadpraţí 

okenních výplní je vodorovné. 

 RD se skládá v přízemí ze vstupní části, a to ze závětří a zádveří v severozápadní 

části objektu. Odtud je přístup přes wc do technické místnosti č.1. Zádveřím vstupujeme 

do obytného prostoru. Tento prostor je tvořen obývacím pokojem, jídelnou, schodištěm a 

kuchyní. Přízemní podlaţí dále obsahuje technické zázemí s označením technická místnost 



  

 

č. 2 a garáţ. Druhé podlaţí je přístupné pomocí schodiště z přízemního podlaţí. Je zde 

centrální chodba, propojující pobytové místnosti - pokoj s vlastní šatnou č. 1 a lodţií s 

loţnicí s vlastní šatnou č. 2. a lodţií. Dále se v tomto podlaţí nachází kinosál, koupelna, wc 

a technická místnosti č.3. 

 

Základní výměry 

Zastavěná plocha:   229,60 m
2
 

Obestavěný prostor:   1073,61 m
3
 

Uţitná plocha:   196,61 m
2
 

Počet podlaţí:   2 

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uţivatelŧ:   3 

Údaje o podlahové ploše 

1NP: - závětří  20,38  m
2 

 - zádveří  7,80   m
2 

 - WC  4,35   m
2
 

 - technická místnost č. 1  4,65   m
2
 

 - obývací pokoj, jídelna, kuchyň, schodiště  80,84  m
2
 

 - spíţ  2,93   m
2
 

 - garáţ  19,10  m
2
 

 - technická místnost č. 2  4,84   m
2
 

 - terasa  48,66   m
2
 

 

2NP: - chodba, schodiště  13,44  m
2
 

 - dětský pokoj  24,70  m
2
 

 - šatna č. 1  5,78  m
2 

 - technická místnost č. 3  3,14   m
2
 

 - kinosál  24,43   m
2
 

 - WC  4,70   m
2
 

 - koupelna  16,58  m
2
 

 - loţnice  20,54  m
2
 

 - šatna č. 2  3,78   m
2 

 - lodţie č. 1  5,70    m
2 

 - lodţie č. 2  7,15  m
2 

 

D.1.1.3 Bezbariérové řešení 

 Není řešeno uţívání osobami se sníţenou schopností pohybu a orientace 

v prostoru. 

D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení 

 

 Zemní práce 

a) Geologické poměry 

Dle geologické mapy předmětný pozemek spadá do oblasti Českého masivu - 

krystalinikum a prevariské paleozoikum.  



  

 

Oblast: bohemikum 

Region: magmatity v bohemiku 

Jednotka: ţeleznohorský pluton 

b) Hydrogeologie 

 Z hydrogeologického hlediska je vsakování sráţkových vod na posuzované lokalitě 

moţné. Zasakováním sráţkové vody do zemního prostředí nedojde k ovlivnění 

základových poměrŧ a nebudou ovlivněny hydrogeologické poměry v posuzované lokalitě. 

c) Radonový prŧzkum 

Dle mapy radonového indexu bylo zjištěno, ţe na parcele č. 489/2 jsou překročeny 

směrné hodnoty pro objemovou aktivitu radonu a pro maximální příkon fotonového 

dávkového ekvivalentu. Na základě takto zjištěných hodnot objemové aktivity radonu 

v pŧdním vzduchu je pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým indexem. 

Podle zákona č. 18/97 Sb. je nutno stavbu zvlášť chránit proti pronikání radonu z podloţí 

dle ČSN 73 0601. Navrţená protiradonová ochrana bude pomocí izolačního souvrství, 

z sbs modifikovaného asfaltového pásu elastobit radon AL40 a sbs modifikovaného 

asfaltového pásu sklodatek 40 special mineral. Před zahájením výstavby zajistí realizační 

firma radonovou zkoušku podloţí. Na základě přesně zjištěných hodnot objemové aktivity 

radonu, bude případně upravena protiradonová ochrana. 

d) Zemní práce, zajištění stavební jámy 

 Skrývka ornice bude realizována před zahájením stavebních prací a to v místě 

budoucího umístění RD a zpevněných ploch. Odnímaná plocha je 295,0 m
2
 do hloubky cca 

0,2 m. Předběţný objem skrývky je 59,0 m
3
. Zpŧsob skladování bude v mezideponii na 

pozemku investora. Následný zpŧsob vyuţití skrývky je pro terénní úpravy na pozemku 

investora po dokončení stavby.   

Základová spára základových pasŧ musí být v prŧběhu výkopových prací chráněna 

proti promáčení, promrznutí, nakypřením a poškozením zemními stroji. Proto při výkopu 

je nutné chránit základovou spáru cca 0,3 m mocnou vrstvou nevytěţené zeminy, která se 

těsně před betonáţí základŧ ručně odstraní a zhutní. K začištění a odtěţení ochranné vrstvy 

je zakázáno uţít zemní stroje. Pokud k porušení základové spáry dojde, je nezbytné 

porušenou zeminu odtěţit. 

 

 Základy 



  

 

Základové pasy jsou navrţeny za předpokladu, ţe bude v základové spáře 

základových pasŧ zastiţeno podloţí s min. tabulkovou výpočtovou únosností Rdt=0,3MPa 

(ve smyslu ČSN 731001), alespoň pevné konzistence. Po provedení výkopŧ pro základové 

pasy je nutné provést převzetí základové spáry za účasti geologa, který potvrdí výše 

uvedené předpoklady. V případě, ţe bude zastiţeno podloţí s niţší, popř. s vyšší únosností, 

budou šířky jednotlivých základových pasŧ upraveny dle aktuální geologické situace. 

Základy jsou navrţeny do hloubky -1,600 m od čisté podlahy. Třída pouţitého betonu na 

základové pasy bude C20/25. 

Mezi nadbetonávku základových pasŧ bude proveden zhutněný násyp na únosnost 

0,3 MPa. Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. 300 mm. Pod podkladním betonem 

bude provedena vyrovnávací hutněná podkladní vrstva štěrkopískem fr.16- 32 mm v tl.  

