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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace samostatně 

stojícího rodinného domu v obci Janová. Stavební pozemek se nachází na konci 

zástavby rodinným domŧ v okrajové části obce. Objekt stojí na parcele s p.č. 905/105. 

Objekt je navrţen jako nepodsklepený, se dvěma obytnými podlaţími. Pŧdorysný 

rozměr 1.NP bude 21,7 x 7,4 m. Základy jsou tvořeny ztraceným bedněním. Svislé 

nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm Profi 24 a Porotherm Profi 30. Vodorovné 

nosné konstrukce tvoří strop Porotherm BN a u přístřešku se skladem dřevěná 

konstrukce přístřešku. Střechy jsou ploché s povlakovou krytinou.  

  

Klíčová slova 

Rodinný dŧm, přístřešek, terasa, plochá střecha, ztracené bednění, lepený 

lamelový nosník, povlaková krytina, systém Porotherm 

  

  

Abstract 

 This bachelor’s word deals with the process of a design documentation of a 

detached family house in a village called Janová. The building site is situated at the end 

of the family houses zone on the outskirts of the village. The house itself is located on 

the pot No. 905/105. It has two floors and no cellarage. The grounplan is going to be 

21,7 metres in length and 7,4 metres in width. The basement is formed by the 

permanent formwork. The vertical framework beams are built of Porotherm Profi 24 

and Porotherm Profi 30 systems, while the horizontal framework beams are built of 

Porotherm BN and make the ceiling. Wooden beams are used for the shelter. The roofs 

are flat covered by coating roofing. 

  

Keywords 

Family house, shelter, terrace, flat roof, permanent formwork, glue laminated 

timber, coating roofing, Porotherm systém/  
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1. Úvod 

Zadáním bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro 

novostavbu rodinného domu ve stupni pro provádění stavby dle platných norem a 

předpisŧ. 

Zvolil jsem pozemek v obci Janová z dŧvodu rovinnosti terénu, výhodné orientací 

ke světovým stranám a dostupnosti do okresního města Vsetín. 

Rodinný dŧm má dvě nadzemní obytné podlaţí  a přístřešek se skladem, který je 

od domu konstrukčně oddělen. Dŧm se tvarově i konstrukčně značně odlišuje od 

ostatních staveb v této lokalitě. Tento záměr byl zvolen z dŧvodu, ţe zdejší architektura 

je značně zastaralá a tento návrh by mohl danou lokalitu oţivit a inspirovat 

potencionální obyvatele. 

Práce je členěna na textovou a výkresovou část, textová část obsahuje prŧvodní 

zprávu, souhrnou technickou zprávu a zprávu architektonicko-stavebního řešení. 

Výkresová část se dělí do sloţek v následujícím členění: přípravné práce, situační 

výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, poţárně 

bezpečnostní řešení a stavební fyzika. 
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2. Textová část 

A. Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba rodinného domu v obci Janová 

b) místo stavby   

obec Janová, okres Vsetín 

k.ú. Janová 

parc. č. 918/105 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení: Pavlína Voreková 

Místo trvalého pobytu: Mostecká 364, 75501 Vsetín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení: Zdeněk Jiříček 

Místo trvalého pobytu: Luční 2001, 75501 Vsetín 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa. 

Výškové zaměření pozemku. 

Poţadavky stavebníka. 

Příslušné normy a vyhlášky. 

A.3 Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území  

Stavba bude umístěna v k.ú. Janová na pozemku s parcelním číslem 918/105.  
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b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  

Stavba se nenachází v ţádné chráněné oblasti. 

c) údaje o odtokových poměrech  

Sráţkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrţe. Přepad z nádrţe bude veden do vsakovacích blokŧ v jiţní části 

pozemku. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování  

Stavba je v souladu s územním plánem obce Janová. Stavební objekt je umístěn 

v ploše určené pro bydlení v rodinných domech.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území  

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na 

vyuţívání území. 

g) údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů  

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny poţadavky dotčených 

orgánŧ.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nebyly provedeny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Nebylo čerpáno ze ţádných investic. 

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

nemovitostí) 

Parcelní číslo:  918/167 

Obec:   Janová 

Katastrální úřad: Janová 

Výměra:   138m
2
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Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Orná pŧda 

 

Parcelní číslo:  918/160 

Obec:   Janová 

Katastrální úřad: Janová 

Výměra:   114m
2
 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Orná pŧda 

Parcelní číslo:  918/68 

Obec:   Janová 

Katastrální úřad: Janová 

Výměra:   2868m
2
 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Zpŧsob vyuţití:  Ostatní komunikace 

Druh pozemku:  Ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:  918/105 

Obec:   Janová 

Katastrální úřad: Janová 

Výměra:   924m
2
 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  Orná pŧda 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu se dvěma nadzemními 

podlaţími. 

b) účel uţívání stavby  

Objekt je určen pro rodinné bydlení. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.)  

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisŧ. 

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

poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb  

Jsou splněny všechny technické poţadavky, které jsou poţadovány dle platných 

norem. V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, 

s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických poţadavcích na stavby ve znění 

pozdějších předpisŧ a rovněţ v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované 

stavby. Stavba nemusí zabezpečovat bezbariérové uţívání. 

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

jiných právních předpisů  

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny poţadavky dotčených 

orgánŧ.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Nebyly provedeny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelů / pracovníků 

apod.)  

Rodinný dŧm 

Zastavěná plocha          178,08 m
2
  

Obestavěný prostor         663,37 m
3 

Počet bytových jednotek       1 

Počet nadzemních podlaţí      2 

Počet podzemních podlaţí      0 

Podlahová plocha       127,27 m
2 

Obytná plocha        75,21 m
2 

Počet uţivatelŧ        4 
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Zpevněné plochy       138,28 m
2 

 

Oplocení 

Podezdívka z betonových tvarovek + dřevěná výplň v. 1,6 m 66,6 m 

Ocelové sloupky + pletivo    v. 1,6 m 105,2 m 

 

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.) 

