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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace rodinného domu 

v Rájci. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený dvoupodlažní objekt 

s garáží. Půdorysný tvar je sestaven ze dvou obdélníků se střechou pultovou a 

jednoplášťovou plochou. Hlavní vstup do objektu je situován na severovýchod. Objekt 

je navržen z konstrukčního systému POROTHERM. Suterénní zdivo je z BEST tvárnic. 

Stropní konstrukce jsou provedeny ze systému POROTHERM strop a panelů 

SPIROLL.  

Klíčová slova 

Novostavba rodinného domu, samostatně stojící dům, částečně podsklepený, 

garáž, suterén, pultová střecha, jednoplášťová plochá střecha. 

  

  

Abstract 

This bachelor thesis deals with design documentation of a family house in Rájec. 

The house has two floors and partial basement. Ground plan concist of two contigous 

rectangles with mono-pitched roof and warm flat roof. The main entrance to house is 

located to the northeast. The building is designed from the structural system 

POROTHERM and BEST block for basement walls. Ceiling structures are made from 

the system POROTHERM ceiling and SPIROLL panels. 

Keywords 

Newly-built single-family house, detached house,  partial basement, garage, 

basement, mono-pitched roof, warm flat roof. 
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1 ÚVOD 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracování projektové dokumentace pro 

provedení rodinného domu. Stavba je situována na parcele č. 2202 v katastrálním území 

Rájec nad Svitavou. Rodinný dům je dvoupodlažní a částečně podsklepený. Vstup do 

objektu je situován ze severovýchodní strany objektu. Ze zádveří můžeme vstoupit do 

chodby. Z této chodby se můžeme dostat do dalších pater, garáže, technické místnosti, 

kanceláře a společných prostor obývacího pokoje, kuchyně a jídelny. Ve 2. NP jsou 2 

pokoje, koupelna, WC a dále ložnice s šatnou a vlastní koupelnou. V suterénu je 

úklidová místnost, sklep a dílna.  Z obývacího pokoje vedou dveře na terasu, která se 

nachází na západní straně. Vjezd na pozemek je ze severovýchodní strany z místní 

komunikace.  

Práce se skládá z přípravných a studijních prací, architektonicko-stavebního 

řešení, stavebně-konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení a tepelně 

technického posouzení.
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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

Rodinný dům 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

V Úvoze 320 

Rájec, 679 02 

Katastrální území: Rájec nad Svitavou 

Parcelní číslo: 2202 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 2201, 2203, 2212/6 

c) Předmět dokumentace: 

Realizace novostavby rodinného domu v Rájci. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba): 

Lukáš Červinka 

Bílkova 45 

Rájec, 679 02 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) 

viz A.1.2 a) 

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Nejedná se o právnickou osobu. 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba) 

Dominika Pernicová 

V Úzkých 19, 679 02 Rájec 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického v Brně, 

obor Navrhování pozemních staveb jako svou bakalářskou práci. 

b) 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, 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Dominika Pernicová 

V Úzkých 19, 679 02 Rájec 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického v Brně, 

obor Navrhování pozemních staveb jako svou bakalářskou práci. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Dominika Pernicová 

V Úzkých 19, 679 02 Rájec 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického v Brně, 

obor Navrhování pozemních staveb jako svou bakalářskou práci. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Projekt byl vypracován na základě požadavků zadavatele jako bakalářská práce. 
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Byl předjednaný postup a způsob realizace stavby. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěného / nezastavěného území 

Stávající parcela je nezastavěná. Území je podle územního plánu určené k 

zástavbě rodinných domů.  

b) údaje o území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Objekt se nenachází v žádném chráněném území. Území nepotřebuje jiné právní 

předpisy. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do zeminy. 

Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí 

spádové úpravy. Dešťové vody dopadající na plochu střechy budou z jedné poloviny 

odváděny do dešťové kanalizace a z poloviny druhé do kruhové retenční nádrže na 

dešťovou vodu, která se nachází na jižní straně pozemku. Splaškové vody budou 

svedeny do veřejné splaškové kanalizace. 

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

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

Projekt je zpracován na základě územně plánovací dokumentace města Rájec. 

Pozemek je vyhrazen jako plocha pro bydlení. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

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

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací 

Stavba vychází z územního rozhodnutí města Rájec. Splňuje požadavky na 
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výstavbu dle vyhlášky 501/2006 Sb. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Výstavbou rodinného domu nebudou zhoršeny obecné požadavky na využití 

území. Budou dodrženy veškeré požadavky. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související investicí bude výstavba parkovacího stání. 

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

nemovitostí) 

p. č. 2201 - stavební pozemek 

p. č. 2202 - stavební pozemek 

p. č. 2212/6 - obecní komunikace 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba rodinného domu. 

b) účel užívání stavby 

Stavba pro rodinné bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba slouží k trvalému užívání. 

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

apod.) 

Stavba nepotřebuje údaje o ochraně stavby ani není památkově chráněná. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. 

Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavbu dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a 

evropských norem. V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a 

materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje požadavky 

vyhlášky 499/2006 Sb. 

Bezbariérové řešení staveb v části pro bydlení není požadováno, projekt nepočítá 

s pobytem osob s omezenou schopností pohybu. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 

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

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

apod.) 

Zastavěná plocha: 204,15 m
2 

Obestavěný prostor: 1000,62 m
3
  

Užitná plocha 1S: 87,49 m
2 

Užitná plocha 1NP: 152,99 m
2
, z toho byt 89,97 m

2
, garáž 28,02 m

2 

Užitná plocha 2NP: 110,14 m
2
, z toho byt 71,08 m

2
, terasa 39,06 m

2 

Plocha stavebního pozemku: 1191 m
2 

Procento zastavění: 17,15 % 
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Počet uživatelů pro byt: 4 osoby (díky velikosti dětských pokojů, možno 

přizpůsobit jeden pokoj pro dvě děti => celkem 6 

osob.) 

