
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

RODINNÝ DŮM NA OKRAJI MĚSTA 
FAMILY HOUSE ON SUBURBS 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   ROSTISLAV HORKÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. EVA ŠUHAJDOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   
 



 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Rostislav Horký 

Název Rodinný dům na okraji města 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Šuhajdová 

Datum zadání 

bakalářské práce 
30. 11. 2015 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
27. 5. 2016 

V Brně dne 30. 11. 2015 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., 

MBA 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



 
 

  

Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění zákona č. 350/2012 Sb., Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb., Vyhláška č.268/2009 Sb., Vyhláška č.398/2009 Sb., platné ČSN, 

Směrnice děkana č. 19/2011 a dodatky.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby 

rodinného domu na okraji obce. 

Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, 

nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh 

podle pokynů vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím 

výpočetní techniky. Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 

obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým 

plátnem s předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou 

opatřeny popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky. 

Požadované výstupy dle uvedené Směrnice: 

Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod 

(popis námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (textová část projektové 

dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu 

VŠKP, soulad se zadáním, změny oproti původní studii). 

Příloha textové části VŠKP v případě, že bakalářskou práci tvoří konstruktivní projekt, 

bude povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, 

základy, půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, 

detaily, výkresy sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, 

tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, 

stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí.  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují). 

3.  

.............................................      

Ing. Eva Šuhajdová 

Vedoucí bakalářské práce 

 



 
 

 

Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu. Stavba je 

projektována v katastru města Moravský Krumlov. Půdorys domu tvoří dva spojené 

obdélníky, z nichž jeden kopíruje uliční čáru a druhý vystupuje do zahrady. Dům má dvě 

nadzemní podlaží. Součástí objektu je garáž pro dva osobní automobily. Dům je navržen 

z konstrukčního systému Porotherm. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou nad 

hlavní částí a plochou vegetační střechou nad částí vystupující do zahrady.  

Klíčová slova 

Rodinný dům na okraji města 

 

Abstract 

The theme of bachelor’s thesis is a newlz bulit house. The building is designed 

in the city Moravský Krumlov. The floor plan of the house consist of two rectangles, one 

copies the street line and the second is directed to the garden. The house has two above-

ground floors. There is a garage for two cars in the house. The house is designed from the 

structural systém Porotherm. Roofing is done with a saddle roof over main part and flat 

roof over the other part.  

Keywords 

Family house on suburbs 
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ÚVOD 

Práce se zabývá projektem novostavby rodinného domu na východním okraji 

města Moravský Krumlov, na úrovni prováděcí dokumentace. Objekt je řešen jako 

nepodsklepený. Půdorys prvního patra je složen ze dvou obdélníků, z nichž první kopíruje 

ulici a druhý směřuje do zahrady. Druhé patro pokračuje pouze nad prvním.  

Objekt je navržen v konstrukčním systému Porotherm. Svislé konstrukce jsou 

z cihelných bloků. Vodorovné konstrukce nad částí směřující do zahrady jsou 

polomontované z prefabrikovaných POT nosníků a keramických vložek MIAKO. Nad 

částí se druhým nadzemním podlažím je vodorovná konstrukce řešena jako křížem 

vyztužená železobetonová deska. Zastřešení objektu je řešeno dvojím způsobem. Nad 

částí se druhým patrem je provedena dvouplášťová střecha, jejíž nosnou konstrukci tvoří 

dřevěný hambálkový krov. Krytina střechy tvoří ocelová žárově pozinkovaná, falcovaná 

krytina Seamline. Nad jednopatrovou částí směřující do zahrady je provedena 

jednoplášťová plochá vegetační střecha s extenzivní zelení.  

Textová část se zabývá především základními údaji o stavbě a území, technickém 

a stavebním řešením konstrukce, které jsou popsány postupně ve třech zprávách. 

Výkresová dokumentace a posouzení stavby jsou uvedeny v přílohách. 
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva     

A.1 Identifikační údaje 

A1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Rodinný dům na okraji města 

b) místo stavby: katastrální území Moravský Krumlov 699128, obec      

Moravský Krumlov, stavební parcela číslo 2426 

c) předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace pro 

stavební povolení 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu: Bakalářská práce, Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta stavební 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů, nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 

a) hlavní projektant: Matěj Kolouch, číslo autorizace 000123 

b) vypracoval: Rostislav Horký 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- zadání bakalářské práce 

- katastrální mapa obce 
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- výškové zaměření pozemku 

- požadavky investora 

- hygienické a požární předpisy 

- platné ČSN vztahující se k dané problematice 

- obhlídka staveniště projektantem 

- provedené průzkumy (hydrogeologický, ověření skutečného průběhu 

inženýrských sítí, posudek o radonovém indexu objektu) 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Území se nachází na okraji města Moravský Krumlov. Jedná se o zastavěné území, 

kde převažují jednopatrové, řadové,  rodinné domy s obdelníkovým půdorysem a 

sedlovou střechou, které jsou do ulice orientovány její rovinou.  

b) údaje o stavebním pozemku 

Stavební pozemek v minulosti nebyl zastavěn. Jedná se o území, územním plánem 

určené pro stavbu rodinných a bytových domů. Na části, kde bude zřízena stavba a 

zařízení staveniště je zatravněná plocha bez vzrostlé zeleně. Pozemek se mírně svažuje 

k jeho jižní straně. Výměra pozemku činní 788m2 .  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nezasahuje do památkově 

chráněných území. Stavební pozemek se taktéž nenachází v jinak chráněném nebo 

záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Stavební pozemek je mírně svažitý. S celkovým převýšením cca 1,5 m. Pozemek 

se svažuje k jeho jihovýchodní straně, směrem od vozovky, k pozemkům číslo 2601 a 
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2236. Dešťové vody, ze střechy a zpevněných ploch, jsou svedeny do jednotné kanalizace. 

Na pozemku není narušeno přirozené vsakování srážkové vody.  

 

 

 

e) údaje o shodě s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

Stavební záměr na výstavbu rodinného domu je v souladu s územně plánovací 

dokumentací – Územním plánem města Moravský Krumlov. Dotčená lokalita je zařazena 

do plochy zastavěné – určené k výstavbě objektů pro bydlení.  

 

f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Údaje nejsou pro stavbu vyžadovány. 

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je na pozemku umístěna s ohledem na odstupy od stávajících hranic 

pozemků a případných sousedních objektů. Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy dle 

vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.  

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

i) seznam výjimek a úlevových řešení 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

j) seznam souvisejících a požadovaných investic 
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Navrhovaná stavba je investována stavebníkem, nevyžaduje žádné další 

podmiňující investice.  

 

k) seznam pozemků dotčených prováděním stavby  

číslo parcely:   vlastník:   druh pozemku: 

2636   Vlastimil Štuk   zastavěná plocha a zahrada 

   Moravský Krumlov  

   Vinohradská 990 

   672 01 

2601   Josef Špryc   zastavěná plocha a nádvoří 

   Moravský Krumlov 

   Vodárenská 1005 

   672 01 

 

2605   Václav Pech   zastavěná plocha 

   Moravský Krumlov 

   Vodárenská 1003 

   672 01 

2623   Jana Kohoutková  zahrada 

   Moravský Krumlov 

   Vodárenská 1005 

   67201 

2621   Anna Konečná  zastavěná plocha a nádvoří 

   Moravský Krumlov 

   Vinohradská 977 

   672 01 

2625   stavebník   zahrada 

2628/1   Město Moravský Krumlov ostatní komunikace 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) charakteristika stavby 

Rodinný dům pro 4 osoby je koncový řadový dům. Stavba je tvořena dvěma 

hmotami. Na uliční čáře navazuje na sousední dům hmota klasického rodinného domu 

se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Zatímco do zahrady vystupuje hmota 

bungalovu s vegetační plochou střechou. Objekt je řešený jako nepodsklepený objekt. 

Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. Stavba 

se nachází v oblasti staveb podobného typu rodinných domů, nenarušuje tedy stávající 

vzhled lokality. Budova rodinného domu má půdorysný tvar písmene L. Střešní 

konstrukce jsou navrženy jako hambálková soustava tepelnou izolací mezi krokvemi a 

plochá vegetační střecha s odvodněním pomocí střešních vpustí. Výška atiky rodinného 

domu je 3,370 m a výška hřebenu sedlové střechy je 7,100 m. Hlavním vchod je pohledu 

z ulice skryt v závětří za rohem stavby, do objektu lze také vstoupit i přes garáž, a to 

garážovými vraty, které jsou přístupné přímo z ulice.  

 

První nadzemní podlaží v části se sedlovou střechou je řešeno jako pobytová část 

domu. Nachází se zde kuchyň s jídelnou propojená s obývacím pokojem, ze kterého je 

přístup na venkovní terasu. Součástí prvního nadzemního podlaží této části je technická 

místnost, WC, zádveří a garáž pro dva osobní automobily. V bungalovu je řešeno zázemí 

pro rodiče. Nachází se zde ložnice s možností vstupu do zahrady, šatna a koupelna. V 

druhém nadzemním podlaží je nad garáží klidová část domu pro děti. Nachází se zde dva 

dětské pokoje, průchozí šatna a vlastní koupelna s WC.  

 

Objekt je postaven z cihelného systému Porotherm se skládanými a 

železobetonovými stropy. Stavba je založena na betonových základových pasech z 

prostého betonu. Na objektu je použit dřevěný obklad ze sibiřského smrku po celém 

obvodě. Výplně otvorů jsou projektovány hlinková okna tmavě šedé barvy s izolačním 

trojsklem. 
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b) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba rodinného domu s terasou, přípojkou vody, kanalizace, sdělovacího 

vedení, elektro NN, plynu. 

c) účel užívání stavby 

Objekt je určen k trvalému bydlení 4 osob. 

d) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba rodinného domu je charakterem trvalé stavby. 

e) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 

Na stavbu nejsou vztahovány předpisy pro její ochranu. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Objekt Rodinného domu je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. 

O technických požadavcích na stavby (dříve vyhláška 137/1998 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu). Jedná se o rodinný dům půdorysného tvaru L 

(celkové rozměry cca), zastřešený sedlovou/plochou střechou. 

Zabezpečení technických požadavků zajišťující bezbariérové užívání staveb není 

investorem vyžadováno. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

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

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

Statistické údaje (plochy, výšky, počty): 

- počet obyvatel 4 

- zastavěná plocha RD 173,5 m2 

- užitná plocha RD 220 m2 

- obestavěný prostor 707,5 m3 

- venkovní terasy 35 m2 

- výška stavby RD 7,300 m 

- počet výškových jednotek RD 2  

- počet nadzemních podlaží 2 
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j) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

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

energetické náročnosti budovy apod.) 

- Roční potřeba vody: Qr = 140 m3/rok 

(95,8 l/osobu/den) 

- Množství dešťové vody: Qr = 107,1 m3/rok 

(roční srážky 600 mm, redukovaná plocha střechy 178,5 m2) 

- Spotřeba elektrické energie: Sr = 11 MW 

(Průkaz energetické náročnosti budovy 

(PENB) není součástí zadání. Dům je 

navržen v běžném energetickém 

standardu. Jako zdroj tepla pro ohřev 

topné vody pro vytápění objektu a 

přípravu TV je navržen plynový kotel 

s nuceným odtahem spalin (turbo).)  

- Množství odpadů: (Pro daný typ stavby není uvažováno. 

Odpady vzniklé provozem stavby budou 

likvidovány a odváženy komunálním 

svozem.) 

- Odpady: 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a likvidován podle druhu, tj. odevzdán 

k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba 

oprávněná k likvidaci.  

- Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Předpokládá se následující produkce odpadů: 

Podskupina 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly 

Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty 

Podskupina 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

Podskupina 17 04 Kovy, včetně jejich slitin  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín  

17 04 07 Směsné kovy 

Podskupina 17 08 Stavební materiály na bázi sádry 
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17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Tyto jednorázové odpady vzniknou stavební činností v průběhu výstavby. Jako takové 

budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu předány provozovateli ke skladování 

a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 188/2004 Sb., v platném 

znění a souvisejících předpisů. 

- Způsob odstranění odpadů: 

Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

O odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. 

Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná 

právnická osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným způsobem 

za    poplatek  od  producenta   ve   smyslu   zákona č. 185/2001 Sb.,   ve  znění   zákona 

č. 188/2001 Sb., v platném znění.   

- Třída energetické náročnosti budov:                   B - úsporná 

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

- Předpokládaná lhůta výstavby:  zahájení stavby 15. 3. 2016 

 dokončení stavby 12/2016 

- Popis postupu výstavby:  přípojky, základy od 15. 3.  2016 do 1. 6 2016 

 hrubá stavba od 5. 6. 2016 do 1. 10. 2016 

 dokončovací práce od 3. 10. 2016 do 15. 12. 2016 

 terénní úpravy od 10. 10. 2016 do 15. 11. 2016 

 

Do konce  9/2016 budou provedeny veškeré zemní práce, přípojky, základové konstrukce, 

vodorovné konstrukce, svislé nosné a dělící konstrukce, zastřešení objektu a výplně 

otvorů v obvodovém plášti. V průběhu zimního období se budou provádět vnitřní práce 

instalace, příčky, rozvod vody, kanalizace, ústředního topení, plynu a elektriky. Začátkem 

roku 2017 se budou provádět úpravy vnitřních povrchů. V další etapě se provedou malby 

a nátěry, kompletace topných těles, zařizovacích předmětů, kompletace elektroinstalace. 

V poslední etapě provádění budou probíhat dokončovací práce a terénní úpravy. 

l) orientační náklady stavby  

-Orientační hodnota stavby: 3 000 000 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba rodinného domu včetně přípojek IS, vzhledem ke své jednoduchosti, není 

členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. 

SO-01 Rodinný dům  

SO-04 Přípojka kanalizace  

SO-05 Přípojka rozvodu pitné vody 

SO-06 Přípojka elektro NN 

SO-07 Přípojka nízkotlakého plynovodu 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na okraji města Moravský Krumlov, v jeho katastrálním 

území [699128]. Okolní zástavbu převážně tvoří jednopodlažní řadové rodinné domy 

obdélníkového půdorysu s nádvořím, sedlovou střechou, do ulice orientované její 

rovinou. Pozemek je v současnosti nezastavěný, neoplocený, zatravněný, bez větších 

dřevin. Výměra stavebního pozemku (p.č. 2426) činní 788 m2. Stavební pozemek je mírně 

svažitý. Terén se svažuje ke své jihovýchodní hranici směrem od vozovky, s celkovým 

převýšením cca 1,5 m.  

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

- Hydrogeologie, kvalita podzemní vody, geologie: 

Spodní voda na pozemku nebyla nalezena, stavba se nenachází v záplavové 

oblasti. Na pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými 

látkami, které by mohli ohrozit životní prostředí. Zemina na pozemku byla klasifikována 

jako hlína se střední plasticitou (MI), konzistencí pevná a s únosností Rdt = 0,25 Mpa.  

- Radonové riziko: 

Kategorie radonového rizika byla určena jako nízká. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemek se nenachází v žádném z výše uvedených pásem. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolování apod. 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti, není tu povodňové riziko. 

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

odtokové poměry v území 
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Objekt svojí charakteristikou a provozem nebude negativně ovlivňovat okolní 

pozemky a zástavbu. Vlivem stavby se nezmění odtokové poměry v území, nebude 

zabráněno přirozenému vsakování a nebude narušen přirozený odvod srážkové vody. 