Bilance spotřeby vody:  

Roční spotřeba vody: Qr  =  4 osob x 40 m
3
/rok  =   160 m

3
/rok 

Denní specifická spotřeba vody: Qd  =  0,44 m
3
/den  =  0,005 l/s 

 

Maximální hodinová spotřeba vody: Qmax  =  Qd  x   Kd   x   Kh   =  1/24 x 440 x  

1,4  x  1,8   =  46,2 l/h 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Sráţkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrţe. Přepad z nádrţe bude proveden do vsakovacích blokŧ na pozemku 

stavebníka. Voda bude vyuţívána na zavlaţování zeleně a bude slouţit k vnitřnímu 

splachování. 

Třída energetické náročnosti budovy: B  - úsporná (viz energetický štítek budovy) 

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

etapy) 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

Předpokládané zahájení stavby      březen 2017 

Předpokládané dokončení stavby     duben 2018 

k) orientační náklady stavby          3.200.000,- Kč (SO 01) 

Cena byla stanovena dle cenových ukazatelŧ ve stavebnictví pro rok 2016. JKSO 

803.6. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a     

technologická zařízení  

SO 01 – Rodinný dŧm 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Oplocení 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace + vnitřní kanalizace 

SO 05 – Dešťová kanalizace + retenční nádrţ 

SO 06 – Přípojka vody + vnitřní vodovod 

SO 07 – Venkovní odběrné elektrické zařízení  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Datum: 13. 4. 2016 

        Vypracoval: Zdeněk Jiříček 

         

        Podpis: ……………………. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  

Pozemek se nachází na parcele č. 905/105 v okrajové části obce Janová na konci 

zástavby rodinných domŧ u místní komunikace. Stavební parcela se nachází na rovině 

v blízkosti řeky Bečvy. Na jiţní straně se nachází protipovodňová hráz. Vytyčení 

pozemku bude provádět geodet dle koordinační situace. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Bylo provedeno výškové zaměření terénu a měření radonu. Ostatní prŧzkumy a 

rozbory nebyly zapotřebí. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Stavba se nenachází v ţádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nachází v záplavovém území Vsetínské Bečvy. Podle Centrálního datového 

skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik se podle polohy 

záplavové čáry pozemek nachází v záplavové oblasti Q5 (prŧtok pětileté vody). 

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

poměry v území  

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky a nebude mít vliv na 

odtokové poměry v území. 

e) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Na pozemku se nachází několik nízkých křovin, které budou před započetím 

výstavby odstraněny. 

f) poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Nedojde k trvalému záboru zemědělského pŧdního fondu. 
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g) územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

Do blízkosti stavebního pozemku vede místní zpevněná asfaltová komunikace.  

Napojení na technickou infrastrukturu: Splaškové vody budou svedeny do stávající 

jednotné kanalizace ve správě VaK Vsetín. 

Sráţkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrţe. Přepad z nádrţe bude proveden do vsakovacích blokŧ na pozemku 

stavebníka. 

Bude vybudována vodovodní přípojka napojená na vodovodní řád ve správě VaK 

Vsetín. 

Dŧm bude napojen na síť nízkého napětí ve správě E.ON Distribuce, a.s. Na 

přípojku NN byl vydán územní souhlas. Přípojka je jiţ zrealizována. 

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

Ţádné. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1  Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek  

Objekt je určen k rodinnému bydlení. V rodinném domě je jedna bytová jednotka 

4+kk. 

B.2.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Stavba bude umístěn na konci zástavby rodinným domŧ v blízkosti řeky 

Vsetínské Bečvy. Terén je rovinný, dŧm je orientován na jih. 

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

řešení  

Dŧm je navrţen obdélníkového pŧdorys s uskočeným druhým nadzemním 

podlaţím. Nad obytnou částí stavby bude objekt zastřešen plochou střechou 

s povlakovou krytinou z PVC. Sklon této střechy je 3%. Stání pro auta a sklad je 
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zastřešen dřevěnou konstrukcí s povlakovou krytinou z PVC, kde hlavní nosné prvky 

jsou lepené lamelové nosníky. Sklon této konstrukce je 2%. Obytná i neobytná část je 

zděná z cihelného systému Porotherm. Vnější fasáda je tvořena silikonovou 

probarvenou omítkou. Sokl domu je proveden z voděodolné dekorativní soklové 

omítky. 

B.2.1 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Přístup na pozemek je zajištěn ze severní strany pozemku. Hlavní vstup do 

objektu je situován pod přístřeškem ve východní části. 

B.2.2 Bezbariérové uţívání stavby  

Stavba nemusí zabezpečovat bezbariérové uţívání. 

B.2.3 Bezpečnost při uţívání stavby  

Za bezpečnost při uţívání odpovídá stavebník. 

B.2.4 Základní charakteristika objektů   

a) stavební řešení  

Objekt je navrţen jako nepodsklepený, se dvěma obytnými podlaţími. Pŧdorysný 

rozměr 1.NP bude 21,7 x 7,4 m + terasa s rozměry 8,0 x 3,0. Rozměr skladu v 1.NP 

bude 2,0 x 7,4 m, rozměr 2.NP bude 8,0 x 7,4 m. Výška 1.NP bude 3,520 m a celková 

výška objektu 6,520 m. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Rodinný dům 

Konstrukční systém stavby bude stěnový se skládaným stropem z nosníkŧ a 

vloţek. Zaloţení stavby bude na základových betonových pásech, kde první úroveň je 

z prostého betonu a druhá úroveň ze ztraceného bednění s výplní z prostého betonu. 

Obvodové a nosné zdivo v obytné části objektu navrţeno z broušených cihel tl. 240mm. 

