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 Předmětem mé bakalářské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu. 

Novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží. Garáž pro jeden osobní automobil je součástí 

rodinného domu. Objekt je navržen ze stavebního systému Porotherm. Konstrukci 

střechy tvoří jednoplášťová plochá střecha. Objekt je zateplen systémem ETICS. 

Hlavní vstup je orientován na sever, z ulice Loučková. RD stojí na okraji vesnice 

Nížkov. Hlavní část práce je tvořena projektovou dokumentací a technickou 

zprávou. Součástí bakalářské práce jsou také dispoziční a architektonické studie, 

konstrukční detaily, tepelně technické studie, návrh schodiště a návrh základů. 

Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu ArchiCAD 

GRAPHISOFT 20. 

 Rodinný dům, novostavba, nadzemní podlaží, suterén, plochá střecha, terasa, 

zděná konstrukce 

 The aim of my bachelor thesis is a design of a two-storey family house. The new 

building is designed to be a permanent residence for a family of four. The family 

house has got two above-ground floors and one underground floor. The garage for 

one car is a part of the house. The building is designed in a Porotherm 

construction system. The roof is made of a single-shell roof. The house is insulated 

by a ETICS system. The main entrance is oriented to the north, from the selected 

piece of land in the village of Nížkov, Loučková street. The main part of the thesis 

contains a project documentation and a technical report. The dispositional and 

architectonic studies, constructional details, thermal-technical studies, a design of 

stairs and a design of foundations are also included in the thesis. The drawing part 

was made in a computer program ArchiCAD GRAPHISOFT 20. 

 Family house, new building, above ground floor, basement, flat roof, terrace, 

brick construction 
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1 Úvod 

 Zadáním a zpracováním bakalářské práce je navrhnout kompletní projektovou 

dokumentaci rodinného domu k trvalému bydlení v obci Nížkov, okres Žďár 

nad Sázavou. Stavební pozemek se nachází na téměř rovinatém terénu na katastrální 

parcele č. 943/35 v klidové části na okraji vesnice v mírně zastavěné oblasti. 

 Objekt je tvořen dvěma obytnými nadzemními podlažími z keramických tvarovek 

typu Porotherm, skládaným systémem stropu Miako a kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Součástí rodinného domu je částečně podsklepená část z betonových 

tvarovek BTB vyztužených ocelovou výztuží a zmonolitněných betonem C20/25. 

Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev tvořená vegetační a terasovou plochou je 

ukončená atikou a skleněným zábradlím. K rodinnému domu je přistavěna garáž 

pro jeden osobní automobil. 

 Dům je navržen jako moderní vilový dům pro čtyřčlennou rodinu s plnohodnotným 

funkčním systémem. 

  



11 

 

 

2 Vlastní text práce 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:  Rodinný dům 

 Katastrální území:  704725 

 Parcela číslo:  943/35 

 Předmět dokumentace: Novostavba rodinného domu 

 Účel stavby:  Stavba pro bydlení 

A.1.2 Identifikační údaje stavebníka 

 Jméno a příjmení:  Petr Zikmund 

 Trvalé bydliště:  Nížkov 178, 592 12 Nížkov 

A.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 Jméno a příjmení:  Petr Zikmund 

 Trvalé bydliště:  Nížkov 178, 592 12 Nížkov 

 Kontakt:   +420 608 232 736 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 - Objednávka investora 

 - Terénní průzkum 

 - Katastrální a geodetická mapa obce Nížkov a dané lokality 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Objekt leží na parcele č. 943/35, není nijak využíván a nejsou potřeba velké 

mechanické úpravy ohledně vykácení stromů a keřů. Investorem bude vlastník pan Petr 

Zikmund. Lokalita se nachází na okraji vesnice Nížkov, v klidové, mírně zastavěné části 

novostaveb. Komunikace ze severní strany z ulice Loučková je napojena na zpevněnou 

část u objektu a bude též využívána jako vjezd do garáže a jako hlavní vstup 

do rodinného domu. Výměra řešeného území činí 1 395,59 m2. 