Srážkové vody ze střechy budou odvedeny do oddílné kanalizace. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku není vyžadováno kácení dřevin. Nevyžadují se asanace, 

demolice. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování materiálu, 

pojezd strojů a dočasnou stavbu bude plně využit pozemek na stavební parcele číslo 2326 

ve vlastnictví investora. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

V rámci stavby budou provedeny přípojky inženýrských sítí, a to: 

- elektro NN 

- přípojka vodovodu 

- přípojka splaškové kanalizace 

- domovní přípojka dešťové kanalizace 

Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro uzemní 

řízení a vydaným územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný 

objekt stejně jako sousední objekty bude napojen vjezdem na místní pozemní 

komunikace. Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na chodníky a zpevněné 

plochy, které navazují na okolní výstavbu. 

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

Související investice se nepředpokládají. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navržena jako rodinný dům pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Stavba je 

jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepená, tvořená jednou bytovou 

jednotkou. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení respektuje okolní zástavbu jednopodlažních rodinných 

domů se sedlovou střechou. Většina staveb má obdélníkový půdorys s nádvořím. 

Vzhledem k umístění na okraji města, nemění zásadně koncepci uspořádání krajiny 

schválenou v územním plánu města. V lokalitě je navržena řadová zástavba 

jednopodlažních RD (event. s využitím podkroví). 

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

řešení 

Objekt je řešen jako řadový, jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. 

Jedná se o zděnou stavbu, půdorysného tvaru L (celkové rozměry cca 14 x 7,75 a  11 x 

5,75). Architektonicky je objekt tvořen dvěma hmotami, půdorysně spojenými 

obdélníky.  První hmota vystupující do ulice je zastřešena sedlovou střechu s jednou 

výškovou úrovní hřebene a sklonem 40°. Krytinou je plechová titan-zinková krytina 

v šedé barvě. Součástí střešního pláště jsou střešní okna. Druhá hmota pod úhlem 

vystupuje do zahrady, je zastřešena plochou vegetační střechou.  

Výška domu je v nejvyšším bodě 7,3 m. Fasáda je navržená jako provětrávaná 

s dřevěným obkladem ze sibiřského smrku v přírodní barvě.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není řešeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
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Rodinný dům není navržen jako bezbariérový, bezbariérové řešení není 

vyžadováno.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Rodinný dům je navržen bezpečně pro následné užívání stavby. Otázka požární 

ochrany objektu je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je 

zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na stavby (dříve vyhláška 137/1998Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu). V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se 

vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání 

objektu dodržovány, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (změna 

301/2009Sb.). 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Založení stavby je řešeno na základových pasech do nezámrzné hloubky 800mm 

pod terénem. Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C20/25. Po 

vybetonování základových pasů se zhotoví podkladní beton tl. 150 mm z prostého betonu 

C20/25 + ocelová svařovaná kari síť (oka 100 x 100 mm, Ø6 mm). Objekt je realizován 

jako zděná stavba se skládanými stropy a křížem vyztuženou železobetonovou deskou nad 

garáží. Sedlová střecha je řešena jako hambálková soustava. Zpevněné plochy jsou řešeny 

jako plně rozebíratelné, nášlapné vrstvy tvoří betonová dlažba. Plot je vyzděn v různých 

výškách z plných pálených cihel. Sestává ze zděných sloupků, které nesou plotovou výplň 

ze dřevěných prken. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení    

- Svislé konstrukce: 

Podlaží 1NP – obvodové svislé nosné konstrukce tl. 500 mm jsou z keramických 

bloků POROTHERM 50 EKO + profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 

Vnitřní nosné svislé konstrukce tl. 250 mm budou vyzděny z keramických bloků – 

POROTHERM 25 AKU Z na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nenosné 
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svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzděny z keramických bloků – POROTHERM 14 

profi na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Podlaží 2NP – obvodové svislé nosné 

konstrukce tl.500 mm jsou z keramických bloků – POROTHERM 50 EKO + profi na 

tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm 

budou vyzděny z keramických bloků – POROTHERM 14 profi na tepelně izolační maltu 

POROTHERM TM. 

- Vodorovné konstrukce: 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jednak jako železobetonová křížem 

vyztužená deska tl. 150 mm, která je použitá na stropní konstrukci nad garáží- je tvořena 

betonem C25/30 a oceli B500. návrh a rozmístění výztuže stropní desky vyztužené ve 

dvou směrech je dle posouzení statika. Dále jako skládaná stropní konstrukce systému 

Porotherm, s celkovou tloušťkou 250 mm, která tvoří nosnou konstrukci ploché 

vegetační střeše. Poslední vodorovnou konstrukcí je železobetonová konzola tl. 125 mm 

z betonu C25/30 a oceli B500 – návrh a rozmístění výztuže dle statika, která tvoří galerii 

nad obytným prostorem. Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z 

keramických nosných překladů POROTHERM 7. Překlad nad garáží je součástí 

železobetonového stropu. Monolitický železobetonový průvlak 250x300 mm, beton 

c25/30, ocel B500. 

 

- Střešní konstrukce: 

Na části objektu je navržena jednoplášťová plochá střešní konstrukce odvodněná 

pomocí střešních vpustí. Skladba střešního pláště je kontaktně uložená na stropní 

konstrukci. Spád střešních rovin jsou 2% a je vytvořen pomocí spádových klínů 

ROCKFALL tl. 20-80 mm. Atika je vyspádována pod 5% směrem dovnitř objektu. 

Jednoplášťová plochá střecha je navržena jako vegetační plochá střecha pro suchomilné 

rostliny. Skladby střešních konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev  viz skladby 

konstrukcí. 

- Hydroizolace: 

Hydroizolace stavby je provedena pod celým objektem. Izolace je vytažena po 

vnější obvodové zdi do výšky 300 mm nad upravený terén. Na pozemku nebyl zjištěn 

radon v podloží objektu, proto hydroizolace není navržena na střední či vysoký stupeň 

radonového rizika. Izolace je navržena proti zemní vlhkosti. Hydroizolace je navržena z 

1 asfaltového pásů typu „S“. 
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- Tepelná izolace: 

Na objektu bude provedeno zateplení základového pasu je řešeno pomocí 

izolačních desek ROCKWOLL FASROCK o tl. 140 mm. Tepelně izolační desky jsou k 

podkladu lepeny pomocí lepící stěrkové hmoty cemix. 

- Schodiště: 

V objektu je navrženo jedno schodiště, které překonává výškovou úroveň z 1NP 

do 2NP. Schodiště je navrženo jako železobetonové. Schodiště je provedeno jako 

jednoramenné, průchozí šířka je 900 mm. Rameno je uloženo na základový pas v 1NP. 

Schodiště je vybaveno dřevěným madlem ve výšce 1000 mm. Počet stupňů v rameni je 

18, výška stupně 171,11 mm a šířka stupně 290 mm.  

- Podlahy: 

Objektu jsou navrženy tři základní výšky podlah. 200 mm pro podlahy 

projektované na základové desce objektu v 1NP. 135 mm pro podlahu projektovanou na 

základové desce v garáži. 100 mm pro podlahy projektované v 2NP. Jsou navrženy také 

tři základní skladby podlah s povrchovými úpravami - laminátová podlaha, keramická 

dlažba, cementový potěr. Specifikace jednotlivých vrstev viz skladby konstrukcí. 

- Omítky: 

Omítky uvnitř objektu jsou navrženy jako jádrové omítky, na které se provede 

štuková omítka v celkové tloušťce 10 mm. 

- Obklady:  

V místnostech hygienického zařízení, kuchyni je navržen spárovaný keramický 

obklad, který je k podkladu lepen pomocí lepicích tmelů. Poloha, výška a rozsah 

obkladu viz projektová dokumentace. Přesné určení barevného odstínu a typu obkladu 

závisí na investorovi. 