Obvodové zdivo skladu je z broušených cihel tl. 300 mm. Stropy nad 1.NP i 2.NP jsou 

navrţeny jako skládaný z keramických nosníkŧ a vloţek bez nadbetonávky. Schodiště 

z 1.NP do 2.NP je navrţeno jako přímé, monolitické s tl. schoďišťové desky 120 mm. 

Střecha nad obytnou části je navrţena plochá s povrchovou izolací proti vodě z PVC. 

Střecha nad stáním pro auta a skladem je navrţena jako plochá s nosnou dřevěnou 
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konstrukcí s povrchovou izolací proti vodě z PVC. 

Zpevněné plochy 

Okolo rodinného domu je navrţena zpevněná plocha ze zámkové dlaţby, 

lemované betonovými obrubníky. Barvu si určí stavebník. 

Oplocení 

Na hranici pozemku rovnoběţné s místní komunikací je navrţeno oplocení 

s podezdívkou a sloupy z betonových tvarovek a dřevěnou výplní. V místě sjezdu 

na MK bude umístěna branka š. 1,0m a brána š. 7,0m. 

 Zbývající oplocení pozemku bude z ocelových sloupkŧ a poplastovaného pletiva.  

Výška oplocení je navrţena 1,6m. 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni pŧsobící v prŧběhu výstavby a uţívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v dŧsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Projektant 

nenese zodpovědnost za pouţití jiných neţ předepsaných materiálŧ. 

Viz Samostatná příloha: Statické posouzení (není součástí bakalářské práce). 

B.2.5 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení  

a) Technické řešení 

Za umístění technologických zařízení zodpovídá projektant TZB. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení – Tepelné čerpadlo NIBE AMPS10 vzduch-voda. Sestava 

se skládá z venkovní jednotky NIBE AMS10, vnitřní jednotky HBS 12 a hydroboxu 

HEV 500. 

B.2.6 Poţárně bezpečnostní řešení  

Poţárně bezpečnostní řešení viz samostatná příloha projektové dokumentace. 

Stavba je navrţena dle platných předpisŧ a norem a splňuje následující 

poţadavky: zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje 

a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření poţáru na sousední stavbu, umoţnění 
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evakuace osob a zvířat, umoţnění bezpečnostního zásahu jednotek poţární ochrany. 

B.2.7 Zásady hospodaření s energiemi  

a)  kritéria tepelně technického hodnocení  

Navrţené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 

730540 – 2:2011 + Z1:2012 na prostup tepla.  

b) energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný projekt byl vytvořen energetický štítek náročnosti budovy. 

Ukazatel je vypracován podle současně platných norem a stavba byla zařazena do třídy 

B – úsporná. Výpočet a zatřídění viz sloţka č. 6 – stavební fyzika. 

c) posouzení vyuţití alternativních zdrojů energií  

Stavebník uvaţuje výhledově o pořízení solárních kolektorŧ na ohřev TUV. 

B.2.8 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 (vibrace, hluk, 

prašnost apod.).  

Větrání domu bude zajištěno okny, v kuchyni nad sporákem bude umístěna 

digestoř, v koupelnách a na WC budou elektrické ventilátory. Vytápění bude 

teplovodní, podlahové. Denní osvětlení bude zajištěno okny dostatečné velikosti, umělé 

osvětlení je navrţeno ţárovkovými a zářivkovými svítidly. Objekt bude napojen na 

veřejný vodovod a síť NN. Ohřev TUV bude zajištěn zásobníkovým ohřívačem o 

objemu 500l. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Sráţkové vody ze 

střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do retenční nádrţe, 

s přepadem do vsakovacích blokŧ. Domovní odpad bude tříděn a před domem bude 

umístěna popelnicová nádoba na zbytkový odpad. 

Stavba nebude mít vliv na okolí.  

B.2.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloţí  
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Na pozemku bylo provedeno měření pronikání radonu z podloţí. Byl stanoven 

nízký radonový index pozemku. Za dostatečné protiradonové opatření se povaţuje 

provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, 

která plní zároveň i funkci hydroizolace. Je navrţen asfaltový pás tl.4 mm z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vloţkou ze skleněné rohoţe, např. GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Není zapotřebí provádět opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Není zapotřebí provádět opatření. 

d) ochrana před hlukem  

Dle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonŧ (ve znění pozdějších změn a doplňkŧ) se 

nejedná o území zatíţené zdrojem hluku. 

Stavba je navrţena v souladu s platným územním plánem obce Janová v ploše pro 

bydlení v rodinných domech. Objekt je umístěn na konci stávající obytné zástavby 

vedle místní komunikace, která zde končí a je určena pouze pro místní obyvatele.  

Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy na této komunikaci je negativní účinek 

hluku z dopravy minimální. 

V okolí navrhované stavby RD se nachází hlavní komunikace spojující přilehlé 

vesnice. Vznikající hluk však nemá negativní účinky na bydlení. 

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nachází v záplavovém území. Na pozemku byla vytvořena naváţka 

zeminy o celkové mocnosti 250 mm. Zemina v této lokalitě je vysoce propustná, takţe 

nehrozí dlouhodobé podmáčení základŧ. 

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

Netýká se této stavby. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu   

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

Bude vybudována kanalizační přípojka pro odvod splaškových vod, napojená do 

obecní splaškové kanalizace na pozemku p.č. 918/68.   

Bude provedena vodovodní přípojka s napojením na pozemku p.č. 918/68. Pět 

metrŧ za napojením bude umístěna vodoměrná šachta. 

Napojení na síť NN je provedeno ze sloupu na pozemku p.č. 918/105. Na sloupu 

je umístěna pojistková skříň a z ní je veden zemní kabel na hranici pozemku p.č. 