  



15 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemek není součástí památkového území, záplavové oblasti, tudíž není 

v dokumentaci tato část řešena. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Rodinný dům bude napojen na technickou infrastrukturu obce. Dešťová voda 

ze střech a anglických dvorků bude odváděná do retenční nádrže na pozemku investora. 

Retenční nádrž bude napojena na bezpečnostní přepad a se splaškovou vodou svedena 

do jednotné kanalizační sítě. Zemina je písčitá hlína třídy S3, třída těžitelnosti je 2 – 

zemina je dobře vsakovatelná a má dobré odtokové vlastnosti. 

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

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

 Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

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 

 Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Vyhláška a požadavky uvedené souhrnně ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území jsou zohledněny a respektovány. Stavební pozemek je 

určen pro výstavbu rodinného domu. Řešení nemění využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky nebyly uděleny. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly žádné známy. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Pozemky sloužící k výstavbě:  

- par. č. 943/35 – louka, volný prostor; výměra 1 395,59 m2. 

 Sousední pozemky:  

- par. č. 943/33 – orná půda; výměra 356 m2; majitel Josef Kuba, 

- par. č. 803/14 – zastavěná plocha; výměra 757 m2; majitel Miroslav Vlček, 

- par. č. 803/15 – zastavěná plocha; výměra 712 m2; majitel Bořilová Jana, 

- par. č. 943/45 – zastavěná plocha a nádvoří; výměra 528 m2; majitel Pospíchal 

Jiří, 

- par. č. 943/47 – zahrada; výměra 519 m2; majitel Klíma Ladislav. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončovací stavby 

 Objekt je řešen jako nová stavba. 

b) Účel užívaní stavby 

 Novostavba bude sloužit pro čtyřčlennou rodinu k trvalému bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Objekt je řešen pro trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Objekt nespadá pod kulturní památku a není ani chráněn podle jiných právních 

předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Rodinný dům není řešen jako bezbariérový, a tudíž se touto tématikou nezabývám. 

Objekt je řešen podle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Byly použity 

i příslušné týkající se normy ČSN pro potřebné dokumentace navrhování staveb. Stavba 

splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích staveb a soulad s požadavky normy ČSN 73 4301:2004 + Z1 + Z2 + Z3 – 

Obytné budovy. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 Stavební objekt splnil požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou zde žádné výjimky ani úlevové řešení. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

 Celková plocha pozemku:  1 395,59 m2
 

 Zastavěná plocha RD + terasa: 320,61 m2
 

 Užitná plocha: 430,41 m2
 

 Obestavěný prostor RD:   2 281,73 m3
 

 Počet bytových jednotek:   1 

 Počet parkovacích stání:   1+1 (venkovní stání) 

 Počet uživatelů:    4 

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.) 

 Vytápění v objektu bude provozováno plynovým kotlem BUDERUS o výkonu 38 – 

60 kW umístěn v suterénu. Dešťová a splašková voda je svedena do jednotné kanalizace 

a navedena do čističky odpadních vod v obci. Rodinný dům spadá do energetické 

náročnosti kategorie B, viz samostatná příloha bakalářské práce – Stavební fyzika – 

energetický štítek budovy. Komunální odpad z chodu domácnosti se uskladňuje 

do popelnice na pozemku investora a je pravidelně vyvážen jednou za čtrnáct dní. 

 Seznam odpadů, který je následně odvozen do sběrných surovin a na skládku: 

- 17 01 01 – beton 

- 17 01 02 – cihly 

- 17 02 01 – dřevo 

- 17 02 02 – sklo 

- 17 02 03 – plasty 

- 17 03 01 – asfaltové směsi 

- 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
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- 17 04 01 – měď 

- 17 04 02 – hliník 

- 17 04 04 – zinek 

- 17 04 05 – železo a ocel 

- 17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

j) Základní předpoklady výstavby 

 Výstavba rodinného domu bude zahájena do dvou let po získání stavebního povolení. 

Jedná se o vilový objekt realizovaný stavební firmou, která byla vybrána na základě 

výběrového řízení. Stavba bude provedena v jednom časovém úseku. Všechny potřebné 

dokumentace k výstavbě byly předány na stavební úřad. 

