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Podklady a literatura 

Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem 1 a přílohami 1, 2, 3 a 5; studie dispozičního, 

konstrukčního a architektonického řešení stavby; katalogy a odborná literatura; Zákony a 

vyhlášky: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb. ve 

znění zákona č. 350/2012 Sb.; Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.; Vyhláška č. 398/2009 Sb. Platné normy ČSN, EN, ISO včetně jejich 

změn a dodatků.  

Zásady pro vypracování 

Zpracování projektové dokumentace (dále PD) pro provedení stavby zcela nebo částečně 

podsklepeného objektu. Objekt je situován na vhodné stavební parcele. V rámci zpracování PD 

je nutné vyřešit rovněž širší vztahy, tj. zázemí objektu, venkovní parkovací plochy, napojení 

objektu na stávající inženýrské sítě, technickou a dopravní infrastrukturu atp. 

*** Zadání VŠKP (BP) *** Zpracování projektové dokumentace (dále PD) pro provedení 

stavby zcela nebo částečně podsklepeného objektu. Objekt je situován na vhodné stavební 

parcele. V rámci zpracování PD je nutné vyřešit rovněž širší vztahy, tj. zázemí objektu, 

venkovní parkovací plochy, napojení objektu na stávající inženýrské sítě, technickou a dopravní 

infrastrukturu atp. 

*** Cíle práce *** Vyřešení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému stavby na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků. PD 

objektu bude rozdělena na textovou a přílohovou část. PD bude obsahovat výkresy situace, 

základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, 

min.5 detailů, výkresy sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace a 

výpisy skladeb konstrukcí, stavebně fyzikální posouzení objektu, požární zpráva a další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím BP.  

*** Požadované výstupy *** BP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Výkresová, textová a přílohová část PD bude vložena do složek s 

klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé 

složky. Všechny části PD budou zpracovány na bílém papíru s využitím PC v textovém a 

grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat také položku h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a 

souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

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

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

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

VŠKP). 

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

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

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná 

součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

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

Ing. Věra Maceková, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 

 



c) abstrakt v české a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zpracována na téma novostavby rodinného domu s polyfunkcí a 

obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby. Dům je situován na území 

Pardubického kraje ve městě Přelouč. Rodinný dům je navržen pro čtyři osoby a je 

řešen jako dvoupodlažní, navazuje na něj jednopodlažní projekční kancelář. Objekt je 

navržen jako zděná stavba. Svislé i vodorovné konstrukce jsou navrženy 

z konstrukčního systému POROTHERM. Rodinný dům i projekční kancelář jsou 

zastřešeny sedlovou střechou. Celý objekt je nepodsklepený. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, projekční kancelář, dokumentace pro provádění stavby, novostavba, 

bakalářská práce, sedlová střecha. 

 

Abstract 

The topic of this bachelor´s thesis is new building multifunctional family house and 

it contains complete documentation for the execution of the project. The house is situate 

in the district of Pardubice in the town Přelouč. House is designed for four people and it 

is solved as a two-floor, it is also connect with a projection office. A building is 

designed as a brick building. Vertical and horizontal construction are designed from 

constructional system POROTHERM. Family house and projection office are covered 

with gable roof.  Whole building is cellarless. 

 

Keywords 

Family house, projection office, documentation for the execution of the project, 

new building, bachelor´s thesis, gable roof. 
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Ondřej Holub Rodinný dům s polyfunkcí. Brno, 2016. 40 s., 262 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. Věra Maceková, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) prohlášení autora o původnosti práce 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 15.5.2016  

  

  

  

                                                             …………………………………………………… 

 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Ondřej Holub  

 



f) poděkování 

 

Rád bych poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Věře Macekové, CSc. za 

strávený čas při řešení práce, odborné rady a připomínky, které obohatily mé vědomosti 

a kvalitu bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) obsah 

 

1. úvod (viz dále dle části „h“)  

2. vlastní text práce (členěno dále na kapitoly dle části „i“)  

3. závěr (viz dále dle části „j“)  

4. seznam použitých zdrojů (viz dále dle části „k“)  

5. seznam použitých zkratek a symbolů (viz dále dle části „l“)  

6. seznam příloh (viz dále dle části „m“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) úvod 
 

Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s polyfunkcí pro 

čtyřčlennou rodinu a vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 

Stavba se nachází v Pardubickém kraji na pozemku par. č. 938/29 ve městě Přelouč. 

Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, navazuje na něj jednopodlažní projekční 

kancelář. Celý objekt je nepodsklepený. Jak rodinný dům, tak projekční kancelář jsou 

zastřešeny sedlovou střechou. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic 

POROTHEM. Stropní konstrukce je navržena z nosníků POT a keramických vložek 

Miako. Podle hodnocení energetické obálky budovy spadá dům do kategorie B – 

úsporná. 

Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů a norem. V projekční kanceláři 

bylo při návrhu uvažováno s problematikou pohybu osob s omezenou schopností 

pohybu, v rodinném domě však ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) vlastní text práce 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

A.1.2 Údaje o žadateli 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

A.5 Členění stavby a technická a technologická zařízení 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

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

komunální prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická zpráva  
 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní a provozní  

řešení, bezbariérové užívání stavby  

b) Konstrukční a stavbě technické řešení, technické vlastnosti stavby  

c) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk  

vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 

 

 

 



NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

S POLYFUNKCÍ 
 

 

parc. č. 938/29 

k. ú. Přelouč; č. kat. 734 560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby:  NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU  

                                         S POLYFUNKCÍ 

 

b) místo stavby:  Kat. úz. Přelouč, parcelní číslo 938/29 

 

c) předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 

a) žadatel:   Jaroslav Moravec 

    Pražská 1536 

    Přelouč, 535 01 

    Tel. : +420 602 348 789 

    Email : jaroslav.moravec@email.cz 

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

a) zpracovatel dokumentace: Ondřej Holub  

Prodloužená 1480 

     Přelouč, 535 01  

     Tel. : + 420 607 919 486 

     Email : ondrej-holub@email.cz 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

Projekt byl vypracovaný na základě požadavků majitele. Byl předjednaný rozsah a 

způsob realizace objektu. Zpracovatel projektu vykonal obhlídku pozemku. 