100 mm. Podkladní beton základové desky je navrţen na nadbetonávkou základových 

pasŧ. Deska bude provedena v tl. 200 mm z betonu C20/25. Podkladní beton bude 

vyztuţen KARI sítí 8/150x8/150 mm, uloţenou při spodním povrchu podkladního betonu s 

minimálním krytím 35 mm. Přesah sítí min. přes 2 oka. 

  

V základech budou provedeny prostupy a osazeny chráničky pro vedení potrubí 

ZTI a elektro NN. Prostupy a chráničky budou umístěny dle výkresu základŧ. Po celém 

obvodu objektu bude před betonáţí na dno základŧ uloţen zemnící pásek FeZn 30x5 a dále 

bude uloţena hlavní ochranná přípojnice. Od zemnícího pásku bude provedena příprava 

nad upravený terén pro připojení hromosvodu ze střechy. Zemnění bude provedeno dle 

výkresové dokumentace. 

 

 Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a půdnímu radonu 

 Ochrana stavby proti zemní vlhkosti a proti radonovému pŧsobení bude zajištěna 

vhodným hydroizolačním souvrstvím v rámci spodní stavby. Na podkladní beton bude 

provedena penetrace asfaltovou emulzí. Na penetrovaný podklad bude celoplošně nataveno 

hydroizolační souvrství tvořené 2 vrstvami modifikovaných asfaltových pásŧ. První vrstva 

bude tvořena modifikovaným asfaltovým pásem s atestem na hydroizolační pás – je 

navrţen SBS modifikovaný asfaltový pás Sklodatek 40 special mineral. Druhá vrstva bude 

tvořena modifikovaným asfaltovým pásem s hliníkovou vloţkou s atestem na 

protiradonovou izolaci – je navrţen SBS modifikovaný asfaltový pás Elastobit radon Al 

40. Navrţené souvrství vyhovuje na střední radonový index. 

U obvodového zdiva bude proveden zpětný spoj hydroizolačního souvrství a toto 

souvrství bude vytaţeno a nataveno na obvodové zdivo pod zateplovací systém tak, aby 



  

 

vytaţení bylo vţdy min. 300 mm nad upraveným terénem. Napojení hydroizolačních 

vrstev na ostatní konstrukce je řešeno ve výkresové části této dokumentace. 

Hydroizolační souvrství bude provedeno dle technologických předpisŧ výrobce 

materiálu, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace stavby. 

 

 Svislé konstrukce 

a) Vnitřní a vnější nosné konstrukce 

Svislé nosné stěny jsou navrţeny z ţelezobetonu. Beton je navrţen s třídou pevnosti 

C20/25 a další poţadované vlastnosti betonu jsou: beton bude pohledový z interiérové části 

budovy, tedy monolitický (vylitý do bednění s texturou dřeva), s barevným pigmentem 

černého odstínu. Navrţená ocel nese označení B500B. 

 Obvodové nosné stěny jsou navrţeny o tloušťce betonu 400 a 300 mm. Vnitřní 

nosná stěna má tloušťku betonu 300 mm. Sloup s označením SL1 bude mít rozměry nosné 

části 400x400 mm a SL2 600x500 mm. 

U otvorŧ ve vnějších stěnách bude ostění, nadpraţí a parapet vybetonován větší 

otvor z exteriérové strany kvŧli moţnosti osazení výplní otvorŧ. 

Atiky střešní roviny budou provedeny jako ţelezobetonové C20/25. Atiky budou 

kotveny pomocí trnŧ z výztuţe vyvedené z navazující konstrukce stropu, popřípadě 

z konstrukce konzoly. 

Navrţené řešení v této dokumentaci je pouze orientační, statické řešení, dodávka a 

realizace bude provedena realizační firmou, včetně všech poţadovaných úprav a prostupŧ 

dle výkresové části této dokumentace. Statik určí spojení jednotlivých prvkŧ a zajistí 

výrobní dokumentaci spolu s návrhem výztuţe hlavních nosných prvkŧ. Zhodnotí návrh 

veškerých částí nosné konstrukce, pouţitý beton a výztuţ (pozice, dilatace, krytí atd.). 

Nosné stěny budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobce materiálu, 

právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace stavby. 

b) Vnitřní nenosné konstrukce 

Všechny vnitřní příčky v objektu budou provedeny z pórobetonových blokŧ Ytong 

P2 – 500 (150x249x599) na tenkovrstvou zdící maltu. 

Obezdění instalační šachty v 1.NP a ve 2.NP bude provedeno pomocí 

pórobetonových blokŧ Ytong tl. 50 mm na systémové lepidlo. Pórobetonové tvárnice 

budou také pouţity na obezdívku vany a na předstěny u závěsného klozetu, umyvadla a 

sprchového koutu. 

Vnitřní příčky budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobce materiálu, 

právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace stavby. 



  

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

a) Překlady 

 Překlady jsou navrţeny nad otvory v příčkách. Jsou navrţeny systémové 

pórobetonové překlady a monolitické překlady dle poţadavkŧ z tabulky výpisŧ překladŧ ve 

výkresové části dokumentace. Posuvné dveře mají nosný rám, tedy osazení překladŧ nad 

těmito dveřmi se neuvaţuje. 

Nad otvory v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou překlady řešeny pomocí 

ţelezobetonové konstrukce stěn jako součást pozedního ztuţujícího věnce a jako ocelové 

pomocí ocelových válcovaných nosníkŧ. 

Umístění jednotlivých druhŧ překladŧ, včetně vyztuţení, prostorového uspořádání, 

pevnostních charakteristik a osazení je uvedeno a bude provedeno dle výkresové části této 

dokumentace. 

Překlady budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobce materiálu, 

právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace stavby.  

b) Stropní konstrukce 

Dokumentace předpokládá vyuţití ŢB trámového stropu v 1NP a 2NP s kříţem 

vyztuţenou deskou o tl. 250 mm a trámy 300x330-600 mm. Desku s hlavní výztuţí 

v jednom směru o tl. 250 a 200 mm. A konzoli s tl. 250-200 mm. Pouţitý beton s třídou 

pevnosti C25/30 a ocelí B500B. 