 

 Zahájení stavby:  říjen 2017 

 Ukončení stavby:  červen 2019 

 

 Výstavba by neměla narušit okolní strukturu v zastavěné oblasti. Případné problémy 

budou hned na místě řešeny se stavebním dozorem a investorem. 

 Postup výstavby:  

- sejmutí a úprava ornice 

- zhotovení provizorního oplocení kolem celého objektu 

- vytyčení stavebního objektu a inženýrských sítí dle situačního výkresu 

- výkopy 

- základy 

- přípojky inženýrských sítí 

- betonová deska vyztužená kari sítí 

- hydroizolace 

- hrubá stavba – výstavba 1. S z betonových tvárnic BTB 

- 1. NP, 2. NP, keramické tvarovky POROTHERM 

- stropní konstrukce skládaná MIAKO + POT nosníky 

- komínové těleso SCHIEDEL 

- střešní konstrukce – plochá střecha + střešní svody 

- zhotovení příček 

- osazení venkovních výplní 

- vnější zateplení 

- zhotovení nášlapných podlah 
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- osazení vnitřních výplní 

- kompletace vnitřních ploch 

- terénní úpravy zpevněných ploch 

- konečné venkovní úpravy 

k) Orientační náklady stavby 

 Orientační cena na m3 obestavěného prostoru         5 121 Kč/m3 

 Obestavěný celkem včetně garáže            2 281,73 m3 

 Orientační hodnota stavby        11 684 740 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

- SO 01 – Rodinný dům 

- SO 02 – Oplocení 

- SO 03 – Zpevněné plochy 

- SO 04 – Terénní a sadové úpravy 

- IO 01 – Vnitroareálová kanalizace 

- IO 01.1 – Dešťová kanalizace 

- IO 01.2 – Splašková kanalizace 

- IO 01.3 – Retenční plastová nádrž 

- IO 02 – Přípojka plyn 

- IO 03 – Přípojka vodovod 

- IO 04 – Přípojka el. energie NN 
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B.1 Popis uzemní stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební parcela č. 943/35 je součástí obce Nížkov, v okresu Žďár nad Sázavou. 

Řešený pozemek je v katastru označen jako orná půda. Na parcelách sousedících 

se stavebním objektem jsou převážně rodinné domy. Ulice Loučková slouží 

jako příjezdová komunikace. Na pozemku se nenachází žádné stromy a keře. Terén 

je mírně svažitý až rovný. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Index radonu udává hodnotu jako střední v oblasti Nížkov. Je zde zapotřebí dbát 

na správný technologický postup při montáži hydroizolace a zvýšit pozornost 

při prostupech a detailech přesahů. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Navrhovaná stavba se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu 

ani na poddolovaném nebo seizmickém území. 

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

 Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

na odtokové poměry v území 

 Architektonický nadhled na stavbu nemá žádný vliv na ostatní objekty. Řešená část 

tvoří novostavbu, a proto stavba dobře zapadne do současné situace. Upravený okolní 

terén rodinného domu nebude mít vliv na okolní zástavbu. Stavba bude mít jednotnou 

kanalizaci na ulice Loučková, která je zakončena revizní šachtou. ČOV se nachází 

v obci Nížkov, tudíž není potřeba žádné zařízení na likvidaci odpadních vod. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na stavební parcele se nenachází žádné dřeviny a nejsou potřeba žádné velké 

demolice. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků a objekt nezabírá 

žádné pozemky určené k výstavbě a funkci lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Stavební objekt ležící na par. č. 943/35 bude napojen na veškeré nové inženýrské sítě 

z ulice Loučková par. č. 943/34. Napojení z komunikace do objektu bude ze severní 

části z ulice Loučková. Ulice Loučková slouží ke komunikaci v nové zástavbě 

k sousedním stavbám. Vlastní vjezd je vyznačen v situaci a bude vydlážděn zámkovou 

dlažbou v požadovaném spádu od stavby.  