918/105, kde bude v oplocení umístěn pilířek s elektroměrem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Přípojka splaškové kanalizace   PVC DN 150   

Přípojka vody      PE DN 32  

Přípojka NN (jiţ provedeno)   NAVY-J 4x25   

Venkovní odběrné elektrické zařízení  NAVY-J 4x25   

B.4  Dopravní řešení   

a)  popis dopravního řešení  

Do blízkosti stavebního pozemku vede místní asfaltová komunikace. 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Před rodinným domem bude provedena zpevněná plocha navazující na asfaltovou 

komunikaci. Sjezd bude proveden ze zámkové dlaţby olemované betonovými 

obrubníky osazenými v úrovni dlaţby. V místě napojení na místní komunikaci budou 

pouţity nájezdové obrubníky.  

c)  doprava v klidu  

V rodinném domě bude kryté stání pro dvě osobní auta. Před domem bude 

zpevněná plocha umoţňující parkování pro dvě osobní auta. 

d) pěší a cyklistické stezky  

Netýká se této stavby. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a)  terénní úpravy  

Stavba je osazena na rovinatém terénu. Kvŧli poloze pozemku v záplavové oblasti 

byla provedena naváţka zeminy o celkové mocnosti 250 mm. 

b) pouţité vegetační prvky  

V okolí stavby bude vysazena tráva a drobná okrasná zeleň. 

c) biotechnická opatření  

Na pozemku bude osazena retenční nádrţ. Bude napojena samostatnou přípojkou 

a bude slouţit pro vnitřní splachování. 

B.6  Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho 

ochrana   

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

Stavba nebude mít vliv na ţivotní prostředí. 

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

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

krajině  

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nebude mít soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů  

Ţádná. 

B.7  Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
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Při provádění stavebních prací musí být dodrţovány předpisy týkající se ochrany 

ţivota a zdraví osob, zejména vyhláška č.591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o Bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, stejně tak jako platné ČSN. 

B.8 Zásady organizace výstavby   

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

Bude potřeba napojení na zdroj vody a NN. Přípojka NN je jiţ vybudována, bude 

provedeno osazení staveništního rozvaděče. Přípojka vody bude vybudována na začátku 

stavby. 

b) odvodnění staveniště  

Bude řešeno do nově vybudované kanalizace pro odvod sráţkových vod. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště se nachází v těsné blízkosti místní asfaltové komunikace. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Na hranici pozemku p.č. 918/105 je proveden přívod NN, bude zde osazen 

staveništní rozvaděč. 

Přípojka vody bude vybudována dle PD a přivedena na stavební pozemek. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

V prŧběhu realizace je nutno, aby dodavatel minimalizoval účinky vlastní 

stavební činnosti na okolí (prašnost, hlučnost, …). Např. kropením, omytím stavebních 

strojŧ před vjezdem na MK. 

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

dřevin  

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 

poţadavek, aby stavba neohroţovala ţivot a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 

ţivotní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, 

popř. nezpŧsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a uţívání stavby a stavebního 

pozemek je nutno předcházet dŧsledkŧm ţivelných pohrom nebo náhlým haváriím a 

čelit jejich účinkŧm, resp. sníţit nebezpečí takových účinkŧ. Je nutné dbát na to, aby 

byly odstraněny stavebně bezpečnostní, poţární, hygienické, zdravotní nebo provozní 
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závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překáţek bezbariérového uţívání 

stavby. Při vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. Povinností 

realizační firmy je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani 

se nepohybovat. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Staveniště bude na části pozemku p. č. 918/68 z dŧvodu přístupu na staveniště. 

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

likvidace  

S odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb. V případě, ţe v rámci stavby dojde ke vzniku odpadŧ nebezpečných, 

pŧvodce odpadŧ (stavebník nebo dodavatel stavby) poţádá MěÚ, odbor ţivotního 

prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před 

zahájením stavebních prací v případě, ţe tento souhlas nebude mít. 

Stavebník na vyţádání odboru ţivotního prostředí MěÚ předloţí kompletní 

evidenci všech odpadŧ vzniklých při provádění stavby a doklady o předání odpadŧ 

oprávněné organizaci k likvidaci nebo jejich vyuţití. Stavební odpady kategorie „O“ 

budou přednostně nabídnuty k vyuţití dle ust. §16 odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 

Sb. v platném znění a aţ nevyuţitelné odpady budou předány k likvidaci. 

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

Ornice se bude ukládat na jihovýchodní části pozemku. Max. výška uloţení ornice 

je 1,5 m. Na pozemek bude nutno navézt cca. 237 m
3 

zeminy. Zemina vytěţená 

z dŧvodu zakládání stavby bude vyuţita k vyplnění meziprostoru mezi základovými 

pasy.  

i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě  

Během výstavby budou minimalizovány zásahy do krajiny a budou dodrţovány 

nařízení pro ochranu ţivotního prostředí. 

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 stavby budou dodrţovány veškeré právní předpisy, normy a 
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vyhlášky bezpečnosti práce. Není zapotřebí zajistit koordinátora bezpečnosti.  

k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb  

Netýká se této stavby.  

l) zásady pro dopravně inţenýrské opatření  

Není nutno provádět. 

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

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

Netýká se této stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Postup výstavby: 

 Výkopy  

 Základy  

 Zdivo 1.NP 

 Strop 1.NP 

 Zdivo 2.NP 

 Strop 2.NP 

 Střešní konstrukce 

 Vnitřní práce 

 Zpevněné plochy 

 Oplocení  

 Sadové úpravy 
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Dílčí termíny:  zahájení stavby     03/2017 

   dokončení    4/2018 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Datum: 13. 4. 2016 

        Vypracoval: Zdeněk Jiříček 

         

        Podpis: ……………………. 
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D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s přístřeškem pro stání 

a skladem na pozemku p.č. 918/10, k.ú. Janová. 