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

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

energetické náročnosti budov apod.) 

Zásobování vodou: 4 osoby x 150 l = 600 l/den 

Celková spotřeba vody: 600 l/den x 350 = 210 m
3
/rok 

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže a takto zadržená voda bude 

použita jako voda užitková. Ostatní dešťové vody budou odvedeny do dešťové 

kanalizace. 

Splaškové vody budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci. 

Komunální odpad na pozemku je umístěn na zpevněné ploše pro nádobu na 

komunální odpad, který bude odvážen a likvidován odbornou firmou. 

Po realizaci stavby bude objekt klasifikován do třídy B  – úsporná  – viz výpočet 

energetického štítku obálky budovy viz. příloha D.02. 

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

etapy) 

Orientační začátek výstavby: 08/2016 

Orientační konec výstavby: 10/2017 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

místo staveniště. Stavba bude pokračovat skrývkou ornice a provedením přípojek (pitná 

voda, el. energie, sdělovací vedení). Dále budou provedeny výkopy pro základy, svislé 

nosné stěny v 1S, konstrukce stropu 1S, svislé nosné stěny 1NP, konstrukce stropu 

1NP, svislé konstrukce 2NP, konstrukce stropu 2NP, konstrukce střechy. Následně 

se provedou příčky, montáž dveří vrat a oken, rozvody jednotlivých profesí, vnitřní 

omítky, podlahy, sádrokartonové práce, fasáda, dokončovací práce, kompletace 
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jednotlivých profesí, zpevněné plochy terénních úprav a na závěr vyklizení staveniště. 

k) orientační náklady stavby 

Cena za 1 m
3 

obestavěného prostoru: 5.200 Kč/m
3
 

Objem obestavěného prostoru: 1000,62 m
3
  

Orientační náklady na realizaci stavby činí: 5.203.224 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 stavební objekt rodinný dům 

SO 02 komunikace – zpevněná plocha  

SO 03 zpevněná plocha – terasa 

SO 04 plocha pro uložení komunálního odpadu 

SO 05 oplocení pozemku 

SO 06 přípojka dešťové kanalizace 

SO 07 přípojka plynovodního potrubí nízkotlakého – NN do 10 kPa 

SO 08 přípojka silového venkovního vedení nízkotlakého napětí – NN do5 kPa 

SO 09 přípojka sdělovacího kabelu 

SO 10 přípojka vodovodního potrubí 

SO 11 přípojka splaškové kanalizace 
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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p. č. 2202 v k. ú. Rájec nad Svitavou. Pozemek se nachází v 

severovýchodní části obce Rájec. Jedná se o zástavbu nové zóny pro bydlení. Na 

pozemku se v současné době nenachází žádná vzrostlá zeleň a v minulosti sloužil jako 

orná půda. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by ohrozila výstavbu a 

provoz budovy. Umístění stavby na pozemku je patrné z výkresu situace. Napojení 

novostavby bude na stávající inženýrské sítě. Staveniště je v mírném svahu a na  

pozemku se nenachází žádné stávající stavby, stromy ani keře. Pozemek je  

dostatečně velký pro skladování stavebního materiálu pro stavbu RD, pro zařízení 

staveniště i pro skládku deponie. Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky, 

jako je dodržování nočního klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti. Stavba 

nemění odtokové poměry v území. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na  pozemku  nebyly  provedeny  žádné  průzkumy.  Jedná  se  pouze  o  projekt 

týkající  se bakalářské práce.  Ve skutečnosti  by byl  proveden  radonový průzkum  

a zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek nespadá do žádného ochranná a bezpečnostního pásma.  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

V této lokalitě se zatím nenachází stavby rodinných domů, ale pozemek i 

okolní pozemky jsou určené právě k tomuto účelu podle územního plánu. Nově 

vzniklý objekt tedy nebude mít negativní dopad. Realizací stavby se neovlivní okolní 

pozemky ani stavby ve vzdálenějším okolí, vše bude realizováno na vlastním pozemku. 

Okolní vzdálenější stavby budou chráněny jen dodržováním pracovním doby a 

řádným očištěním dopravních prostředků při výjezdu ze staveniště na veřejnou 

komunikaci. Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do 

zeminy. Dešťově vody dopadající na zpevněně plochy budou odvedeny mimo ně 

pomocí spadové úpravy. Dešťové vody dopadající na plochu střechy budou z jedné 

poloviny odváděny do dešťové kanalizace a z poloviny druhé do kruhové retenční 

nádrže s přepadem do vsakovacího systému na dešťovou vodu, která se nachází na 

jižní straně pozemku. Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, krácení dřevin 

Na stavebním pozemku nebudou nutné žádné asanace. Nebudou nutné ani žádné 

demolice a kácení dřevin.  

 

g) Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

K realizaci stavby není potřeba zábor lesních pozemků. Pozemek je veden 

v katastru nemovitostí jako orná půda, zemědělského půdního fondu. Dojde tedy 

k záboru půdního fondu o výměře 1 191m
2
. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Komunikace v nové obytné  zóně lícuje stavební pozemek na severovýchodní, 

a severozápadní straně pozemku. Na severovýchodní straně je situován výjezd z 

garáže  na ulici V Úvoze. Navrhovaný objekt bude napojen na veřejné sítě elektro, 

vodovod, plynovod a splaškovou  kanalizaci.  Přípojky  inženýrských sítí budou  před  

započetím  stavby dovedeny na hranici pozemku investora. 