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

 Stavba splní požadovanou časovou dobu na výstavbu a není potřeba žádné opatření 

o prodloužení. Finanční investice budou plně a včas uhrazeny. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Rodinný dům bude sloužit pro čtyřčlennou rodinu k trvalému bydlení. Objekt bude 

dvoupodlažní s částečným podsklepením, s plochou střechou a terasou. Ke stavbě 

přísluší garáž pro jeden osobní automobil s možností využití i venkovního stání na 

zpevněné ploše u objektu. RD je vytvořen jako jednogenerační. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Stavební objekt je novostavba na okraji vesnice v obci Nížkov. Zástavba je tvořena 

nově vybudovanými domy a je velmi prostorná. V obci se nachází vše potřebné k žití, 

mateřská a základní škola, obchody a sportovní areály. Je zde možnost pracovních míst, 

dobré je i spojení a dojezdnost do okolních větších měst.    
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 Rodinný dům je půdorysně řešen ve tvaru dvou obdélníků skládaných přes sebe, 

střecha je plochá, spádovaná lehčeným betonem do odtokových vpustí. Je zde využití 

i střešní terasy. Architektonické pohledy jsou uvedeny v samostatné části projektové 

dokumentace. Fasáda je oddělena a členěna v 1. NP od 2. NP béžově – hnědou 

silikonou barvou BAUMIT – silikontop. Okna a dveře jsou v odstínu dubu. Střešní 

terasa je ukončena atikou a skleněným zábradlím.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 RD je vyzděn z klasických broušených keramických tvárnic Porotherm. Základy jsou 

tvořeny z betonových pásů z prostého betonu. Betonové patky slouží k podepření 

sloupů, které nesou 2. NP.  Suterénní zdivo je z betonových tvárnic BTB a vyztuženo 

ocelářskou výztuží. Svislé a vodorovné konstrukce jsou ze zdiva Porotherm. Konstrukce 

střechy je řešena jako pochozí a nepochozí s klasickým pořadím vrstev. Monolitické 

železobetonové schodiště slouží k propojení mezi podlažími.  

 Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená. Z hlavního vstupu, který se nachází 

na severní straně a je zpřístupněn z ulice Loučková, vstoupíme do chodby 

se schodištěm, odkud následně přecházíme do jednotlivých částí budovy a garáže. 

V 1. NP je umístěna technická místnost (TM), šatna pro oblečení, sklad pro úklid, 

pracovna, obývací pokoj, kuchyně, špíz a vstupy na terasy do zahrady. 2. NP tvoří 

chodba, z níž se vchází do dvou pokojů, společné koupelny i šatny a ložnice, která 

disponuje vlastní koupelnovou jednotkou a šatnou.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt není určen pro bezbariérové bydlení, tudíž se v projektové dokumentaci o tom 

nezmiňuji.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Při výstavbě objektu se dodržují veškeré bezpečnostní zásady s výstavbou, 

tak aby nedocházelo ke vzniku nehod způsobených pádem, popálením, zásahem 

elektrického proudu atd. Veškeré výškové normy jsou dodrženy.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Jedná se o rodinný dům sloužící k trvalému bydlení se dvěma nadzemními podlažími, 

která jsou částečně podsklepena. Pro odvod dešťové vody je použita plochá střecha 

se střešními vpusťmi. Objekt má k dispozici garáž pro jedno osobní auto. K domu patří 

i několik teras, na které se vstupuje z obytných místností. Bydlení má moderní 

architektonické řešení a vzhled. Viz Výkresová část projektové dokumentace. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Výkopy: 

 Zemní práce budou prováděny stavební technikou. Bude odstraněna orná půda, která 

bude skladována na pozemku investora a následně použita na dokončovací terénní 

úpravy. Základová spára musí být čistá, suchá a zbavená nánosů z terénu. 

 

Základové konstrukce: 

 Základové konstrukce budou zhotoveny z prostého betonu C20/25. Základové pásy 

budou mít po obvodových zdech u podsklepené části rozměry 650/550 mm 

a u nepodsklepené 650/750 mm. Betonáž se bude provádět do připravených výkopů. 

Základové pásy jsou v nezámrzné hloubce. Zalitá základová deska bude vyztužena kari 

sítí 6/100/100 v tloušťce 150 mm u podsklepené části a 100 mm u nepodsklepené.   