Hlavním záměrem investora je realizace vlastního bydlení současného standartu v 

rodinném domě střední velikosti, ve stávající lokalitě určené k bydlení. 

Dŧm je navrţen jako jednopodlaţní, nepodsklepený, s uskočeným druhým 

nadzemním podlaţím a zastřešeným stáním pro auta se skladem. 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného 

řešení 

Urbanistické řešení respektuje polohu příjezdu a orientaci ke světovým stranám. 

Dŧm je osazen 7,0 m od hranice místní komunikace a ve vzdálenosti 8,0 m od hranice 

sousední parcely s p.č. 918/104.  

Dŧm je navrţen obdélníkového pŧdorys s uskočeným druhým nadzemním 

podlaţím. Konstrukční systém domu je řešený jako stěnový. Hlavní obytná část je 

z broušených cihel Porotherm 24 Profi a zateplena je certifikovaným zateplovacím 

systémem ETICS s tl. tepelné izolace 200 mm. Střecha obytné části je plocha s nosnou 

konstrukcí z Porotherm stropu BN se spádem 3% tvořeným spádovými klíny 

z pěnového polystyrenu. Izolace proti vodě střechy je z PVC. Pŧdorysné rozměry 

obytné části RD jsou 12,15 x 7,4 m. 

Část domu slouţící jako stání pro auta a sklad je zastřešena dřevěnou konstrukcí 

s hlavními nosnými prvky z lepeného lamelového dřeva. Na něj jsou uloţeny krokve a 

záklop z OSB desek. Izolace proti vodě střechy je z PVC. Sklon střechy je 2%. Sklad je 

vyzděný z broušených cihel Porotherm 30 Profi a zateplen je certifikovaným 

zateplovacím systémem ETICS s tl. tepelné izolace 50 mm. Pŧdorysné rozměry této 

části části jsou 9,55 x 7,4 m. 

Přístup k objektu je z místní komunikace, které vede podél domu. K domu vede 

zpevněná plocha, která zároveň slouţí i jako stání pro auta, stejně jako přístřešek, který 

slouţí jako stáni pro auta i jako střešní konstrukce skladu. Vstup do skladu je z jiţní i 
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severní strany. 

Hlavní vstup do objektu je umístěn pod přístřeškem pro stání aut. Z místnosti 

vstupu (zádveří) je přístupná technická místnost a hala, ze které je moţný vstup na WC, 

do koupelny, loţnice a obytné kuchyně. Z obytné kuchyně a loţnice je umoţněn přímý 

přistup na terasu. 

Do 2.NP vede z haly přímé monolitické schodiště, ze kterého se dostaneme na 

chodbu ve 2.NP, ze které je umoţněn přistup do koupelny a dvou samostatných pokoj. 

D.1.1.a.3 Řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Objekt nespadá do kategorie objektŧ povinně splňujících poţadavky dle Vyhl. č. 

369/2001 Sb. o poţadavcích staveb pro osoby ZP. 

D.1.1.a.4 Kapacity stavby 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha          153,35 m
2
  

Obestavěný prostor         663,37 m
3 

Počet bytových jednotek        1 

Počet nadzemních podlaţí       2 

Počet podzemních podlaţí       0 

Uţitná plocha        127,27 m
2 

Obytná plocha          75,21 m
2 

Počet uţivatelŧ         4 

 

Zpevněné plochy       138,28 m
2 

 

Oplocení 

Podezdívka z betonových tvarovek + dřevěná výplň v. 1,6 m     66,6 m 

Ocelové sloupky + pletivo    v. 1,6 m   105,2 m 
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D.1.1.a.5 Technické a konstrukční řešení objektu: 

a)  Zemní práce 

Před zahájením stavby bude na pozemku provedena skrývka ornice do hloubky 

min. 200 mm. Zemina bude po dobu výstavby uloţena na deponii v jihovýchodní části 

pozemku a po dokončení stavby bude pouţita na terénní úpravy, konečné sadové úpravy 

a ozelenění okolí rodinného domu. Po dobu skladování je povinností stavebníka tuto 

zeminu chránit proti erozi, odcizení, kontaminaci a proti znehodnocení zaplevelením. 

Na pozemku bude vytvořena naváţka ze stavebního recyklátu o mocnosti min. 

250mm na hranicích objektu. Směrem k hranicím pozemku se bude svaţovat aţ na 

úroveň pŧvodního terénu. Naváţka bude celoplošně zhutněna. 

Následně budou provedeny výkopy pro základové pásy. Rýhy pro obvodové 

základové pásy budou vykopány v nezámrzné hloubky, tj. min. 1,1 m pod úroveň 

upraveného terénu. 

Před započetím výkopových prací je nutno vytyčit a zabezpečit trasy podzemních  

vedení, aby byly chráněny proti poškození. 

b) Základové konstrukce 

Zaloţení stavby je navrţeno ve dvou úrovních. První stupeň základŧ bude 

proveden z  prostého betonu třídy C 16/20. Druhý stupeň základŧ bude proveden ze 

ztraceného bednění tl. 300 mm. zalitý beton třídy C 16/20. Ztracené bednění slouţí svou 

rovinností jako podklad pro nalepení tepelné izolace základŧ z extrudovaného 

polystyrenu tl. 140 mm. Propojení obou částí základových pásŧ je vytvořeno kotevními 

trny z betonářské oceli prŧměru 8 mm. Do ztraceného bednění bude vloţena do loţné i 

svislé spáry betonářská ocel prŧměru 8 mm. 

Podkladní beton bude proveden z betonu třídy C 16/20. Výztuţ provedena 

vloţením KARI sítě prŧměru 6 mm s oky 150 x 150 mm. Veškeré zásypy pod 

podkladní beton je potřeba provést štěrkovou zeminou hutněnou na pevnost 0,2 Mpa. 