 

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

Z dostupných  informací  v době zpracování této  zprávy nejsou  známi žádné 

vazby  na  podmiňující  stavby  či  jiná  opatření,  kromě  těch,  která  jsou  v 

projektové dokumentaci. Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické 

energie a vody na místo staveniště. 

 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem je na pozemku vybudovat novostavbu rodinného domu 4+kk (obývací 

pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, ložnice, 2 dětské pokoje), 2 samostatná WC, 

1 samostatná koupelna s WC, 1 koupelna s WC propojená s ložnicí, šatna, 2 prádelny, 

posilovna, technická místnost s dílnou, 1 umývárna s WC pro posilovnu a skladovací 

prostory. Objekt bude mít 1S a 2 NP. Jedná se o objekt pro čtyř člennou rodinu. 

Součástí objektu je i garáž pro jedno automobilové stání. 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Rájec. Pozemek je 

určen jako plocha pro bydlení a výstavbu rodinných domů. Na staveništi se v rámci 

samostatné akce provedla dostavba inženýrských sítí, po jejímž dokončení je k 

dispozici kompletní infrastruktura – rozvod elektřiny, plynu, vodovodu, kanalizace 

a komunikace. Dle územního plánu obce nejsou žádné architektonické či 

prostorové požadavky. 

 

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

řešení 

Půdorys  objektu  je  složen  ze  dvou  obdélníků  s výběžkem  na  

severovýchodní stranu. Celkové rozměry objektu jsou 18,35 x 11,15 m. Dům je 

podsklepený, s dvěma nadzemnými podlažími. Střešní konstrukce domu je tvořena ze 

dvou částí, část nad garáží 1 .NP  je tvořena plochou zelenou střechou a část nad 

obytným prostorem  2.NP  pultovou střešní  konstrukcí. Výška hřebene je 7, 370 m  

nad  0,000. 

Na severovýchodní části domu je situován hlavní vstup do objektu, který je 

zapuštěný a tvoří tak částečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Ze severovýchodní 

strany je také situován vjezd do garáže. Odsazené části  objektu  jsou  terasa  v 1NP 

přístupná z obývacího pokoje  a terasa v 2NP  přístupná  z chodby. Na jihozápadní  

straně  objektu  se  nachází  ještě  dva  vedlejší  vstupy  a  to  z terasy do obývacího 

pokoje a vstupní dveře do prádelny a dále do garáže. 

Výplně otvorů jsou plastové od výrobce PROFIPLAST. Venkovní omítky jsou 

tenkovrstvé silikátové rýhované, barva bílá. Soklová mozaiková omítka bude šedé 

barvy. Zpevněné plochy kolem domu budou provedeny ze zámkové dlažby, barvy 

světle šedé. Okna a dveře budou plastová hnědé barvy. Klempířské prvky budou 

z titanzinkového plechu. 
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B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup a příjezd je veden ze severovýchodní strany od přilehlé silniční 

komunikace. Na jihozápadní straně domu je zpevněná plocha terasy, odkud je možný 

vstup pomocí terasových dveří a vedlejší vstup do garáže. Kolem domu vede okapový 

chodník, šířky 500 mm ze zámkové dlažby. Jednotlivé místnosti na sebe navzájem 

navazují. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je soukromého charakteru a není řešená jako bezbariérová a není pro 

bezbariérové užívání. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba   bude   využívána   pro   bydlení,   a   proto   nejsou   potřeba   

zvláštní bezpečnostní opatření. Stavba je navržena jako bezpečná. Výška zábradlí na 

schodišti splňuje požadavky na minimální výšku zábradlí a neohrožuje tak bezpečnost. 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt je řešen jako zděný na základových pasech z prostého betonu. 

Konstrukce stropu bude tvořena Porotherm stropem s miako vložkami a pod částí 

garáže z panelů Spiroll. Část objektu je zastřešena valbovou střechou ve sklonu 22°. 

Střešní konstrukce je tvořena novodobým vaznicovým krovem. Nad částí 1. NP je 

jednoplášťová plochá vegetační střecha. Fasáda je tvořena ze silikátové 

rýhované omítky, provětrávané dřevěné fasády 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou z betonového monolitického pasu C20/25. 

Podkladní beton je rovněž z betonu třídy C20/25 a je vyztužen kari sítí 150x150mm. Na 

základové  desce  je  navržena hydroizolace – asfaltovým modifikovaným pásem  

glastek 40 special mineral o tl. 4 mm. Při betonáži základů je nutné vynechat 

otvory pro připojení kanalizace. Suterén je ze ztraceného bedněné BEST vylité 

betonem a doplněny výztuží a hydroizolací SBS modifikovaným pásem glastek 40 

special mineral a tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR o tl. 140mm.  

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z broušených cihel POROTHERM 

44 EKO+ Profi DRYFIX. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny z broušených cihel 

POROTHERM 25 Profi DRYFIX.  Příčky v objektu budou vyzděny z broušených cihel 

POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX. Všechny svislé zděné konstrukce budou spojovány 

na zdící pěnu Profi DRYFIX. Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou tvořeny 

pomocí keramických překladů POROTHERM překlad 7 a překlad 11,5. 

Vodorovné konstrukce nad obytnou  částí v 1NP  jsou řešeny pomocí 

keramického stropu Miako o tl. 250 mm. Pod garáží je panelový strop ze stropních 

panelů Spiroll tl. 250mm 

Komín jednoprůduchový a dvouprůduchový systém HELUZ KLASIK.  