 

Dodané technické podklady: 

 - Výpis u katastru nemovitostí č. 1654 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné 

Novostavba rodinného domu s polyfunkcí je umístěna v jedné samostatné budově. 

Budova je situovaná ve středu pozemku, má L tvar o rozměrech 7,4 x 13,9 a 6,9 x 

12,2 m. Jde o budovu dvoupodlažní zděnou se sedlovou střechou se spádem 

k podokapním dešťovým žlabům. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Na dosavadním území se nenachází žádný objekt. Nachází se zde bujná vegetace. 

 



c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

dokumentace neřeší 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vsakování dešťových vod je zajištěno na pozemku bez vlivu na okolní parcely.  

 

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

plánování 

dle územního plánování - vyhovuje 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

je splněno 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je navržena dle podmínek vyjádření dotčených orgánů, 

které budou respektovány při realizaci stavby. Stavba splňuje veškerá stanoviska a 

dotčené orgány s ní souhlasí. 

 

ČEVAK a.s. 
Značka: 8663/V004412/2014/FA ze dne 16.01.2016 

 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Značka: 001145437849 ze dne 16.01.2016 

 

RWE Distribuční služby, s.r.o. 

Značka: 4872/14/203 ze dne 24.01.2016 

 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Číslo jednací: 89632/14 ze dne 30.01.2016 

 

Městský úřad Přelouč, Odbor životního prostředí 

ze dne 24.02.2016 

Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu pro výstavbu rodinného domu s polyfunkcí na pozemku parc. č. 938/29 

v katastr. území Přelouč o výměře 1083,00 m
2
. 

 

Městský úřad Přelouč, Odbor rozvoje a investic, Oddělení rozvoje a  

územního plánování 

ze dne 27.02.2015 

Pozemek parc. č. 938/29 v k. ú. Přelouč je zastavitelnou plochou ve smyslu § 2 odst.  

1 písm. j) stavebního zákona. Nachází se v zóně obytné, v zastavitelném území 

obce. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

dokumentace neřeší 

 

i) seznam souvisejících a podmiňující investic 

dokumentace neřeší 



j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby, 

st. 931/1  - ostatní komunikace    4 985 m
2 

st. 931/5  - orná půda   11 370 m
2
 

st. 938/26  - zahrada     1 006 m
2 

st. 938/48  - zahrada        971 m
2
 

st. 938/49  - zahrada        873 m
2
 

st. 938/50  - zahrada      1 179 m
2
 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s polyfunkcí. 

 

b) účel užívání stavby 

Hlavní účel stavby je pobytové a provozní užívaní. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Bude se jednat o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

dokumentace neřeší 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

je splněno 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

je splněno 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

dokumentace neřeší 

 

h) navrhované kapacity stavby: 

     - zastavěná plocha      181,42 m
2 

     - obestavěný prostor      792,53 m
3
 

      - užitková plocha      220,61 m
2 

     - provozní plocha        60,33 m
2 

     - počet funkčních jednotek a  

  jejich velikost  19 (2,29 – 43,88 m
2
) 

- počet uživatelů -obytná   4 

   - provozní   2 

 

 

i) základní bilance stavby: 

Dešťová voda bude zachycována a odváděna do místní městské kanalizace.  

Třída energetické náročnosti budovy – viz samostatná příloha. 

 



j) základní předpoklady výstavby: 

     Termín zahájení výstavby: březen 2017 

Jaro 2017: Hrubé terénní úpravy, oplocení, 

základy 

     Léto 2017: Hrubá stavba 

     Jaro 2018: Dokončovací práce 

                        Konečné terénní úpravy 

     Termín ukončení výstavby: květen 2018 

 

k) orientační náklady stavby: 

 

Označení    Objekty   Orientační 

              cena 

 

 01    Hrubé terénní úpravy   120 000 Kč 

 

  02    Přípojky inženýrských sítí  300 000 Kč 

 

  03    Stavba RD s PK           7 430 000Kč 

 

  04    Zpevněné plochy   420 000 Kč 

 

  05    Konečné terénní úpravy  150 000 Kč 

 

 CELKEM  Celkové předpokládané náklady na stavbu          8 420 000 Kč 

 

 

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

SO 01 Rodinný dům s projekční kanceláří 

SO 02 Splašková kanalizace 

SO 03 Dešťová kanalizace 

SO 04 Vodovod 

SO 05 Plynovod 

SO 06 Elektrické přípojky 

SO 07 Komunikace + oplocení 

SO 08 Chodníky a terénní úpravy 

SO 09 Šachty na splaškové a dešťové kanalizace, rozvodná skříň s el. 

rozvodem, hlavní uzávěr plynu, vodoměrná šachta 

SO 10 Oplocení 

 

 

 

 

 

V Brně 15.5.2016      Vypracoval: Ondřej Holub 

 

        Podpis: …………………. 



NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

S POLYFUNKCÍ 
 

 

parc. č. 938/29 

k. ú. Přelouč; č. kat. 734 560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemek je rovinný, čtvercového půdorysu. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Dle historického průzkumu zde nebylo nic nalezeno. Geologický průzkum 

prokázal, že je zemina vhodná pro zakládání stavby. Hladina podzemní vody je v 

dostatečné hloubce, tak že neovlivní stavbu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Nenachází se na pozemku. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území a v okolí nejsou žádné zmínky o 

poddolovaném území či jiné činnosti. 

 

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

poměry v území, 

Stavba nenarušuje vzhled okolí ani funkčnost okolních staveb, pozemků a nemá 

žádný vliv na odtokové poměry. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku budou pokáceny 2 stromy, které zasahují do stavební parcely. Svými 

kořeny mohou zasahovat do statiky objektu. Provede stavební firma.  

Nenachází se zde žádný objekt určený k demolici. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba se bude nacházet v zastavěné části města Přelouč, tudíž nebudou žádné 

požadavky na zábory zemědělské půdy nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba se bude nacházet v ulici Okružní. Výjezd z budoucího objektu bude připojen 

k ulici Okružní a i technická infrastruktura bude provedena z této ulice. 

 

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

Věcné a časové vazby stavby podmiňující vyvolané nebo související investice 

v dotčeném území nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 



B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek, 

Jedná se o rodinný dům s polyfunkcí nacházející se v ulici Okružní. Rodinný dům 

disponuje 2 nadzemními podlaží, projekční kancelář 1 nadzemním podlaží. V rodinném 

domě jsou obě podlaží obsluhovány vnitřním dvouramenným schodištěm. Zastřešeno 

sedlovou střechou. Parkovací místa jsou řešena zpevněnou plochou pro parkování na 

pozemku.  

 

 

Stavební část Účel jednotky Kapacita Poznámky 

Parkoviště Parkování 3 
Z toho 1 pro osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Objekt je zasazen do středu pozemku. Kolem celého objektu je navržen chodník z 

tryskané dlažby. Hlavní vchod do projekční kanceláře je tvořen rampou o sklonu 6,25%. 

Vchod do obytné části je tvořen jedním schodem. Příjezd k objektu bude po místní 

komunikaci z ulice Okružní. Většina plochy pozemku bude zatravněna. Příjezdová cesta 

k domu je navržena o šíři 3,50 m. 

 

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

řešení 

Objekt je rozdělen na tři barevné části. První část - sokl v barvě RAL 7010. Druhá 

část – rodinný dům v barvě RAL 7001. Třetí část – projekční kancelář v barvě RAL 

9001. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Rodinný dům s polyfunkcí. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, které jsou 

spojeny vnitřním dvouramenným schodištěm. Hlavní vstup do obytné části je přiveden 

z ulice po vydlážděném chodníku. Projekční kancelář má jedno nadzemní podlaží. 

Parkování pro celý objekt je řešeno zpevněnou plochou na severní straně pozemku. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Okolní plochy jsou řešeny s maximálním rozdílem výšek povrchů 20 mm, včetně 

vstupu do projekční kanceláře, který je řešen rampou o sklonu 6,25%. Jedno parkovací 

Stavební část Účel jednotky Výměra [m
2
] Poznámky 

Nebytové prostory Nebytový prostor 1 64,2 Počet nebytových prostorů 1 

  Celkově 64,2   

Bytové prostory Byt 1 169 Počet bytových prostorů 1 

  Celkově 169   



místo je přizpůsobeno pro parkování a užívání osobami se sníženou schopností pohybu 

a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré hrany vestavěného 

nábytku budou zaoblené. Přístupové komunikace jsou navrženy z protiskluzné dlažby 

třídy R11. Vstup do projekční kanceláře je řešen rampou o sklonu 6,25% 

s bezpečnostními zábranami po okrajích rampy. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Jedná se o zděnou konstrukci systému POROTHERM. Výškové úrovně budovy 

jsou oddělovány nosníky, keramickými vložkami Miako a železobetonovou deskou. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení,  
Dokumentace neřeší. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení,  
Dokumentace neřeší. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů, 

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany, 

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení – viz samostatný projekt 
 

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

prostředí 

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

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

  

Dokumentace řeší – viz samostatný projekt 



B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření apod. 

 

viz radonový průzkum 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Technická infrastruktura bude přivedena z ulice Okružní. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Vodovodní přípojka 

Vodovodní šachta bude zhotovena na pozemku. Přípojka bude řešena 

polyethylenovou hadicí v hloubce 1 m pod terénem a bude ukládána do pískového lože, 

po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Její délka 

bude 6,2 m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením do pískového lože 

v dostatečné hloubce, tím také nebude docházet k jejímu zamrzání. 

 

Přípojka elektrické energie 

Uzávěr elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku. Přípojka bude řešena 

podzemním kabelem v hloubce 0,6 m pod terénem, který bude protáhnut v plastové 

trubce a ukládán do pískového lože a bude označen plastovou páskou, po uložení 

proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Její délka bude 21,2 

m. 

 

Kanalizační přípojka 

Revizní šachta bude umístěna 1,0 m od hranice pozemku. Přípojka bude řešena 

podzemním plastovým potrubím, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 0,8 

m pod terénem ve spádu 2,5%, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy 

a upravení povrchu. Délka přípojky bude 10,5 m. Přípojka bude chráněna proti porušení 

uložením do pískového lože v dostatečné hloubce, tím také nebude docházet k jejímu 

zamrzání. 

 

Přípojka plynu 

HUP bude umístěn na hranici pozemku, kde bude také redukováno středotlaké 

vedení na nízkotlaké, které bude vedeno dále do objektu. Plynovodní vedení bude 

provedeno plastovým vedením, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 0,8 m 

pod terénem, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení 

povrchu. Délka přípojky bude 21,9 m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením 

v dostatečné hloubce. 