- Výplně okenních otvorů: 

V objektu jsou navrženy kovová okna VEKRA CLASSIC s pěti komorovým 

rámem tl. 70 mm a zasklením pomocí tepelně izolačního trojskla. Ug = 0,7 W/m2K, Uw 

= 0,8 W/m2K (hodnota Uw je dána pro okna rozměru 1500x1500 mm) Rozměry, 

množství, kování viz specifikace okenních výplní. 

- Výplně dveřních otvorů: 

Vchodové dveře jsou navrženy plastové dveře VEKRA CLASSIC s pěti 

komorovým rámem tl. 70 mm Pro vstup do garáže jsou navrženy rolovací garážová 

vrata LOMAX. Ovládání je pomocí elektromotoru + záložní ruční ovládání. Rozměry, 
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množství, kování viz specifikace dveřních výplní. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Nosné konstrukce jsou navrženy z běžně používaných a prověřených materiálů 

a dle standardních konstrukčních zvyklostí. Jedná se o zděný systém. Střecha nad 2NP 

je z části tvořena krovovou soustavou sedlového typu, a z části je řešena jako plochá 

vegetační střecha. Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzné hloubky 

v podobě betonových základových pasů. Deska na terénu je betonová (beton C 20/25) 

s vloženou KARI sítí průměru ok 150 mm. 

Zatížení působící na stavbu v průběhu jejího užívání nebude mít za následek 

zřícení stavby nebo její části ani větší přetvoření konstrukcí. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

Není řešeno. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno v samostatné příloze. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Navržený objekt je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření 

s energiemi, vyhláškou č.79/2013 a platnou normou týkající se splnění požadavků na 

energetickou náročnost budov a splnění porovnávajících ukazatelů podle jednotné 

metody výpočtu energetické náročnosti budov. Objekt je navržen tak, aby spotřeba 

energie byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, 

dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály a 

vytápěcím systémem. Při návrhu byly respektovány klimatické podmínky lokality. 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí stěn střech, teras, podlah, stropů 

a výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů tepla dle ČSN 

730540-2. Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a 

vyhodnocení energetického štítku obálky budovy předběžnou – Obálkovou metodou, 

viz samostatná příloha – tepelně technické posouzení. Objekt je zařazen do kategorie B 
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– úsporný. 

 

 

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

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

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

prašnost apod.). 

Větrání je uvažováno jako přirozené (netěsnostmi oken, řízeně otevíravá křídla 

oken) s intenzitou výměny vzduchu min. n = 0,5. V kuchyni RD je navržena cirkulační 

digestoř – filtr z aktivního uhlí. 

Vytápění objektu je řešeno průtokovým kotlem na zemní plyn. Osvětlení všech 

místností je řešeno uměle i přirozeně. Rozměry oken jsou dodrženy v doporučených 

plochách (min. 1/8 až 1/10 k ploše podlahy osluňované místnosti). Při návrhu byly 

dodrženy platné normy ČSN EN 73 0508 Denní osvětlení budov, ČSN 360020 Sdružené 

osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení. 

Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovodní řád. Vodovodní 

přípojka je zakončena vodoměrnou soustavou. Přípojka bude provedena z HDPE 100 

DN 32. Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními přípojkami do stávající kanalizační 

sítě. Napojení bude řešeno potrubím z PVC KG DN 150. Na kanalizační přípojce bude 

osazena plastová revizní šachta o průměru 400 mm. Dešťová voda je odvedena do 

jímky dešťových vod a odtud přepadem do dešťové kanalizace. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k typu využití 

objektu se neuvažuje s prováděním zvláštních protihlukových a jiných opatření. Při 

běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí.  

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Na základě mapy radonového rizika byla stanoven index radonového rizika – 

nízký.. Protiradonové opatření tvoří celistvě a spojitě provedená hydroizolace 

odpovídající požadavkům normy ČSN 73 0601 (2006). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Pro danou lokalitu se nepožadují žádná zvláštní opatření před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Objekt se nenachází v oblasti zvýšené technické seismicity, proto se při 

vypracování dokumentace neuvažovalo se seismitickou ochranou. 

d) ochrana před hlukem 

Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v oblasti tvořící záplavová území, není zde záplavové 

riziko. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

- Kanalizace SO-04  

Splaškové vody budou odváděny nově navrženou domovní kanalizační 

přípojku do stávající kanalizace. Dešťové vody budou svedeny střešními svody, 

odvodňovacími žlaby u zpevněných ploch do jímky dešťových vod a odtud přepadem do 

dešťové kanalizace. 

- Vodovod SO-05 

Zásobení rodinného domu pitnou vodou bude zajištěno nově navrženou 

vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řádu. 

- Elektro NN SO-06 
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Napojení na elektrickou energii bude provedeno novou přípojkou NN, která 

bude provedena napojením na stávající podzemní vedení. 

- Plynovod SO-07 

Zásobení rodinného domu zemním plynem bude zajištěno plynovou přípojkou, 

která bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řád. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- Kanalizace SO-04 

Napojení splaškové i dešťové kanalizace bude řešeno potrubím z PVC KG DN 

150. 

Na kanalizační přípojce bude osazena plastová revizní šachta o průměru 400 mm. 

- Vodovod SO-05 

Vodovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 DN 32. 

- Elektro NN SO-06 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno 3 x 32A. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Parcela je dopravně obslužná ze stávající místní komunikace na parcele č. 

2628/1 

k. ú. Moravský Krumlov. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení řešeného území na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno 

v severní části pozemku sjezdem na komunikaci. U vjezdu na cestu je osazen krytý 

přejezdový žlab.  

c) doprava v klidu 

Parkování vozidla je řešeno garáží. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

Chodníky na pozemku jsou řešeny zámkovou dlažbou do štěrkového lože. 

 

 

 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy budou provedeny v rámci kompletaci stavby. Pro terénní 

úpravy bude použita ornice uložená na mezideponii. Terénní úpravy budou malého 

rozsahu v okolí stavby (zarovnání a vyspárování terénu dle výkresové dokumentace). 

b) použité vegetační prvky 

Volba vegetace a vegetačních prvků bude ponechána na majitelích, popřípadě

 na zahradním architektovi.  

c) biotechnická opatření 

Pro daný objekt nejsou řešena. 

 

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

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

Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního 

prostředí.  Běžný komunální odpad bude likvidován popelnicí v místě bydliště investora       

a následně odvážen v rámci centrálního svozu odpadů v obci. 

b) jednotlivé složky životního prostředí 

- Ovzduší (atmosféra) 
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Nebude znečištěno. 

- Voda (hydrosféra) 

Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých 

vod do kanalizace.  

- Flora, fauna 

Flora ani fauna nebude významně ovlivněna. 

- Odpady 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. 

odevzdán k recyklaci nebo skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba 

oprávněná k likvidaci.  

- Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Předpokládá se následující produkce a množství odpadů. 

- I. Fáze produkce – výstavba  

Podskupina 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly 

Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty 

Podskupina 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené po číslem 17 03 01 

Podskupina 17 04 Kovy, včetně jejich slitin  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín  

17 04 07 Směsné kovy 

Podskupina 17 08 Stavební materiály na bázi sádry 

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

Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Tyto jednorázové odpady vzniknou stavební činností v průběhu výstavby. Jako takové 

budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu předány provozovateli ke skladování 
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a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 188/2004 Sb., v platném 

znění a souvisejících předpisů. 

- Způsob odstranění odpadů: 

Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

O odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. 

Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná 

právnická osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným způsobem 

za   poplatek   od  producenta   ve   smyslu   zákona č. 185/2001 Sb.,   ve  znění   zákona 

č. 188/2001 Sb., v platném znění. 

c) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 

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

v krajině  

Provoz objektu nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti stavby se 

nevyskytují státem chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Při výstavbě se nevyžaduje 

jejich ochrana.  

d) vliv stavby na soustavu chráněných území natura 2000 

Pro danou oblast města Moravský Krumlov je vyloučen možný negativní vliv 

 na soustavu NATURA 2000 dle návrhu zásad územního rozvoje. 

e) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Není vyžadováno. 

f) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V obci Moravský Krumlov se vyskytuje ochranné pásmo lesa. Řešený objekt 

RD do tohoto pásma nezasahuje.  

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Potřeby a spotřeby jednotlivých médií a hmot jsou uvedeny ve výkresové 

dokumentaci.  

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště a výkopové jámy bude zajištěno drenážním systémem, 

Který bude ústit do HVZ (hlavní vstupní šachta) z betonových skruží a odtud bude voda 

svedena do veřejné kanalizace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- Doprava 

Příjezdy na staveniště jsou zpřístupněny z přiléhající místní komunikace. 

Příjezd bude řešen jako panelový na zhutněném štěrkopískovém loži. 

- Voda, kanalizace 

Vlastník stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na 

provozovatele vodovodní a kanalizační sítě o zřízení staveništní přípojky vody a 

kanalizace. Správce na základě požadavku určí přesné místo a způsob napojení. 

Vodovodní přípojka bude přivedena do vodoměrné šachty, odběr bude měřen.  

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány generálním 

dodavatelem. Sociální prostory (umývárny, WC) pro potřeby stavby zajistí sociální 

buňky, které budou součástí centrálního buňkoviště umístěném v jižní části staveniště.  

- Elektrická energie 

Generální dodavatel stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na 

provozovatele NN, který určí dle požadovaného příkonu staveniště přesné místo napojení 

staveništní přípojky NN. Přípojka bude přivedena do hlavního staveništního rozvaděče. 

Z něj povedou rozvody do podružných staveništních rozvaděčů a odtud povedou dále 



 

32 
 

rozvody NN k jednotlivým místům spotřeby elektrické energie na staveništi. Odběr bude 

měřen. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba svým charakterem nebude mít významný vliv na okolí stavby v rámci 

provádění stavby. V rámci provádění stavby budou veškeré aktivity vedeny na stavebním 

pozemku č. p. 2426. Staveniště bude oploceno plotem do výšky 1,8 m. Práce nesmí 

probíhat v rozmezí od 20:00 do 7:00. Prašnost a hlučnost budou omezeny na minimální 

možné míry. 

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

kácení dřevin 

Na stavebním pozemku není vyžadováno kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování 

materiálu, pojezdu strojů a dočasné stavby bude plně využit pozemek tvořen parcelou 

číslo 2625. 

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

jejich likvidace 

V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 

zákonů a zákonných opatření:  

- Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška MŽP 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
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při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

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

Vytěžená zemina se bude skladovat na mezideponii v prostoru staveniště. Část 

zeminy bude využita ke konečným terénním úpravám a zbytek bude odvezen na 

příslušnou skládku dle příslušných předpisů.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické 

předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel 

dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Při stavbě bude materiál tříděn 

dle zařazení do kategorie pro odpady a dle tohoto třídění bude ukládán na příslušné 

skládky a část odpadu, který nebude nebezpečný, bude využit, a bude také uložen dle 

aktuálních potřeb. Odpad bude likvidován dle zákona 185/2001 Sb. V posledním znění a 

vyhlášek MŽP č. 374/2008 Sb.  

A) Hluk  

Před velkou mechanizací je nutno upřednostňovat použití malé ruční 

mechanizace, která redukuje působící hluk a zvýšenou prašnost.  

- Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb. 

(ochrana proti hluku). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni 

činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli 

jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány 

nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  
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- Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.  

- Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 

hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 

hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 

pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 

nezbytnými přestávkami.  

B) Vibrace  

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti 

stavebních organizací.  

 

C) Prašnost  

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření 

ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je 

po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební 

úřad.  

D) Ochrana povrchových a podzemních vod  

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 

povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí zejména 

dodržovat tyto zákony a předpisy:  

- Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

- Vyhláška č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích).  

- Nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů  

Na staveništi bude dodavatel v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 

technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. 

Při provádění všech stavebních a montážních prací musí být dodržovány platné předpisy 

a technologické postupy. Jedná se především o vyhlášku 363/2005 Sb., č. 207/1991 Sb., 

nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhláška č. 192/2005 Sb., ČSN 73 3050 a další patné 

předpisy. 

 Pracovníci před vstupem na pracoviště musí být prokazatelně proškoleni z 

předpisů BOZP a PO. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské 

dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.  

Na staveništi je nutno dodržovat zásady požární ochrany, které vylučují 

možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Při stavbě je 

nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy.  

Část předpisů, které bude nutno na stavbě dodržovat:  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí.  

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým sestavnou bližší požadavky na 

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

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

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

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací.  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci.  
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- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2001 Sb. a nařízení vlády č. 

441/2004Sb.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou vyžadovány.  

 

l) zásady po dopravně inženýrské opatření  

Staveniště se nachází mimo hlavní komunikační plochy pro veřejnost a 

dopravu. Přístup na staveniště je přes hlavní vjezd. Stroje a auta před výjezdem na místní 

komunikaci budou očištěny.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není vyžadováno.   

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

- Předpokládaná lhůta výstavby:  zahájení stavby 15. 3. 2016 

 dokončení stavby 12/2016 

- Popis postupu výstavby:  přípojky, zemní práce, základy od 15. 3.  2016  

do 1. 6 2016 

 hrubá stavba od 5. 6. 2016 do 1. 10. 2016 

 dokončovací práce od 3. 10. 2016 do 15. 12. 2016 

 terénní úpravy od 10. 10. 2016 do 15. 11. 2016 
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D.1.1.a Technická zpráva 

 

a) účel objektu 

Stavba je navržena jako rodinný dům pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Stavba 

je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepená, tvořená jednou bytovou 

jednotkou. Součástí objektu je garáž pro dva osobní automobily. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Rodinný dům pro čtyři osoby je tvarově řešen jako řadový, jednopodlažní 

rodinný dům s obytným podkrovím. Jedná se o zděnou stavbu, půdorysného tvaru L 

(celkové rozměry cca). Objekt má z části sedlovou střechu se sklonem 40°, a z části 

plochou vegetační střechu. Krytinou je plechová titan-zinková krytina v šedé barvě. 

Výška domu je v nejvyšším bodě činní 7,100 m. Fasáda je navržená jako provětrávaná 

s dřevěným obkladem ze sibiřského smrku v přírodní barvě. 

Stavba je tvořena dvěma hmotami. Na uliční čáře navazuje na sousední dům 

hmota klasického rodinného domu se sedlovou střechou a obytným podkrovím. 

Zatímco do zahrady pod úhlem vystupuje hmota bungalovu s vegetační plochou 

střechou. Objekt je řešený jako nepodsklepený objekt. Celý objekt je navržen a osazen 

v souladu s územním plánem této části města. Stavba se nachází v oblasti staveb 

podobného typu rodinných domů, nenarušuje tedy stávající vzhled lokality. Budova 

rodinného domu má půdorysný tvar písmene L. Střešní konstrukce jsou navrženy jako 

hambálková soustava tepelnou izolací mezi krokvemi a plochá vegetační střecha s 



 

38 
 

odvodněním pomocí střešních vpustí. Výška atiky rodinného domu je 3,370 m a výška 

hřebenu sedlové střechy je 7,300 m. Hlavním vchod je pohledu z ulice skryt v závětří 

za rohem stavby, do objektu lze také vstoupit i přes garáž, a to garážovými vraty, které 

jsou přístupné přímo z ulice.  