Střecha je dvouplášťová pultová tvořená dřevěnými prvky, které jsou uloženy na 

nosných zdí. Střešní kritina z SBS modifikovaných asfaltových pásů elastek 

40specialdeko a mastek 40 special mineral tašky, hlavní izolace střechy je z ISOVERU 

UNIROL profi a dodatečná izolace polystyren EPS 100 DEK. Nad částí 1.NP je plochá 

jednoplášťová vegetační střecha s extenzivní zelení, s hydroizolační fólií DEKPLAN 77 

k přitížení a tepelnou izolací XPS FIBRAN 300 L. Spádová vrstva je tvořena keramzit 

betonem, který je dilatován.  

Vnější omítku bude tvořit tenkovrstvá silikátová omítka rýhovaná Cemix v tl. 

2 mm bílé barvy. Sokl bude proveden z mozaikové omítky na sokl Cemix v tl. 3 mm 
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šedé barvy. Provětrávaná fasáda fasádním obkladem SOLID STONE vyrobeného 

z kvalitního a trvanlivého polypropylenu difuzní folii TYVEK UF FACADE. 

Provětrávaná mezera 30 mm.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Způsob řešení založení stavby, svislých a vodorovných konstrukcí a jejich 

naddimenzování je řešeno tak, aby byla dodržena stabilita a nemohlo dojít ke zřícení 

stavby. 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

Vytápění 

Zdrojem tepla bude plynový kotel Ceraclass excellence  s průtokovým ohřevem 

teplé vody s odtahem do komína.  

 

Plynovod 

Objekt bude napojen na stávající plynovou přípojku na hranici pozemku, kde se 

nachází HUP. 

 

Bleskosvod 

Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN 62305. Na střeše objektu bude 

zřízena jímací soustava doplněná jímači umístěnými na tělesech komínu. Jímací 

soustava bude napojena na uzemňovací soustavu. Veškeré velké kovové konstrukce 

umístěné na střeše budou připojeny na jímací soustavu.  
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Vodovod 

Rozvod   vnějšího   vodovodu   do   navrhovaného   objektu   rodinného   

domu s čtyřčlennou rodinou je navrhován DN 50. Předpokládaná spotřeba vody 

denně na osobu je 150 l. Vodoměrná šachta je umístěna před domem na pozemku 

investora. Potrubí  bude  v domě  vedeno  v podlaze, instalačních šachtách, případně  

ve  svislých  nebo  vodorovných drážkách ve zdivu. 

 

Kanalizace 

Splaškové vody budou odvedeny pomocí nově vybudované přípojky do 

splaškové kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných plochách budou vsakovány 

do země a ze střechy budou svedeny do retenční nádrže a do dešťové kanalizace. 

 

Elektrická energie 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku bude umístěn elektroměr 

připojen na veřejné vedení NN kabelovým vývodem 4B x 10 mm
2
. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení je v bodě B. 2.7 a) 

B. 2.8 Požární bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost je řešena podrobně samostatnou požární zprávou.  

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
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Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou navrhnut tak, aby 

splňoval doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Viz příloha – D.02 Stavební 

fyzika. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Objekt nebude zdrojem jiných, než běžných odpadů. 

Splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace. Dešťové vody na 

nezpevněných plochách budou vsakovány do země a ze střechy budou svedeny do 

retenční nádrže a do dešťové kanalizace. 

Větrání je navrhováno jako přirozené okny, výjimku tvoří místnosti 1.09, 2.06. 

Odvětrání těchto místností je mřížkou ve dveřích. 

 Pro odsávání kuchyňské digestoře bude instalováno potrubí pro odvod 

odpadního vzduchu, vedené nad příslušnou digestoří a vyústěné nad střechu. 

Při provádění stavby je nutné dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provozu po dokončení stavby 

se nepředpokládá překročení limitů daných vyhláškou. 

Osvětlení bude kombinované okny i umělým osvětlením. 

Odpad bude pravidelně vyvážen odbornou firmou. 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
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a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podrobný průzkum nebyl proveden. Podle radonové mapy spadá tato lokalita 

do radonové oblasti s nízkým indexem. Pronikání radonu do objektu je zamezeno 

použitím běžných protiradonových opatření pomocí asfaltových pásů. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v okolí nevyskytují. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita v okolí stavby nehrozí. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Objekt je umístěn v obytné zóně, vzhledem k využitíí objektu není třeba 

zvláštní opatření proti hluku. Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku 

dostatečné. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

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

Nejsou známé jiné účinky, které by měly negativní vliv na stavbu. 

B. 3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
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Objekt bude připojen k místní komunikaci novým sjezdem z betonové zámkové 

dlažby. 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku bude umístěn elektroměr 

připojen na veřejné vedení NN kabelovým vývodem 4B x 10 mm
2
. 

Objekt bude napojen na novou plynovou přípojku na hranici pozemku. 

 Zásobování pitnou vodou bude z nově vybudované vodovodní přípojky napojené 

na veřejný vodovod. Nová část přípojky bude ukončena v nové vodoměrné šachtě na 

pozemku stavebníka. Šachta bude umístěna ve volném terénu mimo zpevněnou plochu. 

Vodoměrná šachta je navržena plastová pro obetonování. Šachta bude kryta poklopem o 

průměru 1000 mm. Ve vodoměrné šachtě bude osazen hlavní uzávěr vody, vodoměr, 

uzávěr, vypouštění a zpětná klapka. Z vodoměrné šachty bude vedena domovní část 

vodovodní přípojky. 

 Splašková kanalizace bude řešena přípojkou. Před objektem je navržena revizní 

šachta. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou řešeny. 