 

Slaboproud 

Telefonní rozvody  

Od přípojného bodu JTS Telefónica O2 budou vedeny kabely CYKY 4x10 mm2 do 

bytové a provozní jednotky, kde budou ukončeny účastnickými zásuvkami. 

 



B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 

Podél západní hranice stavební parcely vede komunikace při ulici Okružní. 

K objektu z již zmíněné ulice povede připojovací komunikace z betonové zámkové 

dlažby. Parkování zajištěno na severní straně pozemku. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt má jednu možnost na napojení na dopravní infrastrukturu, příjezd 

k parkovacím místům bude z ulice Okružní. Dlážděno betonovou zámkovou dlažbou. 

 

c) doprava v klidu 

U objektu budou parkovací místa o 3 parkovacích stáních z toho 1 pro osoby se 

sníženou schopností orientace a pohybu. Toto parkování bude sloužit pouze pro potřeby 

rodinného domu s polyfunkcí. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

V okolí rodinného domu s polyfunkcí bude vysazen jeden okrasný strom a budou 

zde zřízeny květináče s okrasnými rostlinami. 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
V objektu se bude produkovat pouze tuhý komunální odpad. Nebude zde žádná 

výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. Komplexní činnost 

v oblasti komunálního odpadu bude zajišťovat specializovaná firma pro celé území. 

Umístění popelnic je uvažováno na západní části pozemku u plotu. 

 

Splaškové vody budou svedeny do kanalizace odpadních vod. Dešťové vody ze 

střechy objektu budou svedeny do dešťové kanalizace. 

 

Provoz rodinného domu s polyfunkcí nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Zdrojem tepla pro vytápění bude plynové vytápění. Pro provoz parkoviště se 

nepředpokládá větší zatížení ovzduší emisemi, parkoviště je navrženo pro obyvatele 

rodinného domu a zákazníky projekční kanceláře. 

 

Z akustického hlediska je rozhodující zajistit bezproblémový provoz všech prostor, 

aniž by docházelo k jejich vzájemnému rušení a obtěžování hlukem. Toto je dosaženo 

jednak vhodnou dispozicí objektu včetně jeho technického zázemí a jednak dodržením 

předepsaných vzduchových a kročejových neprůzvučností stavebních konstrukcí a 

dělících příček, stropů apod. 

 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Objekt nebude mít žádný vliv na porušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Na parcele se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny nebo živočichové. 

 



c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Objekt nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA, 

Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů, 
Nejsou navrhovaná žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

V dokumentaci není řešeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Tuto část řeší samostatná dokumentace. 

 

b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště se provede tak, že prosakující voda se u paty svahu zachytává 

systémem obvodových rigolů nebo drenů, v prostoru dna výkopu plošnými dreny, 

přivádí se do jedné nebo několika sběrných studní a odtud odčerpává mimo stavební 

jámu. Odčerpaná voda se vede pomocí kanalizační šachty do kanalizace odpadních vod. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Stavba se bude nacházet v ulici Okružní. Výjezd z budoucího objektu bude připojen 

k této ulici. Technická infrastruktura bude přivedena také z této ulice. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 

 

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

dřevin, 
Na pozemku budou pokáceny 2 stromy, které zasahují do stavební parcely. Svými 

kořeny mohou zasahovat do statiky objektu. Provede stavební firma.  

Nenachází se zde žádný objekt určený k demolici. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

 

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

likvidace, 
Nejobjemnějším odpadem budou kartóny, papírové obaly, plastové obaly, pytle od 

sypkých stavebních hmot množství do 100 kg. Dále je uvažováno se dřevem do 80 kg, 

ocelí a kovy do 70 kg, izolačních hmot do 30 kg. 



Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 

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

popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před výstavbou bude provedena skrývka zeminy v tl. 100 mm, která bude použita 

na konečné terénní úpravy. Deponii vytěžené zeminy si zajistí dodavatel stavby, 

přechodné deponie lze částečně řešit na staveništi. Část zeminy bude použita pro 

zvýšení terénu v místě vstupu do objektu. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti. 

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení 

prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou 

staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Motory stavebních strojů a staveništních 

vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány odkapové vany. Před 

výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým 

odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby 

na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a 

mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 
Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 309/2006 sb., dále 

pak dle vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací 

si investor nechá vytýčit veškerá podzemní vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Při 

provádění stavebních prací musí být dodržovaná ustanovení všech platných ČSN a 

navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce a práce ve výškách. 

Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně 

proškoleni a vybavení adekvátním vybavením na tyto práce. 

 

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.), 
Nutno dbát na bezpečnost lidí a staveniště striktně zamykat, aby se tam nemohla 

dostat žádná nepovolaná osoba. Pří výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která 

bude jednak signalizovat řidiči případná nebezpečí, jednak bude organizovat 

kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke střetu s chodci. 

 



n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
Termín zahájení výstavby: březen 2017 

Jaro 2017: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 

Léto 2017: Hrubá stavba 

Jaro 2018: Dokončovací práce 

  Konečné terénní úpravy 

Termín ukončení výstavby: květen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 15.5.2016      Vypracoval: Ondřej Holub 

 

        Podpis: …………………. 



NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

S POLYFUNKCÍ 
 

 

parc. č. 938/29 

k. ú. Přelouč; č. kat. 734 560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové používání stavby 
 

Rodinný dům s polyfunkcí se nachází ve městě Přelouč – okres Pardubice, 

v katastrálním území Přelouč, parcelní číslo 938/29. Celý objekt je navržen a osazen 

v souladu s územním plánem této části města. Při návrhu byl brán ohled na 

architektonické a urbanistické nároky daného území. Objekt nenarušuje již vzniklou 

zástavbu a je přístupný z ulice Okružní. 

Rodinný dům s polyfunkcí je samostatně stojící objekt ve tvaru L s rozměry 7,4 x 

13,9 a 6,9 x 12,2 m. Objekt je rozdělen na dva funkční celky (rodinný dům, projekční 

kancelář). Rodinný dům je řešen pro čtyři osoby, tato část je dvoupodlažní se sedlovou 

střechou s výškou hřebene +7,700 m. Projekční kancelář je řešena pro dva zaměstnance, 

tato část je jednopodlažní se sedlovou střechou s výškou hřebene +5,750 m.  

V rodinném domě je v 1 NP vyřešena technická místnost pro celý objekt. Dále je 

v 1 NP soustředěna pobytová část a technická část. Pobytová část obsahuje kuchyň 

s jídelnou a obývacím pokojem, ze kterého je přístup na terasu. Do technické části patří 

samostatné WC, komora a technická místnost. Druhé nadzemní podlaží je také 

rozděleno na pobytovou a technickou část. Do pobytové části náleží dva dětské pokoje a 

ložnice, do technické části náleží koupelna. Všechny tyto místnosti jsou zpřístupněny 

z chodby. Projekční kancelář obsahuje kancelář, zasedací místnost, kuchyňku, 

úklidovou místnost a WC. 

Objekt je navržen z cihelného systému Porotherm. Obvodové nosné zdi jsou 

tvořeny keramickými tvárnicemi Porotherm 44. Vnitřní nosné zdi jsou z Porotherm 24 

P+D. Stropní konstrukce je z keramických nosníků a vložek MIAKO. Stavba je 

založena na betonových základových pasech. Okna jsou navržena plastová 

INTERNORM hnědé barvy s izolačním trojsklem. 

Okolní plochy jsou řešeny s maximálním rozdílem výšek povrchů 20 mm, včetně 

vstupu do projekční kanceláře, který je řešen rampou o sklonu 6,25% s bezpečnostními 

zábranami po okrajích rampy. Jedno parkovací místo je přizpůsobeno pro parkování a 

užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

 

b) Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti stavby 

 

Zemní práce 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Na 

ploše stavebního pozemku se provede sejmutí ornice ve vrstvě 200 mm, která se 

ponechá v zadní části pozemku pro pozdější použití na terénní úpravy.  

Po sejmutí ornice se provede vyhloubení stavebních rýh pro základové pasy. 

Hloubka rýhy v místě obvodové stěny bude -1,150 m od projektované nuly (0,000 = 

231,80 m n. m.), šířka rýhy na jejím dně bude 1,430 m a svahování 1:0,5. Hloubka 

stavebních rýh pod vnitřními nosnými stěnami bude -0,800 od projektované nuly a šířka 

bude 0,450 m. 

Výkopové práce pro vybudování zpevněných ploch se provedou až dodatečně před 

úpravou terénu. Na obsypy a zásypy se použije odtěžená zemina. Nasypaná zemina 

bude po vrstvách tloušťky 200 mm řádně zhutněna. Zbylá vytěžená zemina bude 

odvezena na skládku. 



V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla 

ovlivnit druh či hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutné provádět 

jakákoliv opatření z hlediska založení stavby a odvodnění výkopů. 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska 

zatížení. Návrh byl proveden v místě: 

- obvodový základový pás – pod obvodovou stěnou 

- vnitřní základový pás – pod vnitřní nosnou stěnou 

Podrobný výpočet: viz příloha – 07 NÁVRH A POSOUZENÍ ZATÍŽENÍ NA 

ZÁKLADY 

Před zahájením betonáže je třeba zhotovit ve výkopu bednění a do tohoto bednění 

zapřít tepelnou izolaci Isover EPS Perimetr tloušťky 80 mm. Dále je nutno do výkopu 

vložit zemnící pásek FeZn 30 x 4 a osadit prostupy pro inženýrské sítě. Základové pasy 

provedeme z betonu C 16/20. Po vybetonování základových pasů se zhotoví základová 

deska tloušťky 150 mm. Základová deska se bude provádět z betonu C 16/20 a 

svařované KARI sítě 100/100/6 mm. 

 

Svislé konstrukce 

OBVODOVÉ KONSTRUKCE 

Obvodové svislé konstrukce budou zhotoveny z keramických tvárnic Porotherm 44 

vyzděných na maltu Porotherm TM. 

 

VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Vnitřní nosné svislé konstrukce tloušťky 250 mm budou zhotoveny z keramických 

tvárnic: Porotherm 24 P+D vyzděných na maltu Porotherm TM 

 

VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE – PŘÍČKY 

1NP 

Vnitřní nenosné konstrukce tloušťky 125 mm budou zhotoveny z keramických tvárnic: 

Porotherm 11,5 P+D vyzděných na maltu Porotherm TM 

 

2NP 

Vnitřní nenosné konstrukce tloušťky 125 mm budou zhotoveny z: 

Sádrokartonové příčky KNAUF W 112 (jednoduchá příčka – dvojité opláštění) 

 

Vnitřní nenosné konstrukce tloušťky 250 mm budou zhotoveny z: 

Sádrokartonové příčky KNAUF W 116 (instalační příčka – dvojitá konstrukce – dvojité 

opláštění) 

 

Vodorovné konstrukce 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je navržena ze systému Porotherm. Z keramických nosníků POT 

s minimálním uložením 125 mm. Nosníky jsou uloženy na nosných zdech nebo na 

průvlaku (válcovaný I profil). Mezi nosníky jsou umístěny keramické vložky MIAKO 

8/62,5 PTH a 19/62,5 PTH. Prostupy ve stropní konstrukci budou řešeny vynecháním 

MIAKO vložek a následnými dobetonávkami. V těchto místech bude zhotoveno 

bednění. Vyztužení stropní konstrukce bude KARI sítí 100/100/6 mm. Celá konstrukce 



bude nakonec zalita betonovou roznášecí deskou z betonu C 20/25 tloušťky 60 mm. 