 

První nadzemní podlaží v části se sedlovou střechou je řešeno jako pobytová část 

domu. Nachází se zde kuchyň s jídelnou propojená s obývacím pokojem, ze kterého je 

přístup na venkovní terasu. Součástí prvního nadzemního podlaží této části je technická 

místnost, WC, zádveří a garáž pro dva osobní automobily. V bungalovu je řešeno zázemí 

pro rodiče. Nachází se zde ložnice s možností vstupu do zahrady, šatna a koupelna. V 

druhém nadzemním podlaží je nad garáží klidová část domu pro děti. Nachází se zde dva 

dětské pokoje, průchozí šatna a vlastní koupelna s WC. Na objektu je použit dřevěný 

obklad ze sibiřského smrku po celém obvodě. Výplně otvorů jsou projektovány hlinková 

okna tmavě šedé barvy s izolačním trojsklem. 

Rodinný dům není navržen jako bezbariérový, bezbariérové řešení není 

vyžadováno.  

Terénní úpravy budou provedeny v rámci kompletaci stavby. Pro terénní 

úpravy bude použita ornice uložená na mezideponii. Terénní úpravy budou malého 

rozsahu v okolí stavby (zarovnání a vyspárování terénu dle výkresové dokumentace). 

Volba vegetace a vegetačních prvků bude ponechána na majitelích, popřípadě           

na zahradním architektovi.  

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Statistické údaje (plochy, výšky, počty): 

- počet obyvatel 4 

- zastavěná plocha RD 173,5 m2 

- užitná plocha RD 220 m2 

- obestavěný prostor 707,5 m3 

- venkovní terasy 35 m2 

- výška stavby RD 7,3 m 

- počet výškových jednotek RD 1 

- počet nadzemních podlaží 2 
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- procento zastavění 27% 

Všechny obytné místnosti mají navržené přirozené oslunění v souladu s 

ČSN 730580 a jsou také v souladu se zákonnými požadavky na proslunění obytných 

místností – vyhláška 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na stavby. 

 

 

d) stavebně technické řešení 

Objekt je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Celé 2NP je řešeno 

jako obytné podkroví. V 1NP hlavní hmoty domu se nachází garáž, technická místnost 

a denní část domu. Ve 2NP hlavní hmoty a v hmotě bungalovu je řešena klidová část 

domu. Konstrukční řešení objektu je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25. Jedná se o stěnový 

konstrukční systém s nosnými obvodovými a nosnými vnitřními stěnami z keramických 

tvarovek. Stropní konstrukce je z části složená z POT nosníků a vložek Miako 

s betonovou mazaninou z betonu C 20/25. Celková tloušťka této stropní konstrukce je 

250 mm. V části nad garáží je stropní konstrukce řešena jako křížem vyztužená 

železobetonová deska s celkovou tloušťkou 150 mm. Konstrukce krovu je dřevěná 

hambálková ze smrku. 

Stavba je navržena z materiálů, jejichž předpokládané životnosti (50 až 100 

let) se docílí při správném používání a udržování jednotlivých stavebních konstrukcí. 

- Zemní práce 

Základové poměry byly stanoveny na základě inženýrsko-geologického 

průzkumu. Zemina – hlína se střední plasticitou (MI), Rdt = 0,25 Mpa, konzistence 

pevná. Jedná se o zeminu nepropustnou. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna 

v blízkosti základové spáry, proto nebude negativně ovlivňovat stavbu. V rámci 

staveniště bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti cca 300 mm, která bude odvezena 

na skládku na parcele číslo 2625. Podle výkresu základů projektové dokumentace budou 

provedeny výkopy rýh do hloubky -1,050 m, s kolmými stěnami, pod obvodovými 

stěnami a do hloubky -0,650 pod vnitřními nosnými stěnami.  

- Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu C20/25 a jsou 

tvořeny základovými pásy výšky 500 mm pod obvodovými stěnami a 350 mm pod 

vnitřními nosnými stěnami. Základové pásy jsou zmonolitněné podkladním betonem 
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tloušťky 150 mm. Podkladní beton je vyztužen ocelovou svařovanou sítí KARI R6 100 

x 100mm (Ø6 mm).  

- Svislé konstrukce nosné 

Obvodové stěny jsou z keramických tvárnic POROTHERM 50 EKO + Profi. 

Vnitřní nosné stěny jsou z keramických tvárnic POROTHERM 25 SK Profi. Veškeré 

nosné stěny jsou zděné na maltu POROTHERM TM v tloušťce spáry 12 mm. Tepelně 

technické vlastnosti navržených svislých konstrukcí splňují požadavky ČSN 73 0450 

viz příloha D – Technika prostředí staveb.  

- Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je částečně tvořena z keramických vložek MIAKO 19 

uložených na keramicko- betonových stropních nosnících POT 17,5, zmonolitněných 

betonovou vrstvou z prostého betonu C 20/25 v tloušťce 60 mm s vloženou KARI sítí 

R6 100 x 100 mm. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm včetně zmonolitnění. Ve 

stropní konstrukci nad hmotou bungalovu je pod nosnou stěnou 2NP proveden stropní 

průvlak. Je tvořen třemi stropními nosníky POT 17,5 a mezi ně vloženými dvěma 

svařovanými ocelovými I profily 160. Zmonolitnění průvlaku je dosaženo v rámci 

nadbetonávky této části stropní konstrukce z prostého betonu C 20/25 s vloženou KARI 

sítí R6 100 x100 mm.  

Druhá část stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená 

železobetonová deska z betonu C 20/25, vyztužená ocelí B500B a celkovou s tloušťkou 

150 mm.  

Při provádění stropních konstrukcí jsou vynechány prostupy pro vedení 

instalací a komínového tělesa viz Výkres tvaru stropní konstrukce.  

Na zdivu je proveden železobetonový věnec z betonu C 20/25, vyztužený ocelí 

B500B. Na obvodových stěnách je pozední věnec opatřen tepelnou izolací a věncovkou 

POROTHERM VT 8.  

- Schodiště 

Schodiště je jednoramenné bez mezipodesty. Schodiště je monolitické 

železobetonové, tloušťka desky 70 mm. Schodiště překonává výškovou úroveň z 1NP do 

2NP, průchozí šířka je 900 mm. Rameno je uloženo na základový pás v 1NP. Schodiště 

je vybaveno dřevěným madlem ve výšce 1000 mm. Počet stupňů v rameni je 18, výška 

stupně 171,11 mm a šířka stupně 290 mm.  

Stupnici i podstupnici tvoří dřevěná deska tloušťky 40 mm, a tvoří tak nášlapnou 
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vrstvu.  

- Střešní konstrukce 

Na části objektu je navržena jednoplášťová plochá střešní konstrukce odvodněná 

pomocí střešních vpustí. Skladba střešního pláště je kontaktně uložená na stropní 

konstrukci. Spád střešních rovin je 2% a je vytvořen pomocí spádových klínů 

ROCKFALL tl. 20-80 mm. Atika je vyspádována pod 5% směrem dovnitř objektu. 

Jednoplášťová plochá střecha je navržena jako vegetační plochá střecha pro suchomilné 

rostliny.  

Nad druhou částí objektu je navržena sedlová střecha, konstrukční systém 

hambálkový. Sklon všech střešních rovin je 40°. Krokve jsou uloženy na pozednicích 

osedláním. V každé vazbě jsou krokve ztuženy kleštinami, které plní funkci hambálku. 

Střešní krytina je ocelová žárově pozinkovaná, falcovaná krytina Lindab SEAMLINE 

tloušťky 0,6 mm. Střešní konstrukce je opatřena pojistnou hydroizolací a vloženou 

tepelnou izolací mezi a pod krokvemi pro dosažení tepelně izolačních požadavků dle  ČSN 

73 0540.  

Pozednice jsou kotveny do pozedních železobetonových věnců pomocí 

závitových tyčí a podložkou s šestihrannou maticí M32.  