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Podél severovýchodní hranice z ulice V Úvoze je řešen přístup k hlavnímu 

vchodu do objektu. Je zde navržena  příjezdová cesta ke garáži, na které je řešeno 

jedno parkovací stání. Příjezd bude zajištěn z místní asfaltové komunikace. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
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Objekt je napojen novým sjezdem na místní asfaltovou komunikaci ze 

severovýchodní strany pozemku. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkování je řešeno parkováním na zpevněné ploše před rodinným domem 

a v garáži rodinného domu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné stezky nebudou budovány 

 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCJÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Před výstavbou bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uložena 

v severozápadní části pozemku. Vytěžená zeminy z hloubených rýh bude z části 

uložena na pozemku a z části odvezena na skládku. Po dokončení stavby bude zemina 

a ornice využita k zásypům a násypům v okolí stavby.  

 

b) Použité vegetační prvky 

Výsadba vegetačních prvků je znázorněna v situaci. 

 

c) Biotechnická opatření 

Nebudou provedena biotechnická opatření. 
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B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

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

Objekt nebude zdrojem závadných odpadů ani znečišťování životního prostředí. 

Splaškové vody budou svedeny do potrubí splaškové komunikace. Odpady vzniklé při 

výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem. Firmou s náležitým oprávněním. 

Při stavbě je nutné dbát na ochranu zdraví obyvatel v okolí. Nesmí docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, hlukem, prachem a stavebním 

materiálem. 

 

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

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

v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se 

nenachází žádná památný strom, chráněné rostlinstvo či živočišstvo. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Toto projekt neřeší. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Stavba nebude po dokončení nebezpečná pro obyvatelstvo. 

 

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

Elektrická energie bude zajištěna pomocí stávající přípojky na hranici pozemku. 

Voda na staveniště bude z veřejného vodovodu skrze vodovodní přípojku. Materiál 

bude postupně dovážen a skladován na pozemku investora. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Veškerá voda bude vsakována do zeminy.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu vjezdem ze severovýchodní 

strany pozemku. Komunikace bude provedena ze zhutněného štěrku. Všechna vozidla 

budou řádně očištěna, než vjedou na veřejnou komunikaci. 

 Napojení staveniště na inženýrské sítě bude pomocí přípojek. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. 

 

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

dřevin  

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky stavby ani pozemky. Staveniště bude 

oploceno. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Jiný pozemek než stavební nebude používán pro zábor dočasně ani trvale. 

Veškeré zařízení staveniště bude pouze na pozemku investora. 

 

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

likvidace 

Během stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně 

vytříděny a využitelné složky nabídnuty k dalšímu zpracování. 

Kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot, plasty, dřevo, ocel a 

jiné kovy, zbytky izolací, zbytky sádrokartonových desek, odřezky keramické dlažby a 

obkladů, odpad z prováděných omítek, obaly z barev a nátěrů. Veškeré odpady budou 

likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů dle platných 

předpisů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 

stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Po výkopových pracích zůstane přebytek vykopané zeminy, který bude ihned 

odvezen na skládku. Na staveništi bude ponechána ornice a část zeminy potřebná 

k zásypům a násypům v okolí stavby. Deponie potřebné zeminy a ornice bude v 

jihozápadní části pozemku. Přísun zeminy na staveniště není zapotřebí. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Během výstavby musí být používané jen stroj a zařízen v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 

podzemních vod. 

Odpady je možné likvidovat výlučně v zařízeních, která mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 

odfouknutí. 

 

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 prací musí být dodržovány: 

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
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– Zákon č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 (podle druhu stavby) 

Dále je nutné respektovat: 

– Vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími 

prováděným pracím 

– Bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena 

na základě dohody a v souladu s vyjádřeními správců sítí 

– Všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být ohrazeny a 

zajištěny 

– Při práci se stroji a strojními zařízeními se musí dodržovat jednotlivé provozní 

předpisy 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché 

dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní 

inženýrská opatření se nepředpokládají. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

místo staveniště. Stavba bude pokračovat skrývkou ornice a provedením přípojek 

(pitná voda, el. energie, sdělovací vedení). Dále budou provedeny výkopy pro 

základy, svislé nosné stěny v 1NP, konstrukce stropu 1NP, svislé konstrukce 2NP, 

konstrukce střechy. Následně se provedou příčky, rozvody jednotlivých profesí, 

montáž dveří vrat a oken, vnitřní omítky, podlahy, sádrokartonové práce, fasáda, 

dokončovací práce, kompletace jednotlivých profesí, zpevněné plochy terénních 

úprav a na závěr vyklizení staveniště. 

Orientační začátek výstavby:  08/2016 

Orientační konec výstavby:  10/2017
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D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 

INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D. 1.1.1 Architektonické řešení 

 Objekt má tvar dvou obdélníků na sebe navazujících. Je dvoupodlažní a částečně 

podsklepený. Objekt je z části zastřešen pultovou se sklonem 5° a ad částí 1.NP je 

zelená plochá střecha s extenzivní vegetací. Fasádu domu tvoří omítka a  

polypropylenový obklad. Klempířské prvky budou z titanzinkového plechu. Okna a 

dveře jsou plastová. 

Nevyšší výška hřebene je +7,370 m. zastavěná plocha je 204,15 m². 

D. 1.1.2 Výtvarné řešení 

 Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou CEMIX 

bílé barvy, provětrávanou fasádou. Okna a dveře mají hnědou barvu. Střecha domu je 

černé barvy. Klempířské prvky budou z titanzinkového plechu.  

D. 1.1.3 Materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou tvořeny betonovými pasy z prostého betonu. Suterén 

je ze ztraceného bednění BEST vylité betonem a doplněné o svislou a vodorovnou 

výztuž, dále hydroizolací SBS modifikovaným pásem glastek 40 special mineral a 

tepelnou izolací ISOVER EPS PERIMETR tl.140 mm. Podkladní betonová deska je 

vyztužena kari sítí. Na podkladní betonové desce je provedena izolace proti zemní 

vlhkosti z modifikovaných asfaltových pásů odolných proti radonovému záření při 

středním riziku.  