Rozměry nosníků, počty vložek a nosníků viz projektová dokumentace. Vyztužení 

stropní konstrukce musí být ověřeno statikem. 

 

PŘEKLADY 

Překlady nad otvory jsou provedeny z keramických nosných překladů Porotherm 

KP 7. 

 

PRŮVLAKY 

Průvlak je z válcovaného I profilu (dle statického výpočtu). 

 

Schodiště 

V rodinném domě je navrženo dvouramenné schodiště. Schodnice budou ocelové a 

stupnice dřevěné. Zábradlí bude nerezové ve výšce 900 mm.  

 

počet stupňů:  18 

výška stupně:  163,9 mm 

šířka stupně:  302,2 mm 

 

Výpočet viz příloha 06 NÁVRH A POSOUZENÍ SCHODIŠTĚ 

 

Sedlová střecha 
RODINNÝ DŮM 

Krov je konstrukce kleštinová s hřebenovou fošnou podepřenou sloupky. Pozednice 

jsou uložené na nadezdívce, kotvena do železobetonového věnce na závitovou tyč Ø 16 

mm. Hřebenová fošna je uložena na štítových stěnách. Krokve jsou kotveny ocelovými 

úhelníky do pozednic. Kleštiny jsou ke krokvím připevněny ocelovými svorníky Ø 12 

mm. Zavětrování je zhotoveno z prken 22 x 120 mm. 

 

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 

Jedna pozednice je uložena na stěně a je kotvena do železobetonového věnce na 

závitovou tyč Ø 16 mm. Druhá pozednice je uložena částečně na stěně, kotvena do 

železobetonového věnce na závitovou tyč Ø 16 mm a částečně je připevněna 

k ocelovému prvku (viz výpis zámečnických prvků), který je ke zdi uchycen na 

chemickou kotvu. Krokve jsou kotveny ocelovými úhelníky do pozednic. Kleštiny jsou 

ke krokvím připevněny ocelovými svorníky Ø 12 mm. Zavětrování je zhotoveno 

z prken 22 x 120 mm. 

 

Skladby viz příloha D.1.1.13 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

 

Komínový systém 

V objektu rodinného domu je osazen jednoprůduchový komínový systém Schiedel 

ABSOLUT ABS 18 odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a 

tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Komínová tvárnice o rozměrech 36/36 cm je 

osazena keramickou vložkou o Ø 180 mm. Součástí komínového tělesa je vybírací otvor 

umístěný 300 mm nad podlahou. Nad střešní rovinou je komínové těleso opatřeno 

strukturovanou omítkou s výztužnou sítí (perlinka) a ukončeno nerezovou krycí deskou 

Schiedel ABSOLUT ABS 18. Těleso je dilatováno od stropní konstrukce dilatačním 



pásem z minerální vlny tloušťky 50 mm. Do komínového tělesa bude napojen plynový 

kotel o výkonu do 15 kW. Přesný výkon se určí dle podrobného výpočtu tepelných 

ztrát. 

 

Izolace 
HYDROIZOLACE 

Hydroizolace spodní části stavby je provedena pomocí penetračního nátěru, na 

který jsou nataveny dva asfaltové pásy typu R. Tyto pásy jsou zataženy 200 mm 

směrem dolů. Od horního okraje soklu je nataven pás dlouhý 700 mm, který tyto pásy 

překrývá. 

 

TEPELNÁ IZOLACE 

- v místě základu – Isover EPS Perimetr λ = 0,034 W*m
-1

*K
-1

 

- šikmá střecha a podhled – Isover UNIROL PROFI - λ = 0,033 W*m
-1

*K
-1

 

- v místě věnce a mezi překlady – Isover EPS 70 S - λ = 0,039 W*m
-1

*K
-1

 

AKUSTICKÉ IZOLACE 

- podlaha na zemině – Isover EPS 200 S λ = 0,034 W*m
-1

*K
-1

 

- podlaha 2NP – Isover N - λ = 0,036 W*m
-1

*K
-1

 

 

Podlahy 

V objektu jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 

- 150 mm pro podlahy projektovány na základové desce v 1NP 
- 100 mm podlahy projektovány ve 2NP 
 

V objektu je navržena terasa přístupná z obývacího pokoje. Terasa se nachází na 

jižní straně domu. Pochozí vrstva tarasy – terasové prkno Woodplastic Max (plný profil 

195x23mm), které je připevněno k nosičům Woodplastic (plný profil 50x50 mm). 

 

Konstrukce podlah viz příloha D.1.1.13 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

 

Podhledy 

Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm, v 

hygienických místnostech a kuchyni je použitá impregnovaná sádrokartonová deska. 

Pod střešní konstrukcí jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů 

60x27 pomocí rychlošroubů. Nosný rošt je ke střešní konstrukci kotven pomocí 

rychlozávěsů pro CD profil. Rošt je opatřen tepelnou izolací Isover UNIROL PROFI. 

Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 500 mm. Podhledem je zakryta konstrukce 

krovu. 