 

Svislé konstrukce: 

 Obvodové zdivo v suterénu z betonových tvarovek BTB tl. 300 mm je vyztuženo 

betonem třídy C25/30 a doplněné ocelí B 500. Zdivo je zatepleno XPS polystyrenem 

ISOVER Synthos PRIME 30 tl. 100 mm a odděleno od zeminy nopovou fólií tl. 10 mm. 

V 1. NP a 2. NP je zdivo z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi lepeno na lepidlo 

Porotherm Profi určené pro tenkovrstvé spáry. Konstrukce je z exteriéru zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS polystyrenem GREYWALL PLUS 

tl. 150 mm. Pro vnitřní nosné zdivo je využito zdivo Porotherm 25 Profi lepené 

na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi a pro vnitřní nenosný systém Porotherm 

11,5 AKU tl. 115 mm zděné na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Sádrokartonové 

instalační předstěny kolem odpadního potrubí střešních vtoků jsou ze sádrokartonu 

Rigips doplněné tepelnou izolací. 
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Vodorovné konstrukce: 

 Stropní konstrukce nad 1. S a 1. NP jsou tl. 250 mm systému Porotherm tvořené 

z keramicko-betonových nosníků POT a keramických vložek Miako. Betonová zálivka 

C20/25 je vyztužena kari sítí Ø 6/100/100, ocel B 500. Osové vzdálenosti nosníků jsou 

625 a 500 mm. Všechny ztužující věnce budou nadimenzovány tak, aby přenesly 

veškerá zatížení a odolávaly všem účinkům zatížení. Průvlaky a překlady budou 

posouzeny statikem, aby přenesly veškerá zatížení. 

 

Výplně otvorů: 

 Ve všech otvorech v rodinném objektu jsou použity výrobky firmy VEKRA a jsou 

samostatně vypsány ve výpisu prvků.   

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Stabilitu a odolnost konstrukčních prvků byla garantovaná výrobci a únosnost byla 

prověřena statikem. Při realizaci je nutné dodržet veškerá opatření a technologické 

postupy vydané výrobci. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

a) Technické řešení 

 Celý objekt bude vytápěn plynovým ústředním topením. Zdrojem pro vytápění bude 

závěsný plynový kotel BUDERUS Logano, který bude umístěn v suterénu domu. Jako 

vyhřívací prvky budou použita desková otopná tělesa Korado Radik. Přípravu TUV 

zajistí zásobníkový ohřívač, který je součástí plynového kotle. 

 Splašková a dešťová voda bude odvedena jednotnou kanalizací do místní ČOV. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nachází plynový kotel BUDERUS Logano o výkonu 38–60 kW a zásobník 

na ohřev vody umístěný v místnosti S03 – Technická místnost. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze této bakalářské práce dle platných 

norem ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 730804 atd. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energií 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Konstrukce jsou navržené v souladu s požadavky normy ČSN 730540-2, viz Výpočty 

stavební fyziky. 

b) Energetická náročnost budovy 

 Energetická náročnost je doložena průkazem energetické náročnosti budovy, který je 

součástí projektové dokumentace. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V objektu RD nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

a) Větrání 

 Téměř všechny místnosti v nadzemním podlaží jsou přirozeně větrány. Místnosti 105, 

114 – Sklad jsou odvětrávány nuceně pomocí instalační šachty. Místnost WC v suterénu 

je větrána nuceně přes větrací PVC trubku DN 100. 

b) Vytápění 

 Hlavní jednotka vytápění je v suterénu a je zajištěno plynovým kotlem Buderus. 

V Obývacím pokoji v 1.NP je umístěn krbový kout, který je napojen na komínový 

systém. 