Navrţené řešení v této dokumentaci je pouze orientační, statické řešení, dodávka a 

realizace bude provedena realizační firmou, včetně všech poţadovaných úprav a prostupŧ 

dle výkresové části této dokumentace. Statik určí spojení jednotlivých prvkŧ a zajistí 

výrobní dokumentaci spolu s návrhem výztuţe hlavních nosných prvkŧ. Zhodnotí návrh 

veškerých částí nosné konstrukce, pouţitý beton a výztuţ (pozice, dilatace, krytí atd.). Tato 

dokumentace bude před vlastní realizací konstrukcí odsouhlasena v rámci autorského 

dozoru zpracovatelem této dokumentace. Přesný odstín barvy a textury pohledového 

betonu bude určena na stavbě investorem, popř. architektem stavby. 

Stropy budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobce materiálu, právních 

předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace stavby. 

c) Střešní konstrukce a krytina 

 Je navrţena plochá jednoplášťová nepochozí střecha, s krytinou s fóliové 

hydroizolace, mechanicky kotvená. Geometrie střechy je navrţena tak, ţe střešní rovina 

bude vyspádována do jednoho místa nad 1NP a do dvou míst nad 2NP. Odvod vody bude 

proveden z el. vyhřívaného prvku, např. Topwet twn 110 s integrovanou manţetou z PVC 

(v místě hlavní hydroizolace) a svislým vyhřívaným střešním vtokem, např. Topwet twe 



  

 

110 bit s (v místě parotěsné vrstvy). V rámci atiky bude osazen přepad kruhového prŧřezu 

DN75 s přesahem tak, aby nedocházelo ke stékání vody po fasádě. 

Na stropní konstrukci střechy nad 1NP a 2NP, včetně hotových atik se nanese 

penetrační nátěr a provede celoplošné natavení parozábrany tvořené modifikovaným 

asfaltovým pásem - je navrţen SBS modifikovaný asfaltový pás Sklodatek 40 special 

mineral. Na pojistnou hydroizolaci se poloţí tepelná izolace ve vrstvách poloţených do 

kříţe (eliminace tepelných mostŧ), a spádové vrstvy – z klínŧ EPS 100 S. Jako tepelná 

izolace je navrţen polystyren – Isover EPS 100 S tl. 150 a 200 mm + spádová vrstva z 

klínŧ EPS min. tl. 20 mm. Na tepelnou izolaci bude poloţena separační vrstva z netkané 

textílie ze syntetických vláken 200 g/m
2
. Na separační vrstvu se provede fóliová 

hydroizolace – Alkorplan 35176 S PES tl. 1,5 mm, která bude mechanicky kotvena ke 

stropní konstrukci z dŧvodu sání větru. Fóliová hydroizolace bude povedena na celou 

výšku atik, včetně vytaţení na horní části atiky. 

Fóliová hydroizolace bude doplněna a provedena včetně všech systémových prvkŧ, 

jako jsou okapnice z titanzinku na atice, systémové úhelníky z poplastovaného plechu v 

rozích atd. Osazení střešní vpusti s napojením na hydroizolace a prostupy střešní rovinou, 

komín a pro stoţár TV antény budou provedeny systémově ke zvolené krytině dle 

podkladŧ výrobce krytiny. Na střešní rovině bude osazen hromosvod na systémových 

podpěrách a jímací tyč na systémové podpěře ke zvolenému systému střešní krytiny.  

Provedení střešní konstrukce a krytiny bude provedeno, včetně zateplení, 

pomocných konstrukcí pro vynesení a osazení jednotlivých prvkŧ, kotvení a prostorového 

uspořádání dle výkresové části této dokumentace 

Střešní konstrukce a krytina bude provedena dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby. 

d) Schodiště 

  Schodiště je navrţeno jako schodnicové, dřevěné, levotočivé s konstrukcí kosích 

stupňŧ. Nosným prvkem schodiště bude ocelová schodnice z válcovaného profilu 

opatřeného povrchovou úpravou, kotveného do vlastního základu pomocí závitových tyčí s 

moţností rektifikace a kotveného v horní části do nosné konstrukce stěny a stropu. 

 

 

 Kompletační konstrukce a dokončovací práce 

a) Tepelné a zvukové izolace 



  

 

 Tepelné a zvukové izolace v objektu jsou navrţeny v kombinaci expandovaného 

polystyrenu, extrudovaného polystyrenu a tepelné izolace z minerálních vláken a mirelon 

pod nášlapnou vrstvu a dilataci po obvodu v rámci podlah. Umístění a tloušťka 

jednotlivých typŧ tepelné izolace je zobrazena ve výkresové části dokumentace. 

Expandovaný polystyren EPS 

Je navrţen jako tepelná izolace v rámci střešní konstrukce jednoplášťové nepochozí 

ploché střechy - Isover EPS 100 S tl. 150-200 mm. A jako spádová vrstva min. tl. 20 mm. 

V rámci střešní roviny bude EPS pouţit i na řešení detailŧ (vrchní části atik, atd.).  

Dále je uvaţován ve skladbách podlah 1NP, které jsou ve styku se zeminou. 

Navrţená izolace nese označení Isover EPS 150 S tl. 200 mm. 

Tloušťky a umístění dle výkresové části dokumentace. 

Extrudovaný polystyren XPS 

Bude pouţit v mechanicky namáhaných konstrukcích. Tloušťky a umístění dle 

výkresové části dokumentace. 

Je navrţen vysokopevnostní XPS polystyren se zámky tl. 120 a 80 mm, kladený do 

kříţe (eliminace tepelných mostŧ) o celkové tl. 200 mm v podlahové konstrukci např. 

v místnosti garáţe. 

Perimetr XPS tl. 50 mm bude pouţit v rámci venkovního kontaktního zateplovacího 

systému u soklu (viz vnější povrchové úpravy). 