Při realizaci je třeba vynechat v základech otvory pro zdravotechniku (kanalizace, 

pitná voda, uţitková voda z retenční nádrţe, přípojky NN). Před betonáţí podkladní 

desky se musí provést leţatá kanalizace.  

Do výkopové rýhy základových konstrukcí vloţit zemnící pásek hromosvodu 

FeZn 30/4 mm s vývody v rozích objektu FeZn 10 mm.  



23 

 

c) Svislé konstrukce    

Obvodové stěny a vnitřní nosné stěny obytné částí jsou vyzděny z broušených 

cihel Porotherm 24 Profi, pevnost P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi 

s pevností P1. Obvodové zdivo bude opatřeno tepelnou izolací tl. 200 mm. 

Vnitřní příčky jsou řešeny v 1.NP i ve 2.NP z příčkovek Porotherm 11,5 Profi a 

Porotherm 8 Profi, pevnost P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Porfi s pevností P1. 

Příčky budou vyzděny dle technologických pravidel a konstrukčních detailŧ 

vydaných výrobcem příčkovek. Vodorovné i svislé napojení vnitřních příček bude 

provedeno pomocí ocelových nerezových páskŧ. Dveřní otvory v příčkách budou 

řešeny pro obloţkové zárubně. 

Obvodové zdivo skladu bude vyzděno z broušených cihel Porotherm 30 Profi, 

pevnost P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností P1. Zdivo bude 

opatřeno tepelnou izolací tl. 50 mm. 

Všechny tvory v nosných stěnách budou překlenuty systémovými překlady 

Porotherm KP 7, v příčkách překlady Porotherm PTH 11,5. Nad otvorem se světlou 

šířkou 4000 mm bude pouţit překlad Porotherm KP XL. 

Atika nad obytnou částí bude vyzděna z broušených cihel Porotherm 24 Profi, 

pevnost P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností P1. Atika nad skladem 

bude vyzděna z příčkovek Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 8 Profi, pevnost P10 na 

maltu pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností P1. 

Nosnou konstrukci přístřešku budou tvořit dřevěné sloupky 140x140 kotvených 

pomocí ocelových patek na závitové tyči do základŧ. 

d) Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je navrţena z keramických nosníku POT a 

keramických MIAKO vloţek. Systém konstrukce stropu je Porotherm BN. Jedná se o 

skládaný strop bez nadbetonávky. Kvŧli nedostatečnému ztuţení v příčném směru bude 

osově od úrovně věnce provedeno ztuţující ţebro, osová vzdálenost ţeber max. 2,5 m. 

Výztuţ ţebra z betonářské výztuţe B500B prŧměru 10 mm, třmínky prŧměr 6 mm, 

vzdálenost třmínkŧ 250 mm. 

Ztuţující věnce objektu budou provedeny v úrovni stropŧ. Výztuţ věncŧ 

z betonářské výztuţe B500B prŧměru 10 mm, třmínky prŧměr 6 mm, vzdálenost 
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třmínkŧ 250 mm. 

Ve stropu bude dle projektové dokumentace vynechán otvor pro schodiště a pro 

prostup svislé kanalizace a vody.  

Část stropu v 1.NP a strop ve 2.NP bude slouţit jako nosná konstrukce pro izolaci 

ploché střechy. 

e) Střešní konstrukce 

Zastřešení obytné částí domu - zateplená střech 

Objekt bude zastřešen plochou střechou se spádem 3%, kde nosnou část tvoří 

stropní konstrukce Porotherm BN. 

Spád střechy bude tvořen spádovými klíny z pěnového polystyrenu EPS 100 S, na 

které budou kladeny tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S. Na 

tepelnou izolaci bude aplikována geotextílie FILTEK 300, na které bude leţen izolace 

proti vodě DEKPLAN 76 mechanicky kotvená do tepelné izolace. Odvodnění střechy 

bude zajištěno spádem směrem k podokapnímu ţlabu. 

Zastřešení uţitkové části domu - nezateplená střecha 

Konstrukce střechy je navrţena z hlavních nosných trámŧ z lepeného lamelového 

dřeva proměnného prŧřezu ve směru spádu. Spád střechy je 2%. Nosníky jsou vynášeny 

čtyřmi dřevěnými sloupky 140 x 140 mm a nad skladem jsou uloţeny na dvojici 

pozednic, na kterých jsou ukotveny ocelovými úhelníky umoţňující dilataci konstrukce. 

Pod pozednice bude v celé délce uloţena nepískovaná lepenka. Dřevěné sloupky jsou 

osazeny do ocelových kotevních patek, které jsou rektifikovatelné pomocí závitové tyče 

uloţené do základŧ.  

Krokve budou osazeny na konstrukci z lepených lamelových nosníkŧ a přikotveny 

tesařskými vruty. 

Záklop krokví OSB deskami tl. 30 mm, které budou zajišťovat prostorou tuhost 

konstrukce. 

Na záklop bude aplikována geotextílie FILTEK 300, na které bude leţen izolace 

proti vodě DEKPLAN 76 mechanicky kotvená do konstrukce z OSB desek. Odvodnění 

střechy bude zajištěno spádem směrem k podokapnímu ţlabu. 

Krokve a záklop budou impregnovány proti hnilobě, škŧdcŧm a poţáru 

přípravkem Bochemit QB. 
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Pohledové nosníky z LLD budou opatřeny transparentním 3-vrstvým lakem. 

f) Výplně  otvorů 

Všechny výplně otvorŧ v obvodových konstrukcích budou řešeny jako plastové. 

Vstupní dveře jsou provedeny ze tří a pětikomorového profilu VEKA 70 AD. Plastové 

profily jsou vyztuţeny pozinkovanými výztuhami tl. 1,5mm v rámu a 3mm v křídle. 