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z broušených cihel POROTHERM 

44 EKO+ Profi DRYFIX a POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou tvořeny z broušených cihel POROTHERM 25 Profi DRYFIX.  Příčky 

v objektu budou vyzděny z broušených cihel POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX. 

Všechny svislé zděné konstrukce budou spojovány na zdící pěnu Profi DRYFIX. 
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Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou tvořeny pomocí keramických překladů 

POROTHERM KP 7 a KP 11,5. 

Vodorovné konstrukce nad obytnou  částí v 1NP  jsou řešeny pomocí 

keramického stropu Miako o tl. 250 mm. Pod garáží je panelový strop z panelů 

Spiroll tl. 200mm. 

Komín jednoprůduchový a dvouprůduchový systém HELUZ KLASIK.  

Střecha je dvouplášťová pultová tvořená dřevěnými prvky, které jsou uloženy na 

nosných zdí. Střešní kritina z SBS modifikovaných asfaltových pásů elastek 

40specialdeko a mastek 40 special mineral tašky, hlavní izolace střechy je z ISOVERU 

UNIROL profi a dodatečná izolace polystyren EPS 100 DEK. Nad částí 1.NP je plochá 

jednoplášťová vegetační střecha s extenzivní zelení, s hydroizolační fólií DEKPLAN 77 

k přitížení a tepelnou izolací XPS FIBRAN 300 L. Spádová vrstva je tvořena keramzit 

betonem, který je dilatován.  

Vnější omítku bude tvořit tenkovrstvá silikátová omítka rýhovaná Cemix v tl. 

2 mm bílé barvy. Sokl bude proveden z mozaikové omítky na sokl Cemix v tl. 3 mm 

šedé barvy. Provětrávaná fasáda fasádním obkladem SOLID STONE vyrobeného 

z kvalitního a trvanlivého polypropylenu difuzní folii TYVEK UF FACADE. 

Provětrávaná mezera 30 mm.  

D. 1.1.4 Dispoziční řešení 

Z hlediska dispozice se jedná o dvoupodlažní rodinný dům, částečně 

podsklepený a s garáží. Vstup do objektu je situován ze severovýchodní strany objektu 

do zádveří. Ze zádveří můžeme vstoupit do chodby. Z chodby máme přístup na 

samostatné WC, do obývacího pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. Dále do 

ložnice s hygienickým zázemím. Z obývacího pokoje vedou schody do 2.NP. Garáž je 

přístupná ze zádveří, ze které máme přístup do suterénu. V suterénu se nachází 

posilovna, hygienické zázemí, sklady, prádelna a technická místnost s dílnou. Ve 2. NP 

se můžeme z chodby dostat do pokojů, koupelny, WC a také na terasu. Z obývacího 

pokoje vedou dveře na terasu, která se nachází na jihozápadní straně. Další vedlejší 

vstup je situován z prádelny u garáže. Vjezd na pozemek je ze severovýchodní strany 

z místní komunikace. 
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D. 1.1.5 Provozní řešení 

 Rodinný dům je určen k bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Technologie a provozy 

tedy nejsou předmětem dokumentace. 

D. 1.1.6 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je soukromého charakteru a není řešená jako bezbariérová a není pro 

bezbariérové užívání. 

D. 1.1.7 Konstrukční řešení 

Suterén je ze ztraceného bednění BEST. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny 

POROTHERMU 44 EKO+ Profi DRYFIX a POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX. 

Vnitřní nosné konstrukce jsou vyzděné z POROTHERMU 24 EKO Profi DRYFIX. A 

vnitřní příčky z POROTHERMU 11,5 Profi DRYFIX. Překlady jsou POROTHERM 

KP 7 A POROTHERM KP 11,5. 

Vodorovné konstrukce tvoří keramickými stropy POROTHERM stropu 

s MIAKO vložkami tl. 250 mm. Pod garáží je panelový strop ze  Spirollů tl. 200 mm.  

Komín jednoprůduchový a dvouprůduchový systém HELUZ KLASIK.  

Střecha je pultová dvouplášťová. Nad částí 1.NP je plochá jednoplášťová 

vegetační střecha.  

D. 1.1.8 Stavebně technické řešení 

 Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci ze severovýchodní strany. 

Stavební pozemek má přípojku elektrické energie, plynovodu, vodovodu a splaškové a 

dešťové kanalizace.  

D. 1.1.9 Technické vlastnosti 

 Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 

D. 1.1.10 Stavební fyzika, tepelná technika  

Řešeno jako samostatná část Stavební fyziky. Energetická náročnost je ovlivněna 

tvarem budovy, dispozičním a konstrukčním řešením, orientací ke světovým stranám a 

velikostí oken. Budova byla zatříděna do skupiny B-úsporná. 
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D. 1.1.11 Osvětlení 

 Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Okenní otvory tvoří min. 10 % podlahové plochy a lze předpokládat dodržení 

požadavku ČSN 730580.  

 Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka 

a projektu elektroinstalace. 

D. 1.1.12 Oslunění 

 Objekt splňuje požadavky na oslunění.  