Jako další zdroj vytápění během zimního období bude sloužit krb s teplovodní krbovou 

vložkou. Krb bude umístěn v obývacím pokoji v 1. NP. Ke krbové vložce bude v 

podlaze přivedeno přivětrávací potrubí pro přívod vzduchu pro spalování.  Vně objektu 

bude potrubí ukončeno krycí mřížkou, aby bylo zabráněno zanášení potrubí hmyzem, 

popřípadě hlodavci. 

c) Osvětlení 

 Ve všech obytných i většině technických místnostech je zajištěno přirozené osvětlení 

okny a plochy místností splňují dané normy. 

d) Zásobování vodou 

 Vnitřní instalační rozvody budou napojeny na nové přípojky z vnější komunikace. 
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e) Odpady 

 Splašky budou odvedeny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Komunální 

odpad se ukládá do popelnic na území investora a je vyvážen dle tarifu určeného 

obecním úřadem. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podlaží 

 Ochrana není nutná. Radonový index na pozemku byl vyhodnocen jako střední a je 

použita hydroizolace proti radonu a podzemní vodě. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Ochranu před bludnými proudy projekt neřeší. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

 Stavba je v klidové části obce. Nenachází se zde žádné zdroje otřesů a okolí není 

seismicky aktivní. 

d) Ochrana před hlukem  

 Budova se nenachází v hlučném prostředí, nejsou tedy nutná žádná opatření 

proti hluku. Všechny výplně a konstrukce splňují normu na neprůzvučnost. 

e) Protipovodňová opatření 

 Žádná protipovodňová opatření nebyla řešena. Pozemek není v záplavové oblasti. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Celý objekt bude vybaven novými inženýrskými přípojkami a bude napojen 

na stávající sítě vedené z ulice Loučková. Veškerá nová napojení budou přivedena 

do suterénu. Napojovací body jsou na hranici pozemku investora.  

 Objekt je připojen na inženýrské sítě novými přípojkami: 

- SO 01 – Rodinný dům 

- SO 02 – Oplocení 

- SO 03 – Zpevněné plochy 

- SO 04 – Terénní a sadové úpravy 

- IO 01 – Vnitroareálová kanalizace 

- IO 01.1 – Dešťová kanalizace 
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- IO 01.2 – Splašková kanalizace 

- IO 01.3 – Retenční plastová nádrž 

- IO 02 – Přípojka plynu 

- IO 03 – Přípojka vodovodu 

- IO 04 – Přípojka el. energie NN 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Viz Výkres situace. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Příjezdová komunikace je vedena ze severní strany, z ulice Loučková, na příjezdovou 

cestu k domu je použita zámková dlažby Best – Archia. Viz Výkres situace. 

b) Napojení území na stávající technickou infrastrukturu 

 Objekt je napojen na spojovací silnici č. 943/34 v ulici Loučková ze severní strany. 

Jedná se o místní komunikaci. 

c) Doprava v klidu 

 Stavba a pozemek slouží k parkování pro jeden osobní automobil, zpevněná plocha 

před garáží je ze zámkové dlažby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Přes pozemek nevedou žádné stezky ani pěší komunikace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 Černozem ze sejmuté ornice bude využita na pozemku stavebníka na kompletaci 

terénních úprav. Okapový chodník a vjezd do garáže budou vyspádovány od budovy.  

b) Použité vegetační prvky 

 Na celém pozemku bude zaseta tráva. Projekt neřeší další vegetační plochy. 

c) Biotechnická opatření 

 Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

 Objekt zásadně nezasahuje a nemá žádný vliv na životní prostředí. Splaškové vody 

jsou svedeny do jednotné kanalizace a napojené do veřejné čističky odpadních vod. 

Odpady budou likvidovány dle zákona č. 185/ 2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. Během 

výstavby se dočasně zvýší prašnost a hluk v okolí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

 Stavba nemá v okolí žádné ochranné rostliny ani dřeviny, tudíž nemá vliv na okolní 

krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných Natura 2000 

 Stavba se nenachází v žádném chráněném území. 

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

 Podmínky budou zohledněny. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 V okolí stavby nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Pozemek je oplocen a nejsou žádné speciální požadavky na ochranu obyvatelstva. 

Stavba splňuje požadavky územního plánu obce.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot nejsou součástí této projektové 

dokumentace. Jednotlivé potřeby a spotřeby médií a hmot zpracuje realizační firma.  

b) Odvodnění staveniště 

 Pozemek staveniště bude odvodněn pomocí rigolů a čerpadel přímo do kanalizace.  