Zasklení dveří je z izolačního trojskla. Uw = 1,1 Wm
-2

K
-1

 .Okna a dveře k přístupu na 

terasu jsou ze tří a pětikomorového profilu VEKA 70 AD. Plastové profily jsou 

vyztuţeny pozinkovanými výztuhami tl. 1,5mm v rámu a 3mm v křídle. Zasklení dveří 

je z izolačního trojskla. 

Vnitřní dveře budou jednokřídlé plné osazené do dřevěných obloţkových zárubní. 

g) Podlahy 

Veškeré podlahy jsou navrţeny a popsány v řezu A-A, B-B, výpisu skladeb a dále 

ve sloţce Stavební fyziky. 

h) Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky v celém objektu jsou provedeny jako jednovrstvé Porotherm 

Universal tl. 10 mm. V koupelnách a na WC budou zdi obloţeny keramickým obkladem 

RAKO do výšky 1800 mm. 

Vnější úprava fasády je provedena pomocí probarvené silikonové tenkovrstvé 

omítky. 

Úprava soklŧ provedena voděodolnou dekorativní soklovou omítkou. 

i) Nátěry a malby 

Dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním nátěrem, proti škŧdcŧm a hnilobě. 

S výjimkou viditelných částí, které budou opatřeny transparentním 3-vrstvým lakem. 

Vnitřní omítky budou opatřeny malbou PRIMALEX, barvu si určí investor. 

j) Izolace proti vodě  

Na pozemku bylo provedeno měření pronikání radonu z podloţí. Byl stanoven 

nízký radonový index pozemku. Za dostatečné protiradonové opatření se povaţuje 
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provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, 

která plní zároveň i funkci hydroizolace. Je navrţen asfaltový pás tl.4 mm z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vloţkou ze skelných vláken. Asfaltové pásy budou 

nataveny na podkladní beton opatřeny asfaltovým penetračním nátěrem. Svislá izolace 

základŧ a soklu bude natavena do výšky dle projektové dokumentace. 

V koupelnách a na WC bude provedena hydroizolační stěrka Terizol tl. 3 mm na 

podlahu a na stěny do výšky 200 mm, v místě vany 1600 mm, u umyvadla 1500 mm a u 

sprchového koutu 2000 mm.  

Izolace proti vodě střešních konstrukcí bude provedena z hydroizolační fólie PVC 

DEKPLAN 76. 

k) Izolace tepelné a zvukové 

Tepelná izolace soklu a základŧ pod terénem je řešena deskami z extrudovaného 

polystyrenu ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 25, λ = 0,033 W.m
-1

.K
-1

, tl. 140 mm. 

Desky jsou plošně lepeny na základ PU pěnou. 

Tepelná izolace obvodového zdiva bude provedena formou certifikovaného 

zateplovacího systému  ETICS. Tepelná izolace fasádního pěnového polystyrenu 

ISOVER EPS 100F,  λ = 0,040 W.m
-1

.K
-1

, tl. 200 mm. Tepelná izolace bude kotvena do 

stěn talířovými zatloukacími hmoţdinkami a schovány zátkou z pěnového polystyrenu 

s venkovní silikonovou tenkovrstvou omítkou. 

Tepelná izolace střech je řešena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 100 

F, λ = 0,041 W.m
-1

.K
-1

, skládá se ze spádových klínŧ a tepelně izolačních desek 

spojovaných na pero a dráţku. Desky jsou mechanicky kotveny zatloukacími 

hmoţdinkami. Desky budou překryty separační geotextílií FILTEK 300. 

Tepelná izolace podlah v 1.NP je provedena z tepelněizolační desky z pěnového 

polystyrenu se sníţenou nasákavostí DEKPERIMETER 200 tl. 60+50 mm, λ = 0,036 

W.m
-1

.K
-1

. Izolace bude překryta separační PE fólií. 

Musí být dodrţeno dŧsledné oddělení od svislých konstrukcí dilatačním 

mirelonovým páskem tl. 10 mm. 

Izolace podlah ve 2.NP bude provedena z tepelněizolačních desek z 

elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000 tl. 30 

mm. Musí být dodrţeno dŧsledné oddělení od svislých konstrukcí dilatačním 
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mirelonovým páskem tl. 10 mm. 

l) Zpevněné plochy 

Zpevněná plocha před rodinným domem a na terase bude provedena ze zámkové 

dlaţby dle výběru stavebníka, olemované betonovými obrubníky, osazenými v úrovni 

dlaţby.  V místě napojení na místní komunikaci budou pouţity nájezdové obrubníky. 

Ve vzdálenosti 0,5m od místní komunikace bude osazen odvodňovací ţlab s napojením 

do kanalizace.  

Skladba zpevněných ploch je detailně popsána ve Výpisu skladeb a řezech A-A, 

B-B, C-C. 

m)   Oplocení 

Výška oplocení je navrţena 1,6m. 

Nové oplocení před RD rovnoběţně s místní komunikací je navrţeno 

z betonových tvarovek se štípaným povrchem šedé barvy a dřevoplastových plotovek 

šedé barvy. V místě sjezdu na komunikaci bude umístěna brána š. 7,0 m a branka š. 1,0 

m. Z betonových tvarovek bude provedena podezdívka výšky 0,4 m nad terén a sloupky 

šířky 0,4 m, celkové výšky 1,6 m nad terén. Zaloţení podezdívky bude v nezámrzné 

hloubce, tj. min 1,0 m pod upraveným terénem. Tvar latěk a vzdálenost mezi nimi 

upřesní stavebník. 

   Do tvarovek se vloţí do kaţdého otvoru 1 profil ø10, do sloupkŧ u branky a 

brány se vloţí do kaţdého otvoru 2 profily ø10. Při zdění sloupkŧ je nutno osadit 

ocelové kotvy pro přivaření pantŧ branky, brány a pro uchycení dřevoplstových výplní. 