D. 1.1.13 Akustika / hluk, vibrace 

Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné a vyhoví 

požadavkům. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací 

a hluku. 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení, technické řešení, 

technologické vlastnosti staveb  

 

Zemní práce 

Před  vytyčením  objektu  dojde  k sejmutí  ornice  o  tl.  200  mm  pod  

celým objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uložena na deponii na pozemku 

a po skončení stavby bude použita na terénní úpravy. Po sejmutí ornice proběhne 

vytyčení staveniště. Výkopy základových rýh rodinného domu budou po sejmutí ornice 

provedeny strojně s ručními dokopávkami na úroveň základové spáry. V případě 

zjištění nestejnorodosti základové spáry upozorní stavební dozor na tuto skutečnost 

projektanta, který rozhodne o případných úpravách a změnách. Všechny výkopové 

práce budou provedeny v souladu s platnými normami BOZP. Vytěžená zemina bude 

z části odvezena na skládku a z části ponechána na staveništi odděleně od sejmuté 

ornice k následnému využití pro zásypy a násypy. Před zahájením výkopových prací je 

nutné provést vytyčení stavby. Svahování výkopu v části 1.S je 1:1. Výkopy budou 

provedeny do nezámrzné hloubky dle výkresu základů. Zpětné zásypy budou hutněny 

po vrstvách maximálně 300 mm vhodnými zhutňovacími prostředky.  
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Základy 

Nejprve se provede osazení prostupů pro inženýrské sítě. Základové pasy budou 

provedeny z betonu třídy C 20/25. Podkladní betonová mazanina bude z betonu třídy C 

20/25 tl. 150 mm vyztužená svařovanou kari sítí Ǿ6 150/150 mm. Základový pas, 

podkladní betonová deska a tvarovky ztraceného bednění se spojí pomocí ocelové 

výztuže Ǿ10 mm o délce 1000 mm. 

Svislé konstrukce 

Obvodová konstrukce v suterénu je tvořena ztraceným bedněním BEST vylité 

betonem a doplněné o svislou a vodorovnou výztuž. 

  Obvodové nosné konstrukce jsou provedeny z broušených cihel POROTHERM 

44 EKO+ Profi DRYFIX a POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX. Vnitřní nosné 

konstrukce jsou tvořeny z broušených cihel POROTHERM 25 Profi DRYFIX.  Příčky 

v objektu budou vyzděny z broušených cihel POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX. 

Všechny svislé zděné konstrukce budou spojovány na zdící pěnu Profi DRYFIX. 

Překlady 

Překlady jsou navrženy z POROTHERM KP 7 a KP 11,5. 

 

Stropní konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří keramickými stropy POROTHERM stropu 

s MIAKO vložkami tl. 250 mm. Pod částí garáže je panelový strop ze Spirollů tl. 200 

mm.  

 

Schodiště 

V objektu jsou navrženy 2 schodiště s rozměry 16x184,375x261. Schodnice je 

železobetonová s nadbetonovanými nášlapnými stupni. Schodiště jsou křivočará, jedno 

pravotočivé a druhé levotočivé. Schodiště budou mít dřevěný obklad jako povrchovou 

úpravu. Zábradlí ve výšce 900 mm. 

Výpočet schodiště v samostatné části dokumentu.  
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Konstrukce střechy 

 Střecha je pultová dvouplášťová s dřevěnými prvky, které jsou uloženy na 

nosných zdí a vyztuženou částí stropní konstrukce. Střešní krytina SBS modifikované 

pásy elastek 40 special dekor a mastek 40 special mineral. Střecha bude odvodněna 

podokapními žlaby a vnějším odpadním potrubím. Hlavní izolace střechy bude 

z ISOVERU UNIROL profi a izolace mezi krokvemi bude z polystyrenu EPS 100 

DEK. Střešní krytina bude natavena na asfaltový lepenkový pás na OSB desce. 

V prostoru přesahu střechy bude pod krokve provedeno plnoplošné bednění z dřevěných 

palubek tloušťky 19 mm. Veškeré tesařské konstrukce budou opatřeny ochranným 

nátěrem proti hnilobě a dřevokazným houbám. 

Nad částí 1.NP je plochá jednoplášťová vegetační střecha s extenzivní zelení, 

s hydroizolační fólií DEKPLAN 77 k přitížení a tepelnou izolací XPS FIBRAN 300 L. 

Spádová vrstva je tvořena keramzit betonem, který je dilatován. Odvodnění bude 

odpadním potrubím vnitřní částí garáže.  

 

Komín 

 Komín je navrhnutý jako jednoprůduchový a dvouprůduchový systém HELUZ 

KLASIK. Tento systém je tvořen broušenou cihelnou keramickou tvarovkou, tepelnou 

izolací a šamotovou komínovou vložkou. Vnitřní průměr má 200mm, a vnější rozměry 

jednoprůduchového systému jsou 400x400mm a dvouprůduchového 400x800mm.  

 

Podlahy 

           Podlahy jsou skladebné tloušťky 100 mm. Jsou tvořeny tepelnou izolací z desek 

ISOVER EPS 100 Z a kročejovou izolací ISOVER N 5,0 a cementovým potěrem 

ADHYDRIT AE30. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba a plovoucí podlahou. 

Podlaha terasy bude z keramické tvarovky RAKO. Přechody mezi různými materiály 

nášlapných vrstev jsou řešeny podlahovými lištami.  
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Izolace proti zemní vlhkosti 

Je navržena izolace z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Napojení svislé a vodorovné konstrukce bude provedeno 

zpětným spojem. Před prováděním izolace je nutné provést na konstrukce asfaltový 

penetrační nátěr DEKPRIMER.  

 

Izolace tepelné a zvukové 

Suterén je zateplen ISOVEREM EPS PERIMETR tl. 140 mm. Konstrukce 

střechy je zateplena ISOVER UNIROL profi 200 mm a polystyren EPS 100 DEK 

50mm. Zelená střecha je zateplena XPS FIBRAN 300 L tl. 200mm. Podlahy izolací 

Isover EPS 100 Z tl. 80 a 70 mm nad zeminou a ISOVER N 5,0 tl. 50 mm jinde.  