Dále je uvaţován ve skladbách podlah, a to jako styrodurová podlahová deska tl. 50 

mm (20 mm souvislá vrstva, 30 mm s mezerami pro podlahové vytápění). 

Mŧţe se osadit do bednění při betonáţi základové desky (vznik prostoru po 

následném odbednění pro zpětný spoj hydroizolace). 

Tepelná izolace z minerálních vláken 

Bude osazena v rámci fasád. Projektová dokumentace počítá s izolací Knauf FKD 

S Termal tl. 200 mm. A jako spádová vrstva u vykonzolované konstrukce bude pouţita 

minerální vata, např. protispádové desky Rockfall 0-60 mm. 

Tloušťky a umístění dle výkresové části dokumentace. 

Tepelné a zvukové izolace budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby. 

b) Fóliové izolace 



  

 

  Na separační vrstvu se provede fóliová hydroizolace – Alkorplan 35176 S PES 

tl.1,5 mm, která bude mechanicky kotvena ke stropní konstrukci z dŧvodu sání větru. Blíţe 

je popsáno viz c) vodorovné konstukce - střešní konstrukce a krytina. 

c) Vnější povrchové úpravy 

Vnější povrchové úpravy jsou navrţeny z probarvené omítky. 

Návrh počítá se zateplením vnějšího líce obvodových stěn kontaktním 

zateplovacím systémem pomocí Knauf FKD S Thermal v tl. 200 mm, opatřeným 

vyztuţenou stěrkovou probarvenou omítkou. V úrovni soklu bude kontaktní zateplovací 

systém proveden pomocí izolace Perimetr XPS tl. 50 mm, líc zateplení v rámci soklu bude 

taktéţ opatřen stěrkovou probarvenou omítkou. XPS bude v rámci soklu vţdy vytaţen 300 

mm nad upravený terén a bude zapuštěn 900 mm pod upravený terén (provedeno na 

základové pasy). Zateplení soklu z XPS pod terénem bude zataţeno do okapového 

chodníku vysypaného kačírkem (popř. pod zámkovou dlaţbu), kde bude chráněn 

přiloţenou nopovou fólií a netkanou syntetickou textilií 300 g/m
2
, které budou ukončeny 

s horní hranou zásypu kačírkem (popř. s horní hranou zámkové dlaţby). 

Při realizaci a montáţi zateplovacího systému budou dodrţeny technologické 

předpisy a doporučení výrobce zateplovacího systému. Při realizaci stavby bude dodrţena 

ČSN 73 2901 ETICS. Z dŧvodu eliminace tepelných mostŧ zpŧsobených kotvením 

zateplovacích desek je poţadován systém kotvení prostřednictvím zapuštěných hmoţdinek 

s ocelovým trnem a integrovanou tepelně izolační zátkou. 

Na provedené zateplení bude proveden hloubkový penetrační nátěr s vyztuţeným 

tmelem a poté stěrková probarvená omítka. Pod zateplení bude proveden lepící tmel. Při 

realizaci a montáţi stěrkové probarvené omítky budou dodrţeny technologické předpisy a 

doporučení výrobce omítky. Všechny rohy na fasádě budou provedeny s výztuţnými 

systémovými Al rohovými profily. Je poţadováno provedení probarvené omítky na 

silikátové bázi o zrnitosti max. 2 mm. 

Je navrţen šedý odstín RAL 7037. Konečná barevnost jednotlivých prvkŧ vnějších 

povrchových úprav bude určena na stavbě investorem, popř. architektem stavby. Provedení 

vnějších povrchových úprav bude provedeno, včetně zateplení, pomocných konstrukcí pro 

vynesení a osazení jednotlivých prvkŧ, kotvení a prostorového uspořádání dle výkresové 

části této dokumentace. 

Vnější povrchové úpravy budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby.   



  

 

d) Vnitřní povrchové úpravy, obklady stěn 

Upravované povrchy 

Na zdivu z pórobetonových blokŧ je navrţena vnitřní omítka MVJ štuková. Roh 

bude opatřen Al výztuţným rohem s výstuţnou tkaninou. Na vyztuţenou vrstvu (bandáţí) 

z vápenocementové jádrové omítky bude provedena finální štuková vrstva. 

Na stěnách, označených ve výkresové části dokumentace, bude proveden 

keramický a dřevěný obklad. Keramické obklady GMC010 Calacatta 600 budou 

provedeny včetně rohových lišt. Tyto obklady budou opatřeny vhodnou spárovací hmotou. 

Pouţitý dřevěný obklad je Axen 1 upevněný na latě 15x40 mm, ostře hraněné a 

impregnované. Budou mechanicky kotvené k podkladu. Nosná část interiérové stěny 

garáţe doplněná o tepelnou izolaci, bude finální pohledová část doplněná o dřevěný záklop 

z prken 100x15 mm, pohledové dřevěné části budou I. třídy, opatřeny hloubkovou 

impregnací a lakem. 

Konečná povrchová úprava obkladŧ (barevnost, spárořez, atd.) bude určena na 

stavbě investorem, popř. architektem stavby. Všechny vnitřní povrchové úpravy budou 

opatřeny výmalbou na očištěný penetrovaný podklad. Je navrţen otěruvzdorný vnitřní 

nátěr s vysokou bělostí, propustný pro vodní páry. 

 Konstrukce z pohledového betonu viz D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení 

– svislé nosné konstrukce. Dodatečně opatřeny impregnačním hydrofobním nátěrem 

Repesil BKH Aqua, tato úprava slouţí k prodlouţení ţivotnosti pohledové části. 

Reţné povrchy 

Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby. 

e) Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah a jejich umístění v rámci jednotlivých prostorŧ stavby je 

uvedeno ve výkresové části dokumentace. Podlahy budou provedeny dle výpisu skladeb 

konstrukcí. Skladby podlah budou provedeny na hydroizolaci v 1.NP a na stropní 

konstrukci ve 2.NP. Hydroizolační souvrství v 1NP bude v prŧběhu realizace chráněno 

proti mechanickému poškození, před zhotovením podlah bude tato vrstva zkontrolována. 