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Vjezd a vstup na stavbu bude z přilehlé komunikace ze severní strany. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba při realizaci neovlivní okolní pozemky a další stavby. Technická dostupnost 

strojů bude vykazovat veškerá bezpečnostní opatření. Po dokončení stavby budou 

následně provedeny terénní úpravy a dokončovací práce.  

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

kácení dřevin 

 Nebudou provedeny žádné asanace a kácení dřevin. Velké demoliční práce 

se neočekávají.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Nebudou provedeny žádné zábory okolních pozemků. 

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

 Staveništní odpad bude souviset s výstavbou. Veškeré odpady budou likvidovány 

prostředky k tomu určenými, náležitě uskladněny a odvozeny na skládku. Budou 

likvidovány dle zákona č. 185/2001 sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů. Na pozemku investora bude přistaven stavební kontejner. 

Tabulka 1: Druhy odpadů a způsob likvidace 

Položka Kat. číslo Popis Způsob likvidace 

1 17 01 01 Beton Uložení na skládku 

2 17 01 02 Cihly Uložení na skládku 

3 17 02 Dřevo, sklo, plasty Uložení na skládku 

4 17 04 Kovy Uložení na sběrný dvůr 

5 17 05 Zemina, kamení Uložení na skládku 

6 17 08 Stavební materiál na bázi sádry Uložení na skládku 

7 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Uložení na skládku 

8 20 03 Ostatní komunální odpady Řízená skládka 

 

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

 Na pozemku investora bude zhotovena deponie pro uložení vykopané zeminy 

z výkopu a následně použita pro dokončovací práce. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stavba zásadně neohrožuje okolní prostředí. Veškerá technika bude skladována 

v buňkách. Stroje a stavební vozidla budou v náležitém technickém stavu, 

aby nedocházelo ke zbytečným poruchám. Před odjezdem ze staveniště budou očištěna 
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od nánosu zeminy. Během výstavby nebudou spalovány žádné nebezpečné odpady 

a nebude docházet ke znečištění ovzduší. Prašnost bude řešena dostatečným kropením. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Realizační firma musí zajistit veškeré bezpečnostní potřeby na výstavbu. Budou 

dodržovány předpisy a pracovníci budou vyškoleni a informováni o rizikových 

situacích při výstavbě. Školení provede firma včetně seznámení s předpisy bezpečnosti 

práce, manipulací s dopravou a nářadím a jiným vybavením. Budou dodržovány 

následné předpisy: 

– Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., (úplné znění zákon č. 126/1994 Sb.), 

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, 

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

zdraví při práci, 

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

zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

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

a pracovní prostředí, 

– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavby dotčených osob 

 Objekt není určen k dlouhodobému pobytu osob s tělesným postižením. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Výjezd ze stavby bude označen značkou upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. 

Jiná opatření se v projektu neřeší. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

 V případě nežádoucích povětrnostních podmínek budou práce ve výškách přerušeny 

do doby zlepšení. Za nepříznivé povětrnostní podmínky se považuje: 

 a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m∙s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně 

u pracovních polohovacích systémů, v ostatních případech silný vítr o rychlosti 

nad 11 m∙s-1 

 c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 

 d) teplota prostředí během provádění prací nižší než 5°C. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Před zahájením stavby se zajistí voda a elektrické připojení. Následně budou 

zhotoveny přípojky pitné vody, el. energie a plynu. Po výstavbě laviček budou 

provedeny výkopové a základové práce a následně zhotoveny svislé a vodorovné 

konstrukce se střechou. Terénní úpravy budou zahájeny po dokončení veškerých zdících 

a hrubých pracích. Veškeré práce budou provedeny v jedné etapě. 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Rodinný dům slouží k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Jedná se o částečně 

podsklepený dvoupodlažní objekt. 