 

Obklady 

V místnostech hygienického zařízení, kuchyni a kuchyňce je navržen spárovaný 

keramický obklad, který je lepen k podkladu pomocí lepících tmelů. Poloha, výška a 

rozsah obkladů viz projektová dokumentace – příslušné půdorysy. Přesné určení 

barevného odstínu a typu obkladu závisí na investorovi. 

 

 

 



Omítky 

VNĚJŠÍ OMÍTKY 

Vnější omítky budou zhotoveny z omítky Porotherm TO tloušťky 30 mm. Omítka  

soklu bude zhotovena z mozaikové omítky Weber Marmolit tloušťky 5 mm. 

 

VNITŘNÍ OMÍTKY 

Vnitřní omítky budou zhotoveny z omítky Porotherm UNIVERSAL tloušťky 15 

mm. 

 

Výplně okenních otvorů 

V objektu jsou navržena hnědá plastová okna INTERNORM KF 500 s tepelně 

izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/m
2
K a Uw = 0,8 W/m

2
K. 

Střešní okna hnědá plastová Fenestra Plastic s tepelně izolačním trojsklem Ug = 

0,86 W/m
2
K a Uw = 0,5 W/m

2
K. 

 

Popis, rozměry, množství viz příloha D.1.1.15 VÝPIS OKEN 

 

Výplně dveřních otvorů 

Jako vchodové dveře jsou navrženy plastové dveře s bočním a horním světlíkem. 

Vchodové dveře do rodinného domu a do projekční kanceláře jsou stejné, s tepelně 

izolačním dvojsklem se součinitelem tepelného odporu Ug = 0,7 W/m
2
K a Uw = 1,1 

W/m
2
K. 

Výplně dveřních otvorů uvnitř objektu tvoří interiérové dveře Sapeli Tenga. 

 

Popis, rozměry, množství viz příloha D.1.1.14 VÝPIS DVEŘÍ A TRUHLAŘSKÝCH 

VÝROBKŮ 

 

Truhlářské výrobky 

Viz příloha D.1.1.14 VÝPIS DVEŘÍ A TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 

Zámečnické výrobky 

Viz příloha D.1.1.17 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

 

Klempířské výrobky 

Viz příloha D.1.1.16 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 

Větrání 
Všechny místnosti jsou odvětrávány pomocí oken, která jsou opatřena funkcí mikro 

ventilace. Místnost 105P bude odvětrávána pomocí ventilátoru. Ventilátor bude napojen 

na světelné osvětlení a bude obsahovat časový spínač doběhu, který zajistí odvětrání 

celého prostoru. V kuchyni rodinného domu je navržena cirkulační digestoř – filtr 

z aktivního uhlí. 

 

Zdravotně technická instalace 

Veškeré technické vybavení (vodovod, kanalizace, vytápění, hromosvod a 

elektroinstalace) bude součástí samostatných prováděcích projektových dokumentací 

dodávaných dodavatelskými firmami. 



VNITŘNÍ VODOVOD 

Z vodoměrné šachty je vedeno vodovodní potrubí do objektu. Oba funkční celky 

(rodinný dům, projekční kancelář) budou mít vlastní vodoměr. V technické místnosti se 

bude voda ohřívat pomocí kotle o objemu 200 l. Potrubí na rozvod vody bude plastové 

Ekoplastik, jako tepelná izolace bude použit Mirelon tloušťky 10 mm.  

 

VNITŘNÍ KANALIZACE 

Připojovacím potrubím budou všechny zařizovací předměty připojeny k odpadnímu 

potrubí, které bude svedeno do šachty splaškové kanalizace. Šachta splaškové 

kanalizace je připojena svodným potrubím k veřejné splaškové kanalizaci. Dešťové 

vody budou svedeny do šachty dešťové kanalizace a odtud do veřejné dešťové 

kanalizace. 

 

ELEKTROINSTALACE 

Domovní rozvaděč bude umístěn v technické místnosti rodinného domu a 

v projekční kanceláři na nosné zdi v chodbě. Všechny rozvody budou vedeny ve stěně a 

podlaze, budou tvořeny kabely a vodiči s měděnými jádry. Umělé osvětlení je v objektu 

řešeno žárovkovými svítidly na stropě. Vypínače budou osazeny 1,25 m nad podlahou, 

zásuvky budou osazeny 0,4 m nad podlahou. 

 

c) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 
 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a 

větrání byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím 

dispozičním a konstrukčním řešením, orientací ke světovým stranám a velikostí oken, 

použitými materiály a vytápěcím systémem. Při návrhu budovy byly respektovány 

klimatické podmínky lokality. 

 

Výpočty konstrukcí viz samostatná příloha – TEPELNĚ TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ  

 

Energetický štítek obálky budovy = objekt je zařazen do kategorie B - úsporná 

 

Výpočty denního osvětlení viz samostatná příloha – NÁVRH A POSOUZENÍ 

OSVĚTLOVACÍCH OTVORŮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 15.5.2015      Vypracoval: Ondřej Holub 

 

        Podpis: …………………. 



j) závěr 

 

Tuto bakalářskou práci jsem zpracoval na základě svých doposud nabytých 

zkušeností s navrhováním pozemních staveb a použitím všech platných norem, 

vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů od výrobců.  

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení, 

doplněná studiemi rodinného domu s polyfunkcí, určeného pro čtyřčlennou rodinu. 

Rodinný dům je navržen se dvěma nadzemními podlažími a na něj navazuje projekční 

kancelář, která je jednopodlažní. 

Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů a norem. V projekční kanceláři 

bylo při návrhu uvažováno s problematikou pohybu osob s omezenou schopností 

pohybu, v rodinném domě však ne. 