Tepelná (kročejová) izolace 

V 1.NP je navrţen polystyren EPS 150S tl. 200 mm a  polystyrenová styrodurová 

podlahová deska tl. 50 mm (20 mm souvislá vrstva, 30 mm s mezerami pro podlahové 



  

 

vytápění). V prostorách garáţe je navrţen vysokopevnostní XPS polystyren se zámky tl. 

120 a 80 mm, kladený do kříţe (eliminace tepelných mostŧ) o celkové tl. 200 mm. 

.  Ve 2.NP je navrţena převáţně polystyrenová styrodurová podlahová deska tl. 50 

mm (20 mm souvislá vrstva, 30 mm s mezerami pro podlahové vytápění). 

Obvodový tepelně izolační a dilatační pás 

Obvodový dilatační pás kompenzuje délkovou teplotní roztaţnost plovoucí 

anhydritové vrstvy. Je to pás izolace po celém obvodě místnosti a případně okolo všech 

vystupujících konstrukcí. Běţně z pěnového PE tl.8 aţ 10 mm v samolepící úpravě. Pásy 

se lepí samolepícím povrchem přímo na přiléhající svislé konstrukce a to těsně před 

pokládáním hlavní tepelné izolace podlah. Lze s výhodou pouţít i pásy EPS tl.10 mm, 

jakost EPS 50 (tj. měkký), které se lepí na stavební konstrukce lepidlem. Mezilehlý 

dilatační pás rozděluje sousední podlahové plochy vzájemně od sebe (včetně pod 

zárubněmi). Běţně z pěnového PE tl.8 aţ 10 mm.  

Mezilehlé dilatační pásy se ukládají na předem označená místa těsně před betonáţí 

- platí pro pásy z pěnového polyetylenu a speciální dilatační profily.  

Jednotlivé dilatační celky podlah budou navrţeny dodavatelem stavby, následně 

budou odsouhlaseny v rámci autorského dozoru zpracovatelem této dokumentace. 

Ochrana tepelné izolace proti vlhkosti 

Na tepelnou izolaci se poloţí polyetylenová fólie tl. min 0,075 mm, lépe tl. 0,2 mm. 

Tato fólie je přilnavá a elastická. Optimální je pouţít fólie šířky 2 m, které se přes sebe 

překládají min. o 150 mm. 

Roznášecí deska podlahy 

Je navrţena speciální samonivelační směs na bázi cementŧ a sádry a přísad tzv. 

strojně dopravované anhydritové samonivelační směsi o tl.40 mm. 

Hydroizolační vrstva u keramické dlaţby 

Je navrţena celoplošná hydroizolační stěrka na anhydritovou část podlahy. Ta bude 

provedena včetně systémových rohových bandáţí ke zvolené hydroizolační stěrce. Na 

svislé konstrukce pórobetonových stěn bude hydroizolační stěrka vytaţena min. 150 mm. 

Hydroizolační stěrka bude provedena na čistý napenetrovaný podklad. 

Nášlapné vrstvy podlah z keramických dlaţeb 

Keramická dlaţba bude provedena na čistý napenetrovaný podklad, bude vţdy 

celoplošně lepena pomocí flexibilního stavebního lepidla. 



  

 

Keramické dlaţby budou opatřeny vhodnou spárovací hmotou, přechod mezi 

podlahou a keramickým obkladem bude proveden pomocí silikonového tmelu v barvě 

spárovací hmoty. 

Nášlapné vrstvy podlah z laminátu 

Laminátové podlahy budou provedeny na čistý podklad, s pouţitím pruţné 

podkladní vrstvy – pěnový polyetylen tl. 2 mm. Pro realizaci stavby je doporučeno pouţít 

jako podkladní podloţku dřevovláknitou desku (např.HOBRU) tl.2 mm. Laminátové 

podlahy budou doplněny laminátovou soklovou lištou.  

Venkovní dřevěný rošt na terase 

Na zhutněnou pláň (násyp) na poţadovanou únosnost 0,3 MPa, do poţadované 

výškové úrovně, budou provedeny základové pasy s nadbetonávkou do ztraceného bednění 

15- 500x150x200 mm. Mezi jednotlivým bedněním bude na terén umístěna netkaná 

geotextílie 300 g/m
2
 (zamezuje prorŧstání), ta bude zatíţena štěrkovým posypem fr. 16-32 

mm o rl. 40 mm. Bednění bude odizolováno pomocí hydroizolačního pásu např. na 

asfaltové bázi, a následně uloţen dřevěný trám 140x80 mm kotvený do bednění 

s gemickou kotvou a pomocí závitových tyčí. Na trámy budou kolmo uloţeny dřevěné latě 

50x30 mm, mechanicky kotvené k trámŧm (rozteč dle zvoleného dřeva – doporučení 

dodavatele dřeva). Na tento nosný rošt z latí budou přišroubovány pomocí nerezových vrtŧ 

pochozí dubová prkna – profilované palubky tl. 25 mm. Ty budou impregnovány a 

opatřeny barevným nátěrem. 

Konečná povrchová úprava podlah (barevnost, spárořez, atd.) bude určena na 

stavbě investorem, popř. architektem stavby. 

Dodavatelem stavby bude v rámci jeho přípravy zpracován výrobní a montáţní 

postup jednotlivých konstrukcí, který bude před vlastní realizací těchto konstrukcí 

odsouhlasen v rámci autorského dozoru zpracovatelem této dokumentace. 

Podlahy budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ jednotlivých 

materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace stavby. 

f) Podhledy 

  Podhledy jsou navrţeny pouze v místnostech 103, 104 a 206. V budoucnu mŧţe být 

podhled zbudován i v koupelně (moţnost vedení ventilačních prvkŧ pro odvětrání). Je 

navrţen dřevěný podhled z impregnovaných prvkŧ. Nosné latě 50x40 mm jakostní třídy II 

a pohledových dubových prken 100x20 mm jakostní třídy I. Podrobný popis viz skladby 

konstrukcí. 