Do sloupku u branky bude umístěna zapuštěná poštovní schránka a tlačítko zvonku. 

Tvarovky se vyplní betonem tř. C16/20. Podezdívka a sloupky budou ukončeny 

zákrytovými deskami. 

   Zbývající oplocení pozemku bude z ocelových sloupkŧ a poplastovaného 

pletiva. Nosnými prvky oplocení budou ocelové sloupky DN 38 mm, po osové 

vzdálenosti 2,5-3,0 m, osazené do základových patek z prostého betonu. Výška sloupkŧ 

bude 1,7 m nad terénem. Zavětrování bude tvořeno ocelovými vzpěrami DN 38 mm. Na 

sloupky bude pomocí napínacích drátŧ nataţeno pletivo s oky 50x50 mm výšky 1,5 m. 

Sloupky, vzpěry i pletivo budou mít polyuretanovou povrchovou úpravu zelené barvy. 
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V oplocení na jiţní straně bude umístěna branka šířky 1,0 m. 

D.1.1.a.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů: 

Navrţené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 73 

0540-2 na prostup tepla. Viz příloha bakalářské práce Stavební fyzika. 

D.1.1.a.7 Orientace, osvětlení a oslunění: 

Obytné místnosti jsou orientovány na jiţní stranu objektu. Všechny obytné 

místnosti jsou prosvětleny a větrány přirozeně okny. Koupelny a WC jsou prosvětleny a 

větrán přirozeně okny a elektrickým ventilátorem. 

D.1.1.a.8 Akustika 

Projekt byl posouzen dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Navrţené stavební materiály 

splňují hodnoty poţadované vzduchové a kročejové neprŧzvučnosti.  

 

b) Výkresová část 

- viz 6. Seznam příloh 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

        Datum: 13. 4. 2016 

        Vypracoval: Zdeněk Jiříček 

         

        Podpis: ……………………. 
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3. Závěr 

Zadáním bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 

novostavbu rodinného domu ve stupni pro provádění stavby dle platných norem a 

předpisŧ.  

Od začátku práce jsem věděl, ţe chci mít stavbu tvarově a konstrukčně odlišnou 

od ostatních staveb v obci Janová. Toho jsem docílil hmotovým rozdělením domu do 

tvaru připomínající pyramidu a pouţitím konstrukčních prvkŧ, které se v této lokalitě 

nevyskytují. V prŧběhu práce jsem změnil konstrukční systém střechy z pultové na 

plochou z dŧvodu tepelné stability v letním období. 

Díky zpracování tohoto projektu jsem získal mnoho zkušeností z oblasti 

navrhování rodinných domŧ, vyuţívání nových materiálŧ, konstrukčních postupŧ, práce 

v softwaru a bliţším seznámením se zákony a normami, dle kterých jsem tento projekt 

navrhl. 

Bakalářská práce byla zpracována v rozsahu, který odpovídá zadání. Obsahuje 

technické zprávy, poţárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení a seminární 

práci. Veškerá dokumentace byla zpracována dle současně platných norem a zákonŧ. 
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4. Seznam pouţitých zdrojů 

Technické listy výrobcŧ: viz příloha č. 1 - Přípravné a studijní práce 

 

Internetové zdroje: 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.dek.cz/ 

http://www.dekpartner.cz/ 

http://www.windek.cz/ 

http://www.dekwood.cz/ 

http://www.lindab.com/ 

http://www.weber-terranova.cz/ 

http://www.rako.cz/ 

http://www.climax.cz/ 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.stavebnictvi3000.cz/ 

http://www.presbeton.cz/ 

http://www.mirelon.com/ 

http://www.bochemie.cz/ 

 

Normy: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresu stavební části 

(08.2004) 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (02.2011) 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektŧ 

(01.1963) 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní poţadavky (03.2010) 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (03.2008); změna (11.2008)  

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení (12.2000) 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky (10.2011); změna Z1 

(4.2012) 

ČSN 73 0810 Poţární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (1.1999) 
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ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05.2009) 

ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

(10.2010) 

ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb - Zásobováni poţární vodou (06.2003) 

vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

(03.2013) 
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5. Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

PT  PŦVODNÍ TERÉN 

UT  UPRAVENÝ TERÉN 

PD  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

TL.  TLOUŠŤKA 

ŢB.  ŢELEZOBETON 

NP  NADZEMNÍ PODLAŢÍ 

PÚ  POŢÁRNÍ ÚSEK 

p.č.  PARCELNÍ ČÍSLO 

k.ú.  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

PE  POLYETYLÉN 

ČSN  ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 

PHP  PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 

RŠ  ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 

dl.  DÉLKA 

KS  KUSŦ 

Pozn.  POZNÁMKA 

OZN  OZNAČENÍ 

DN  PRŦMĚR 

PB  PROSTÝ BETON 

Bpv  BALT PO VYROVNÁNÍ 

S – JTSK GEODETICKÝ SYSTÉM 

θe   NÁVRHOVÁ TEPLOTA PŘILEHLÁ K VNĚJŠÍ 

  STRANĚ KONSTRUKCE V ZIMNÍM OBDOBÍ 

φ i,r  NÁVRHOVÁ REL. VLHKOST VNITŘNÍHO VZDUCHU 

Δ φ i  BEZPEČNOSTNÍ VLHKOSTNÍ PŘIRÁŢKA 

Δ θai  TEPLOTNÍ PŘIRÁŢKA 

Δ φ r  ZMĚNA RELATIVNÍ VLHKOSTI VNITŘNÍHO VZDUCHU 

  VLIVEM TEPLOTY VENKOVNÍHO VZDUCHU 

RWN´  VÁŢENÁ STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŦZVUČNOST 

θai   TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU 
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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 ČINITEL 

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  
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