Odvodnění sedlové střechy je zajištěno pomocí podokapních žlabů a svodů 

z pozinkovaného plechu. 

Skladby střešních konstrukcí a specifikace jednotlivých vrstev viz skladby 

konstrukcí. 

- Komín 

Komín pro nucený odvod spalin je navržen třívrství jednoprůchodový komín 

systému SCHIEDEL pro plynná paliva s průměrem vložky 150 mm. Vymetání je 

prováděno ze střechy. Vybírací otvor je v 1NP v místnosti 104 ve výšce 400 mm nad 

úrovní podlahy. Podlaha je z nehořlavého materiálu (betonová stěrka).  

- Nenoské konstrukce – příčky, podhledy 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce jsou z keramických příčkových tvarovek 

POROTHERM 14 PROFI. Veškeré příčky jsou zděné na maltu POROTHERM MT  

v tloušťce spáry 12 mm.  

Podhled v podkroví je ze sádrokartonových desek KNAUF GKB tl. 15 mm. 

Zavěšený je pomocí CD profilů kotvených do kleštin.  

- Překlady 
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V nosných stěnách jsou nad otvory osazeny keramické překlady POROTHERM 

7 různých délek. V obvodových stěnách jsou tyto překlady doplněnou tepelnou izolací 

v místě nad výplní otvoru.  

V nenosných vnitřních stěnách jsou nad otvory osazeny keramické překlady 

POROTHERM 7 různých délek. 

- Podlahy 

Podlahy jsou v jednotlivých místnostech navrženy podle typu provozu, pro který 

je daná místnost určena. 

V 1NP v garáži, technické místnosti a zahradním skladu tvoří nášlapnou vrstvu 

podlahy dvousložkový nátěr na bázi bezrozpouštědlové epoxidové pryskyřice. 

V 1NP v koupelně a na WC tvoří nášlapnou vrstvu podlahy keramická dlažba. 

V 1NP v ostatních místnostech tvoří nášlapnou vrstvu podlahy laminátové 

lamely. 

Ve 2NP v koupelně tvoří nášlapnou vrstvu podlahy keramická dlažba. 

Ve 2NP v ostatních místnostech tvoří nášlapnou vrstvu podlahy laminátové 

lamely. 

Na schodišti tvoří nášlapnou vrstvu podlahy dřevěné desky. 

- Tepelné a zvukové izolace 

Základové pásy jsou zatepleny z boku tepelnou izolací ISOVER XPS PRIME 

tloušťky 90 mm.  

Ve všech konstrukcích podlah v 1NP je použitá tepelná izolace              ISOVER 

EPS 100 S tloušťky 120 mm.  

Ve 2NP je v konstrukcích podlah použita tepelná izolace                          ISOVER 

EPS 100 S tloušťky. 

Pozední věnce v 1NP a 2NP jsou v obvodových stěnách zatepleny tepelnou 

izolací. 

Střešní konstrukce je zateplena ve dvou vrstvách mezi krokvemi a kleštinami 

tepelnou izolací ISOVER UNIROL PROFI v tl. 180 mm a pod krokvemi a kleštinami 

tepelnou izolací ISOVER UNIROL PROFI v tl. 60 mm.  

- Hydroizolace 

Hydroizolace stavby je tvořena hydroizolačním pásem z oxidovaného asfaltu 

s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny DEKGLASS G200 S40 ve dvou vrstvách a 

celkovou tloušťkou 8 mm. Ten se natavuje na asfaltovou penetrační emulzi 
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DEKPRIMER, kterou se penetruje podklad. Izolační pásy budou vytaženy 300 mm nad 

okolní přilehlý upravený terén.  

- Úpravy povrchů 

Obvodové zdivo je z venkovní strany osazeno dřevěným roštem, s dřevěnou 

fasádou.  

V koupelně je proveden keramický obklad do výšky 2100 mm nad úroveň 

podlahy po celém obvodu místnosti, v místě šikmého podhledu je obklad osazen po 

šikminu podhledu. 

Ve všech místnostech WC jsou nalepeny keramické obklady do výšky 1500 mm 

nad úroveň podlahy. 

V kuchyni je proveden obkladový pás do výšky 800 mm nad úroveň podlahy. 

Obkladový pás je proveden pouze po délce kuchyňské linky. 

Všechny typy obkladů si volí investor sám. 

- Truhlářské výrobky 

Vnitřní parapety jsou provedeny jako dřevotřískové v barvě dub. Madlo schodiště 

je z dubového masivu a je opatřeno bezbarvým lakem. 

Okna i střešní okna, jsou hliníková VEKRA FUTURA STANDARD v barvě 

přírodní elox.  

Vstupní dveře jsou hliníková VEKTRA FUTURA STANDARD v barvě přírodní 

elox.  

Vnitřní dveře jsou dřevěné typu CASTEL D ošetřené bezbarvým lakem v barvě 

dub. 

- Klempířské výrobky 

Odvodnění střešních rovin je zajištěno pomocí podokapních žlabů. Žlabových 

kotlíků a odpadních trub z pozinkovaného plechu. Veškeré příslušenství k těmto prvkům 

je také z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm, nebo jsou tyto prvky ocelové s povrchovým 

tenkovrstvým pozinkováním. 

Vnější parapety jsou z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm. 

- Zámečnické výrobky 

Před garážovými vraty je osazen plastový odvodňovací kanálek krytý můstkovým 

pozinkovaným roštem. 

- Zdravotně technické instalace 

Vodoměrná soustava spolu s vodoměrem a hlavním uzávěrem přívodu vody do 
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objektu je umístěna ve vodoměrné šachtě o průměru 600 mm, která se nachází na 

pozemku investora. 

- Vytápění 

Vytápění objektu je zajištěno závěsným kondenzačním plynovým kotlem 

umístěným v 1NP v technické místnosti.  

- Kanalizace 

Splašková kanalizace je napojena přípojkou na obecní řád jednotné odpadní 

kanalizace.  

Odvodnění střechy a vjezdu v rámci dešťové kanalizace je svedeno do jímky 

dešťových vod a odtud přepadem do dešťové kanalizace. 

- Elektroinstalace 

Vnitřní elektrické rozvody jsou napojeny na rozvaděč, Jednotlivé kabelové 

rozvody jsou vedeny v plastových chráničkách drážkami ve zdivu, drážky jsou zaomítány 

spolu se zdivem.  

Přípojka silového vedení NN je do objektu přivedena ze sloupového bedení 

kabelem na severní fasádu objektu. Zde je kabel kotvou přichycen ke stěně. Od kotvy 

pokračuje kabel svisle dolů v chráničce do elektroměru ve zděném sloupku osazeném na 

terénu v kontaktu se severní fasádou objektu.  

- Plynoinstalace 

Plynová přípojka NTL plynovodu je provedena z venkovního NTL vedení 

plynovodu do sloupku osazeného v plotové zídce. Součástí sloupku je HUP, regulátor 

tlaku a plynoměr.  

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navrženy a posouzeny dle normy 

ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1 2012 – Tepelná ochrana budov.  

Výpočtová venkovní teplota: - 15°C 

Návrhová vnitřní teplota: + 20°C 

Výpočty jsou přiloženy viz složka D – technika prostředí staveb.  

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko – geologického 

a hydrogeologického průzkumu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu byly stanoveny 
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základové poměry. Zemina – hlína se střední plasticitou, Rdt = 0,25 MPa, konzistencí 

pevná. Jedná se o zeminu nepropustnou. Hladina podzemní vody nebyla zjištěna 

v blízkosti základové spáry, proto stavbu nebude negativně ovlivňovat. V rámci 

staveniště bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti cca 300 mm, která bude odvezena 

na skládku. Podle výkresu základů projektové dokumentace budou provedeny výkopy 

rýh na výšku -1,050 m pod obvodovými stěnami a -0,650 pod vnitřními nosnými stěnami.  