  

 

g) Zámečnické konstrukce 

 Veškeré zámečnické konstrukce – ocelové nosníky, zábradlí hl. schodiště, mříţky 

VZT atd. budou provedeny ocelové, natřené potřebným nátěrem. Barva, popř. jiná 

povrchová úprava zámečnických konstrukcí bude určena na stavbě investorem, popř. 

architektem stavby. 

Zámečnické konstrukce vystavené povětrnosti, např. nosný prvek venkovního 

proskleného zábradlí, atd., jsou navrţeny s opláštěním z hliníku. Provedeno dle výkresové 

části této dokumentace. 

Umístění jednotlivých zámečnických konstrukcí, jejich geometrie a charakter 

kotvení je uvedeno a bude provedeno dle výkresové části dokumentace. Nosné ocelové 

konstrukce stavby budou provedeny přesně dle výkresové části dokumentace. 

Dodavatelem stavby bude v rámci jeho přípravy zpracována výrobní dokumentace 

všech zámečnických výrobkŧ, která bude před vlastní realizací těchto konstrukcí 

odsouhlasena v rámci autorského dozoru zpracovatelem této dokumentace. 

Zámečnické konstrukce budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby. 

h) Klempířské konstrukce 

 Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinku. 

Umístění jednotlivých klempířských konstrukcí je uvedeno a bude provedeno dle 

výkresové části dokumentace – viz Výpis klempířských prvkŧ. 

Dodavatelem stavby bude v rámci jeho přípravy zpracována výrobní dokumentace 

všech klempířských výrobkŧ, která bude před vlastní realizací těchto konstrukcí 

odsouhlasena v rámci autorského dozoru zpracovatelem této dokumentace. 

Klempířské konstrukce budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby. 

ch) Truhlářské konstrukce a výrobky 

Jedná se o provedení vnitřních dřevěných obkladŧ, vnitřních parapetŧ, madel, 

vestavěných skříní, kuchyňské linky a dále obloţkových dveří. Umístění jednotlivých 

truhlářských výrobkŧ je uvedeno a bude provedeno dle výkresové části dokumentace – viz 

Výpis dveří. 

Dodavatelem stavby bude v rámci jeho přípravy zpracována výrobní dokumentace 

všech truhlářských výrobkŧ, která bude před vlastní realizací těchto konstrukcí 

odsouhlasena v rámci autorského dozoru zpracovatelem této dokumentace. 



  

 

Truhlářské prvky budou provedeny dle technologických předpisŧ výrobcŧ 

jednotlivých materiálŧ, právních předpisŧ, vyhlášek a ČSN, platných v době realizace 

stavby. 

i) Výplně otvorŧ 

 Výplně otvorŧ v objektu jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky uvedené v ČSN 

73 0540 – 2 v tabulce 3. Rámy výplní vnějších otvorŧ jsou hliníkové zaskleny izolačním 

trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné, obloţkové. Popis jednotlivých prvkŧ je uveden 

v části výkresové dokumentace výpis oken a výpis dveří.  

D.1.1.5 Bezpečnost při uţívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Bezpečnost při uţívání stavby 

Stavba je navrţena a provedena takovým zpŧsobem, aby při jejím uţívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

Je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na bezpečnost při uţívání, 

mechanickou okolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu osob a zvířat, zdravých 

ţivotních podmínek a ţivotního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie v souladu s 

vyhláškou 268/2009 Sb. Jednotlivé části objektu musí být uţívány zpŧsobem, ke kterému 

jsou určeny. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony ČR a 

předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP č. 324/1990 

Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a nařízením vlády č. 

378/2001, kterým se stanoví poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojŧ, 

technických zařízení a přístrojŧ s ustanoveními norem pro provádění příslušných 

stavebních prací a konstrukcí a poţadavkŧ dílčích částí projektové dokumentace. Pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba upozornit zejména na následující povinnosti 

stavby: 

Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, 

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

strojŧ a zařízení, pracovních prostředkŧ a pomŧcek, zpŧsob dopravy a opatření při pracích 

za mimořádných podmínek - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s 

poţadavky bezpečnosti práce obsaţenými v projektu a dodavatelské dokumentaci. 



  

 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické a 

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

mohlo dojít k narušení konstrukce sousedních nemovitostí nebo inţenýrských sítí a 

zařízení. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit a vytyčit vedení všech 

podzemních sítí a zařízení v místě stavby. V případě jejich obnaţení je nutné zajistit jejich 

ochranu před poškozením. Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před 

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

stran budou náleţitě poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby.  

Kaţdý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést 

podrobnou evidenci všech pracovníkŧ, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na pracoviště 

aţ po jejich opuštění. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní moţnému ohroţení na zdraví při 

provádění jednotlivých dílčích činností. 

D.1.1.6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Dle mapy radonového indexu bylo zjištěno, ţe na parcele č. 489/2 jsou překročeny 

směrné hodnoty pro objemovou aktivitu radonu a pro maximální příkon fotonového 

dávkového ekvivalentu. Na základě takto zjištěných hodnot objemové aktivity radonu 

v pŧdním vzduchu je pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým indexem. 

Podle zákona č. 18/97 Sb. je nutno stavbu zvlášť chránit proti pronikání radonu z podloţí 

dle ČSN 73 0601. Navrţená protiradonová ochrana bude pomocí izolačního souvrství, 

z sbs modifikovaného asfaltového pásu elastobit radon AL40 a sbs modifikovaného 

asfaltového pásu sklodatek 40 special mineral. Navrţené souvrství vyhovuje na střední 

radonový index. Před zahájením výstavby zajistí realizační firma radonovou zkoušku 

podloţí. Na základě přesně zjištěných hodnot objemové aktivity radonu, bude případně 

upravena protiradonová ochrana. 

D.1.1.7 Poţadavky na poţární ochranu konstrukcí 

 Poţární bezpečnost objektu je zpracována v samostatné příloze ve sloţce č. 5 D. 