Projektová dokumentace byla zhotovena v rozsahu zadání. Součástí práce je tedy 

jak prováděcí dokumentace, tak i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst 

stavby, tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, teplotní charakteristiky 

objektu, podle kterých spadá budova do kategorie B - úsporná, energetického štítku 

obálky budovy. Další přílohou je návrh základových konstrukcí, zpráva požární 

bezpečnosti včetně výkresu, technická zpráva, průvodní zpráva, souhrnná technická 

zpráva a návrh schodiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k) seznam použitých zdrojů 

 

Literatura 
 

RUSINOVÁ, Marie, Táňa JURÁKOVÁ a Markéta SEDLÁKOVÁ. Požární bezpečnost 

staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2006, 177 s. Studijní opory pro studijní programy s 

kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-511-2. 

 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3. 

 

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, 

vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, 

vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební 

odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: 

Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2. 

 

Normy, zákony, vyhlášky 
 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v znění 

pozdějších předpisů, zejména zákona č. 350/2012 Sb. 

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

Vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb  

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

ČSN 73 0540-2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

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

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

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

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

ČSN 73 4301:2004 ve znění Z1:2005 Obytné budovy. 

ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky. 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

ČSN 73 0810: 2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802: 2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

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

Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  
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l) seznam použitých zkratek a symbolů 

 

VUT   vysoké učení technické 

FAST   fakulta stavební 

RD   rodinný dům 

PK   projekční kancelář 

BP   bakalářská práce 

ČSN   česká technická norma 

ŽB   železobeton 

M   měřítko 

PTH   porotherm 

NP   nadzemní podlaží 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

ŠS   šachta splaškové kanalizace 

ŠD   šachta dešťové kanalizace 

VŠ   vodoměrná šachta 

ER   rozvodná skříň 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

NN   nízké napětí 

NTL   nízkotlaké 

PB   polohový bod 

PH   požární hydrant 

k. ú.    katastrální území 

č. kat.    číslo katastru 

parc. č.   parcelní číslo 

SO   stavební objekt 

h1 [mm]  podchodná výška 

h2 [mm]  průchozí výška 

KV   konstrukční výška 

KCE   konstrukce 

obr.   obrázek 

tab.   tabulka 

PVC   polyvinylchlorid 

tl.   tloušťka 

l   délka 

h   výška 

b   šířka 

TI   tepelná izolace 

m n. m.  metr nad mořem 

Bvp   Balt po vyrovnání 

T   truhlářský výrobek 

K   klempířský výrobek 

Z   zámečnický výrobek 

O   okno 

D   dveře 

SK   skladba konstrukce 

DN [mm]  jmenovitá světlost 



PE   polyetylen 

SDK   sádrokarton 

keram.   keramická 

EPS   expandovaný polystyrén 

Ø [mm]  průměr 

ks   kus 

Sb.   sbírka 

S. R.   srovnávací rovina 

λ [W*m
-1

*K
-1

]  součinitel tepelné vodivosti 

λD [W*m
-1

*K
-1

]  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

Ug [W*m
-2

*K
-1

]  součinitel prostupu tepla zasklení 

Uw [W*m
-2

*K
-1

]  součinitel prostupu tepla výplně otvoru 

U [W*m
-2

*K
-1

]  součinitel prostupu tepla konstrukcí 

R [m
2
*K*W

-1
]  tepelný odpor konstrukce  

Rse [m
2
*K*W

-1
]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

Rsi [m
2
*K*W

-1
]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rdt [MPa]   tabulková výpočtová hodnota únosnosti základové půdy 

FeZn    zinečnan železnatý 

R´w [dB]   vážená stavební neprůzvučnost  

Rw [dB]   vážená laboratorní neprůzvučnost 

L´nw [dB]   vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku 

Uem [W*m
-2

*K
-1

]  vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N [W*m
-2

*K
-1

]  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Aj [m
2
]   plocha j-té teplosměnné konstrukce stanovená z vnějších rozměrů  

bj [-]    teplotní redukční činitel odpovídající j-té konstrukcí  

HT [W*K
-1

]   měrná ztráta prostupem tepla 

UN [W*m
-2

*K
-1

]  normou požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

S [m
2
]   obsah 

V [m
3
]   objem 

ρ [kg*m
-3

]   objemová hmotnost 

ζRsi,k [-]  průměrný poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

θai [°C]   návrhová teplota vnitřního vzduchu 

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

θa [°C]    návrhová vnitřní teplota v zimním období 

φi [%]    relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

Δθai [°C]   přirážka na vyrovnávající rozdíl mezi teplotou vnitřního vzduchu 

a průměrnou teplotou okolních ploch 

θe,100 [°C]  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  

nadmořské výšce 100 m n. m. 

Δ θe,100 [°C]  teplotní gradient 

fRsi [-]   teplotní faktor 

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

fRsi,cr [-]   kritický teplotní faktor 

PHP    přenosné hasící přístroje  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   požární úsek 
So [m

2
]   celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích 

požárního úseku 



ho [m]   výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích požárního 

úseku 

hs [m]   světlá výška prostoru (místnosti) 

b [-]   součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

podmínek 

c [-]   součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření 

pn [kg*m
-2

]  nahodilé požární zatížení  

ps [kg*m
-2

]  stálé požární zatížení  

pv [kg*m
-2

]  výpočtové požární zatížení  

p [kg*m
-2

]  požární zatížení  

an [-]   součinitel pro nahodilé požární zatížení  

a [-]    součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru  

hořlavých látek, popř. způsobů uložení 
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