Truhlářské výrobky 

 Podrobný popis výrobků je uveden v příloze C.23 

 

Klempířské prvky  

Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu a hliníku, jejich popis 

a výpis je uveden v příloze C.23 

 

Omítky 

Vnitřní omítky bude tvořit vápenocementová jednovrstvá omítka POROTHERM 

UNIVERSAL v tl. 15 mm a na ni vápenná štuková omítka Cemix v tl. 2 mm. 

 

Obklady 

Vnitřní obklady budou provedeny v místnostech hygienického zařízení, 

technické místnosti a v kuchyni nad kuchyňskou linkou. Výšky obkladů jsou 

v koupelnách 2000 mm, na WC 2000 mm a u kuchyňské linky bude obklad proveden 
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mezi spodními a horními skříňkami tj. obklad výšky 600 mm od úrovně  

900 mm nad podlahou. Budou použity spárované obklady RAKO kladené do tmelu 

a plastových okrajových lišt.  

 

Malby 

Malby stěn budou provedeny dvojitým nátěrem Primalex plus.  

 

D. 1.2.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných 

při návrhu nosné konstrukce 

 Užitné zatížení:   1,5 kN/m
2 

 
Zatížení sněhem:   1,5 kN/m

2 
(III. sněhová oblast) 

 Součinitel nahodilého zatížení 1,5  

 

D. 1.2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických 

postupů 

 Stavba bude prováděna tradičními postupy, bez neobvyklých konstrukcí. 

D. 1.2.5 Zajištění stavební jámy 

 Stavební jámu zajistíme svahováním ve sklonu 1:1.  

D. 1.2.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 Nejsou součástí stavby. 

D. 1.2.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či postupů 

 Neřeší se. 
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D. 1.2.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Při provádění stavby je nutné kontrolovat zakrývané a těžko dostupné 

konstrukce. Před betonáží základových pásů bude provedena kontrola základové spáry, 

dále pak bude provedena kontrola polohy výztuže před betonáží ŽB konstrukcí.  

 

3 ZÁVĚR 
Projekt byl zpracován jako projektová dokumentace rodinného domu. Veškeré 

konstrukční a stavební materiály jsou dle platných právních ustanovení a zákonů.     

Vyházela jsem z vědomostí získaných při studiu a z technických podkladů 

výrobců stavebních materiálů. Za přínos považuji konzultace a připomínky vedoucí 

bakalářské práce prof. Ing. Jitky Mohelníkové, Ph.D.  

 

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Použité právní předpisy 

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

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

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

 

Normy 

ČSN 73 4301:2004  Obytné budovy 

ČSN 73 4108:2013  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 01 3420:2004  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 

části 

ČSN EN 62305-1:2006 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 0810:2009  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
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ČSN 73 0802:2009  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0873:2003  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833:2010  Požární bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0818            Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0540 – 1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 2:2011  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (vč. Z1) 

ČSN 73 0540 – 3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin 

ČSN 73 0540 – 4:2005  Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532  Akustika - Ochrana hluku v budovách a související   

akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky  
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
RD  rodinný dům 

1.S                suterén 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

PTH               porotherm 

TiZn  titanzinek (zinek legovaný titanem) 

d  tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ  objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m
3
] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 
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UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m
2.
K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

Uem,rec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

Uw  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W(/m
2.

K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m
2.
K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámem [W/(m
2.
K)] 

Up  součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně [W/(m
2.

K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m
2.
K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m
2.

K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m
2.

K)/W] 

Rsik  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě [(m
2.

K)/W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu[°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

Δ θai  teplotní přirážka [°C] 

θsi,min  Nejnižší teplota v koutě [°C] 

ξRsi,k  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

A  plocha [m
2
] 
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Ag  plocha zasklení okna [m
2
] 

Af  plocha rámu okna [m
2
] 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 

lp  viditelný obvod neprůsvitné výplně [m] 

R’w  vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R’w,N  požadovaná vzduchová neprůzvučnost [dB] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

A  součet ploch na teplosměnné obálce budovy [m
2
] 

Aj  plocha obálkové konstrukce stanovena na systémové hranici budovy [m
2
] 

b  činitel teplotní redukce [-] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

OB1  obytné budovy první kategorie 

A1  reakce na oheň 

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m
2
] 

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m
2
] 

Spo  požárně otevřená plocha [m
2
] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m
2
] 

ps  požární zatížení stálé [kg/m
2
] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m
2
] 

a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 
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d   odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

lu  délka Sp [m] 

hu  výška Sp [m] 

R  mezní stav únosnosti 

E  mezní stav celistvosti 

I  mezní stav tepelné izolace 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

SO 01   označení stavebního objektu 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

NN  nízké napěté, označení inženýrské sítě 

PVC  polyvinylchlorid 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

p.č.  parcelní číslo 

č.p.  číslo popisné 

Ø  průměr 

h  výška 

mm  milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m
2
  metr čtvereční, plošná jednotka 

m
3
  metr krychlový, objemová jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

°C  stupně Celsia 
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%  procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN  česká státní norma 

max.  maximálně nebo maximální 

min.  minimálně nebo minimální 

viz  odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

vyhl.  vyhláška 

§  paragraf 

Sb.  sbírka zákona 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

tl.  tloušťka 

č.  číslo 

tab.  Tabulka 

obr.  Obrázek 

Rdt  výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a  

   charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

C 16/20 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 16 MPa a  

   charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 20 MPa 

B500B  třída oceli (B – betonářská ocel, 500,550– mez kluzu) 

m n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK státní jednotná trigonometrická síť katastrální 
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R.Š.  rozvinutá šířka 

KV  konstrukční výška 
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