Dokumentace stavebního objektu, D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení. 

D.1.1.8 Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálů a o 

poţadované jakosti provedení 
 Všechny pouţité materiály musí mít poţadované vlastnosti uvedené v projektové 

dokumentaci, musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými 

výrobcem a montáţ, nebo provádění konstrukcí, musí být v souladu s montáţním návodem 



  

 

konkrétního výrobku nebo systému. Dodrţení pracovních postupŧ stanovených výrobcem 

zajišťuje poţadovanou jakost provedení. 

D.1.1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

poţadavků na provádění a jakost navrţených konstrukcí 

 Mezi navrţenými konstrukcemi jsou některé netradiční postupy. Provádění 

konstrukcí z pohledového betonu bude probíhat dle předem stanoveného technologického 

postupu. Manipulace s válcovanými profily bude probíhat dle pokynŧ výrobce a budou 

dodrţeny zásady bezpečnosti práce. Pro pohledové konstrukce bude zpracován samostatný 

technologický postup. 

D.1.1.10 Poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 
Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby z hlediska platných 

zákonŧ v oblasti územního plánování a výstavby, a dále v souladu se správním řádem 

České republiky. 

Tato dokumentace dle platných vyhlášek řeší detailní dimenze, materiálové 

charakteristiky, prostorové uspořádání jednotlivých prvkŧ a jejich vzájemné umístění v 

celkovém kontextu stavby. 

Montáţní a výrobní výkresy konstrukcí (výrobní - dodavatelská dokumentace) 

budou součástí dodávky zhotovitele stavby. Výrobní dokumentace všech konstrukcí a 

prvkŧ, bude před vlastní realizací těchto výrobkŧ odsouhlasena v rámci autorského dozoru 

zpracovatelem této dokumentace. 

D.1.1.11 Stanovení poţadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou poţadovány nad 

rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 
 Dřevěné prvky konstrukcí musí splňovat poţadavky na maximální vnitřní vlhkost a 

provedení ošetření řeziva proti dřevokazným škŧdcŧm, houbám, plísním a zemní vlhkosti. 

Před finálním zakrytím konstrukcí musí být provedeny zkoušky těsnosti a revizní zkoušky 

technických instalací, kontrola výztuţe, tepelných vrstev, jejich celistvost a neporušenost, 

dále vzduchovou těsnost a neporušenost navrţených membrán (např. parozábran). 

D.1.1.12 Závěrečná ustanovení 

 Veškeré stavební práce budou provedeny odbornou firmou, podnikající dle 

příslušných předpisŧ a zákonŧ včetně zabezpečení odborného vedení stavby v souladu se 



  

 

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

znění pozdějších předpisŧ.  

Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. Dokumentace funguje jako celek, 

jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo popsány jen v některé její části. 

Veškeré montáţní a pomocné práce musí být realizovány v souladu s platnými 

vyhláškami, předpisy, právními předpisy a dále s platnými ČSN v době realizace stavby. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí ţe: kóty platí, 

i kdyţ se liší od velikostí odměřených ve výkresu - zákaz odměřování rozměrŧ z výkresŧ; 

výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými 

ke stejnému datu; textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; úpravy povrchŧ 

v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před znázorněním ve výkresech; 

stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, technické 

zařízení budov v tom smyslu, ţe jsou rozhodující v celkovém utváření, pojetí prvkŧ a 

konstrukcí. 

Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vţdy 

přednost před dokumentací dřívějšího data. 

Zpracovatel dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech 

změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace 

z dŧvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si 

vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo 

úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti 

úpravy navrţeného řešení nenese projektant ţádnou odpovědnost za případné věcné, 

finanční či duševní škody spojené s realizací stavby. 

Všechny konstrukce, stavební prvky a mat. řešení provést dle systémových detailŧ, 

postupŧ (technologických předpisŧ) a technických listŧ uţívaného systému s doloţením 

souhlasu technických zástupcŧ dodávaného systému. Veškeré odchylky od navrţeného 

řešení anebo zjištění neshod zpracované dokumentace musí být v rámci autorského dozoru 

předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem, záznam bude proveden do stavebního 

deníku. 

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné 

po vypracování této dokumentace umoţní zlepšit funkce vyprojektovaných prvkŧ a 

zařízení. Nově zjištěné poznatky je nutné zpracovateli projektové dokumentace sdělit v 

dostatečném předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navrţených 

prvkŧ. 



  

 

D.1.1.13 Výpis pouţitých norem 

 

Zákony 

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

č. 406/2000 Sb.  Zákon o hospodaření energií 

č. 133/1985 Sb.  Zákon České národní rady o poţární ochraně 

č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ 

č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník (nový) 

č. 309/2006   Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 

Normy: 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 73 4108   Hygienická zařízení a šatny (2013) 

ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresŧ stavební části 

ČSN 74 4505   Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2:Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 62305-1  Ochrana před bleskem 

ČSN 73 0810   Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802   Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (Z1) 

ČSN 73 0873   Poţární bezpečnost staveb - Zásobování poţární vodou 

ČSN 73 6005   Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a 

zákonných ustanovení, jimiţ se řídí práce v ochranných pásmech 

sítí. 

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

ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky (Z1) 

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

ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532   Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobkŧ – Poţadavky (Z1) 

Vyhlášky a nařízení vlády 

č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických poţadavcích na stavby 

č. 499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci staveb 

č. 501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

č. 378/2001 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví bliţší poţadavky na provoz a 

pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 

č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

hloubky 

č. 23/2008 Sb.  Vyhláška o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

č. 246/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o 

poţární prevenci) 

č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických poţadavcích na stavby 



  

 

č. 383/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov 

č. 101/2005 Sb.  Nařízení vlády o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

č. 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 272/2011 Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

č. 381/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadŧ, Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy 

odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ 

(Katalog odpadŧ). 

  



  

 

Závěr 

Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních znalostí s navrhováním 

pozemních staveb, získaných za dobu studia. Vyuţil jsem i zkušeností nabytých v praxi na 

staveništi. Dále jsem pouţil odbornou literaturu, skripta, technické listy a podklady 

výrobcŧ.  