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba RD svými rozměry a charakterem nenarušuje okolní zástavbu vzhledem 

k architektuře okolní zástavby. Napojení na inženýrské sítě a způsob vytápění svým 

provedením nenarušují okolí. Při výstavbě musí být dodrženy požadavky dané vyhl. č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, příslušné normy a bezpečnostní 

požadavky.  

V rámci výstavby objektu je dodavatel stavby povinen dbát na čistotu a pořádek 

na staveništi. Vzhledem k poloze staveniště musí dodavatel dodržovat limity prašnosti a 

hluku při výstavbě. Po skončení výstavby musí dodavatel zlikvidovat veškerý odpad 

podle příslušné vyhlášky.  

h) dopravní řešení 

Objekt je na místní komunikaci napojen chodníkem a vjezdem do garáže.  

i) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je podmíněna řádným 

zhotovením objektu.  

HPV nebyla zjištěna v rámci inženýrsko-geologického průzkumu na staveništi.  

Radonový index byl stanoven jako střední, protiradonové opatření tvoří celistvě 

a spojitě provedená protiradonová izolace odpovídající požadavkům normy ČSN 73 0601 

(2006). 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Celá dokumentace je vyhotovena v souladu: 

- s vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

- s vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 

staveb 
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- a příslušných technických norem 

 

 

 

 

 

3. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo zpracování prováděcí dokumentace rodinného 

domu. Při dodržení všech zákonů, morem, vyhlášek, dodržení technologického postupu 

a preciznosti provedení bude objekt vytvářet plnohodnotnou funkční jednotku pro čtyři 

osoby. Hlavní denní místností je prostorný obývací pokoj včetně jídelního koutu a 

kuchyní. Klidová část bytu je rozdělena  do dvou částí, pro rodiče je řešena 

v jednopodlažní části domu vystupující do zahrady a pro děti je umístěna ve druhém patře 

hlavní části domu nad garáží.  

Jako podklad pro konečnou podobu dokumentace sloužily architektonické studie. 

Projekt byl zpracován v souladu se zadáním bakalářské práce a rodinný dům vyhovuje 

na všechny posuzované požadavky tzn. tepelně technické, požárně bezpečnostní a dále 

na ochranu životního prostředí, hygienu i bezpečnost při užívání. 

Objekt byl zpracován tak, aby splňoval všechny stavebně technické řešení a 

normové podmínky. Cílem projektu bylo zpracovat jednoduché řešení tak, aby stavba 

byla  realizovatelná a z ekonomického hlediska přijatelná.  
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4. Seznam použitých zdrojů 

4.1 Zákony 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), s datem účinnosti od 1. 1. 2007 

4.2 Vyhlášky 

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

Vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, 

kterou se mění vyhl. č. 23/2008 Sb. 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb, kterou se mění vyhl. č. 499/2006 

Sb. Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

4.3 Normy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3130 Technické výkresy – Kótování – Základní ustanovení 

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

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

veličin ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární 

bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní 

objekty 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
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4.4 Elektronické prameny, webové stránky 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.schonox.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://www.lomax.cz/ 

http://www.bohemiaplast.cz/ 

http://www.velux.cz/ 

http://www.rako.cz/ 

http://www.lindab.cz/ 

http://www.dek.cz/ 

4.1 Podklady ze cvičení během bakalářského studia 

Pozemní stavitelství I, II, III 

Nauka o budovách I, II 

Požární bezpečnost staveb 

Tepelná technika budov 

TZB I 

Dřevěnné konstrukce 

Realizace staveb I 

 

 

 

 

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.schonox.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.lomax.cz/
http://www.bohemiaplast.cz/
http://www.velux.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.lindab.cz/
http://www.dek.cz/
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VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

RD rodinný dům 

PP podzemní podlaží 

NP nadzemní podlaží 

EPS expandovaný polystyren 

ŽB železobeton 

HI hydroizolace 

TI tepelná izolace 

KCE konstrukce 

KCI konstrukci 

KCÍ konstrukcí 

KČNÍCH konstrukčních 

UP upravený terén 

PT původní terén 

NN nízké napětí 

NTL nízkotlaký 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN česká státní norma 

PENB průkaz energetické náročnosti budovy 

TV topná voda 

OÚ obecní úřad 

MMR ministerstvo pro místní rozvoj 

ŽP životní prostředí 

OA osobní automobil 

U součinitel prostupu tepla konstrukcí 

Z1 změna zákona nebo vyhlášky 

Sb. sbírka 

ČOV čistička odpadních vod 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PÚ požární úsek 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

HPV hladina podzemní vody 

HUP hlavní uzávěr plynu 

WC místnost se záchodovou mísou 

P + D pero a drážka (spojovací zámek prvků) 

tl. tloušťka 

č. číslo 

x matematické znaménko pro násobení (krát) 

% procenta 

     35° úhel 35 stupňů 

Ø průměr (profil) 
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viz podle 

cca cirka 

atd. a tak dále 

DET. detail 

Kč korun českých 

Mob. mobil 

m metr 

mm milimetr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

l litr 

kW kilowatt 

MWh megawatt hodina 

MPa megapascal 

°C stupeň Celsia 

C 16/20 pevnostní třída betonu (Concrete) (válcová pevnost/krychelná pevnost) 

B500B pevnostní třída oceli (betonářská ocel mez kluzu 500 MPa) 

Rdt únosnost podloží 

Ing. inženýr 

Mgr. magistr 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

k. ú. katastrální území 

parc. č. parcelní číslo 

JTSK jednotná trigonometrická síť katastrální 

Bpv výškový systém ,,Balt po vyrovnání” 

m. n .m. metrů nad mořem 

EIA z anglického - Environmental Impact Assessment, 

česky – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
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6. Seznam příloh 

SLOŽKA A – HLAVNÍ TEXTOVÁ ČÁST 

- Abstrakt 

- Popisné údaje vysokoškolské kvalifikační práce 

- Vlastní text práce 

- Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 

SLOŽKA B – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 
Textová část: 

 

B Souhrnná technická zpráva (je součástí složky A – Vlastní text práce) 

 

Výkresová část: 

 

B.01 Půdorys 1NP 

B.02 Půdorys 2NP 

B.03 Řez A – A’  

B.04 Řez B – B’  

B.05 Technické pohledy 

 

SLOŽKA C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

 
Výkresová část: 

 

C1.01 Situace širších vztahů 

C1.02 Technická situace 

 

SLOŽKA D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
Textová část: 

 

D.1.1.a Technická zpráva (je součástí složky A – Vlastní text práce) 

 

Výkresová část: 

 

D.01 Základy 

D.02 Půdorys 1NP 

D.03 Půdorys 2NP 

D.04 Skladba stropu 

D.05 Krov 

D.06 Půdorys ploché střechy 
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D.07 Řez A – A’ 

D.08 Řez B – B’ 

D.09 Řez C – C’ 

D.10 Technické pohledy 

D.11 Detail 1 – Atika ploché střechy 

D.12 Detail 2 – Střešní vtok ploché střechy 

D.13 Detail 3 – Základový sokl 

D.14 Detail 4 – Střešní hřeben 

D.15 Detail 5 – Kotvení okna v obvodové stěně 

D.16 Výpis skladeb 

D.17  Výpis výrobků – okna, dveře, truhlářské, klempířské a zámečnické 

výrobky 

 

SLOŽKA E – DALŠÍ PŘÍLOHY 
 

 

E.01 Požárně bezpečnostní řešení 

E.02 Situace odstupových vzdáleností   

E.03 Stavební fyzika 

E.04 Seminární práce 
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7. Přílohy 

Viz samostatné složky bakalářské práce A, B, C, D, E. 

 

 

 

 

 

 

 