Snahou bylo navrhnout moderní, funkční a zajímavý rodinný dŧm z ne úplně 

tradičních materiálŧ. Určitý nadstandard rodinného domu spočívá v architektonickém 

vzhledu jiţního prŧčelí, v řešení interiérových ploch místností z pohledového betonu a 

velkoformátových prosklených prvkŧ. Zároveň jsou v rodinném domě větší dimenze ploch 

neţ je současný standard místností obytných budov. 

Výsledný projekt je materiálovým sloţením mírně odlišný od pŧvodní studie. 

Dŧvodem těchto změn bylo získání nových informací a zkušeností během práce. Celkově 

však tyto malé změny nijak nezměnily ráz stavby a neodchýlil jsem se od pŧvodního 

návrhu dispozice a funkce rodinného domu. 

Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce je jak 

prováděcí dokumentace, tak i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst stavby. 

Materiály konstrukcí pouţité pro návrh domu byly ověřeny v části tepelně technického 

posouzení a poţárně bezpečnostního řešení. 

  



  

 

Seznam pouţitých zdrojů 
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů  

PT  PŦVODNÍ TERÉN  

UT   UPRAVENÝ TERÉN  

PD   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

TL.   TLOUŠŤKA  

ŢB.   ŢELEZOBETON  

VŠ   VODOMĚRNÁ ŠACHTA  
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ŢB   ŢELEZOBETON 

Bpv   BALT PO VYROVNÁNÍ 
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Θe  NÁVRHOVÁ TEPLOTA PŘILEHLÁ K VNĚJŠÍ STRANĚ 

KONSTRUKCE V ZIMNÍM OBDOBÍ  

φi,r   NÁVRHOVÁ REL. VLHKOST VNITŘNÍHO VZDUCHU  

Δφi   BEZPEČNOSTNÍ VLHKOSTNÍ PŘIRÁŢKA  

∆ Θai   TEPLOTNÍ PŘIRÁŢKA  

Δφr ZMĚNA RELATIVNÍ VLHKOSTI VNITŘNÍHO VZDUCHU VLIVEM 

TEPLOTY VENKOVNÍHO VZDUCHU  

Ue   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VNĚJŠÍ KCE.  

Θai   TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU  

fRsi   TEPLOTNÍ FAKTOR 

U   SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  

Rsi  TEPELNÝ ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA NA VNITŘNÍ STRANĚ  

V  OBJEM BUDOVY  

A   CELKOVÁ PLOCHA  

Θim   PŘEVAŢUJÍCÍ VNITŘNÍ TEPLOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ  

b   REDUKČNÍ SOUČINITEL  

HT   MĚRNÁ ZTRÁTA PROSTUPEM TEPLA  

Uem,n20  PRŦMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA  

ρ   OBJEMOVÁ HMOTNOST  

λ   SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI  

R   ODPOR KONSTRUKCE  

d   TLOUŠŤKA KONSTRUKCE  

Rw   VÁŢENÁ LABORATORNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŦZVUČNOST  



  

 

k   KOREKCE  

h   POŢÁRNÍ VÝŠKA  

pv  VÝPOČTOVÉ POŢÁRNÍ ZATÍŢENÍ SPB STUPEŇ POŢÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI 

  



  

 

Seznam příloh  

Sloţka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 

Vstupní podklady 

Seminární práce – Ploché střechy 

Technické listy vybraných výrobků 

Architektonická studie 

A.1 Prŧvodní architektonická zpráva 

A.2 Pŧdorys 1NP        M 1:100 

A.3 Pŧdorys 2NP        M 1:100 

A.4 Řez A-A´; B-B´        M 1:100 

A.5 Pohled J         M 1:100 

A.6 Pohledy V, S, Z        M 1:100 

A.7 3D vizualizace 

 

Sloţka č. 2 – C. Situační výkresy 
 

C.1 Situace širších vztahŧ       M 1:1000 

C.2 Celkový situační výkres       M 1:200 

C.3 Koordinační situační výkres      M 1:200 

 

Sloţka č. 3 – D. Dokumentace stavebního objektu 

    D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

b) Výkresová část 

D.1.1.01 Pŧdorys 1NP       M 1:50 

D.1.1.02 Pŧdorys 2NP       M 1:50 

D.1.1.03 Řez A-A´; B-B´       M 1:50 

D.1.1.04 Pŧdorys střechy       M 1:50 

D.1.1.05 Pohled V; S        M 1:50 

D.1.1.06 Pohled J; Z        M 1:50 

Výpis oken         M 1:50 

Výpis dveří         M 1:50 

Výpis klempířských prvkŧ 

Skladby konstrukcí 

 

Sloţka č. 4 – D. Dokumentace stavebního objektu 

    D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

b) Výkresová část 

D.1.2.01 Výkres základŧ       M 1:50 

D.1.2.02 Výkres stropu nad 1NP      M 1:50 

D.1.2.03 Výkres stropu nad 2NP      M 1:50 

D.1.2.04 Detail A – Terasa v 1NP      M 1:5 

D.1.2.05 Detail B – Atika u terasy v 2NP     M 1:5 



  

 

D.1.2.06 Detail C – Ukončení terasy se zábradlím ve 2NP   M 1:5 

D.1.2.07 Detail D – Vstup na terasu, podlaha, výplň otvoru ve 2NP M 1:5 

D.1.2.08 Detail E – Střešní vpusť      M 1:5 

 

Sloţka č. 5 - D. Dokumentace stavebního objektu 

   D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

 
a) Technická zpráva 

Technická zpráva poţární bezpečnosti 

b) Výkresová část 

D.1.3.01 Situační výkres poţární ochrany     M 1:200 

D.1.3.02 Pŧdorys 1NP       M 1:50 

D.1.3.03 Pŧdorys 2NP       M 1:50 

 

Sloţka č. 6 – Stavební fyzika 

Stavební fyzika – výpočtová část 

Ostatní výpočty 
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