 

 Údaje o plochách: 

 Zastavěná plocha:   320,61 m2 

 Obestavěný prostor:   2 281,73 m3  

 Užitná plocha 1. S:  103,36 m2   

 Užitná plocha 1. NP:  197,89 m2 

 Užitná plocha 2. NP:  129,16 m2 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

a.2.1 Architektonické řešení 

 Jedná se o dvoupodlažní stavební objekt, který je částečně podsklepen. Půdorysný 

tvar tvoří dva obdélníky křížené přes sebe. K objektu je přistavěna garáž pro jeden 

osobní automobil. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu a obytná část je 

situována na jižní stranu. Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev slouží i jako terasa 

nad obytnou částí.  

a.2.2 Výtvarné řešení 

 Izolovaný rodinný dům je barevně rozdělen. Na fasádu půdorysného obdélníka 

rovnoběžného s místní komunikací je navržena jemná béžově-hnědá omítka BAUMIT, 

odstínu RAL 1011. Stěny kolmé na ulici jsou natřeny bílou barvou, odstín RAL 9010. 

Plastové výplně otvorů od firmy VEKRA mají odstín imitace dubu. Povrchová úprava 

venkovní terasy je v odstínech dubu. 

a.2.3 Materiálové řešení 

 Na betonových základových pásech C20/25 je suterénní zdivo BTB zalité betonem a 

vyztuženo ocelí B 500. Plochá střecha s klasickým pořadím vrstev je položena na 

stropním keramicko-betonovém stropě Porotherm Miako s nosníky POT. Komín je 

systému Schiedel UNI PLUS a vodorovné podlahové konstrukce jsou izolovány EPS 

polystyrenem ISOVER. Kontaktní vnější vrstvu tvoří zateplovací plášť ETISC tloušťky 

150 mm. 
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a.2.4 Svislé konstrukce 

 Obvodové zdivo v suterénu z betonových tvarovek BTB tl. 300 mm je vyztuženo 

betonem třídy C20/25 a doplněné ocelí B 500. Zdivo je zatepleno XPS polystyrenem 

ISOVER Synthos PRIME 30 tl. 100 mm a odděleno od zeminy nopovou fólií tl. 10 mm. 

V 1. NP a 2. NP je zdivo z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi lepeno na lepidlo 

Porotherm Profi určené pro tenkovrstvé spáry. Konstrukce je z exteriéru zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS polystyrenem GREYWALL PLUS 

tl. 150 mm. Pro vnitřní nosné zdivo je využito zdivo Porotherm 25 Profi lepeno 

na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi a pro vnitřní nenosný systém Porotherm 11,5 

AKU tl. 115 mm zděné na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Sádrokartonové 

instalační předstěny kolem odpadního potrubí střešních vtoků jsou ze sádrokartonu 

Rigips doplněné tepelnou izolací. 

a.2.5 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce nad 1. S a 1. NP jsou tl. 250 mm systému Porotherm tvořené 

z keramicko-betonových nosníků POT a keramických vložek Miako. Betonová zálivka 

C20/25 je vyztužena kari sítí Ø 6/100/100, ocel B 500. Osové vzdálenosti nosníků jsou 

625 a 500 mm. Všechny ztužující věnce budou nadimenzovány tak, aby přenesly 

veškerá zatížení a odolávaly všem účinkům zatížení. Průvlaky a překlady budou 

posouzeny statikem, aby přenesly veškerá zatížení. Objekt bude ztužen 

železobetonovými věnci (4 Ø 14 mm, třmínky Ø 6 mm po 250 mm, ocel B500B). 

Komunikační prostor mezi podlažími je monolitické železobetonové konstrukce 

tl. 100 mm.  

a.2.6 Výplně otvorů 

 Ve všech otvorech v rodinném objektu jsou použity výrobky od firmy VEKRA a jsou 

samostatně vypsány ve výpisu prvků.  

D.1.1.a.3 Dispoziční a provozní řešení 

 Z hlavního vstupu, který se nachází na severní straně a je zpřístupněn z ulice 

Loučková, vstoupíme do chodby se schodištěm, odkud následně přecházíme 

do jednotlivých částí budovy a garáže pro jeden osobní automobil. V 1. NP je umístěna 

technická místnost, šatna, sklad pro úklid, do kterých vstoupíme z chodby. Přes další 

chodbu můžeme vejít do pracovny, obývacího pokoje, hygienického zázemí a kuchyně, 

jejíž součástí je špíz. Vstupy na terasy z obytných místností vedou do zahrady. Ve 2. NP 
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projdeme chodbou do dvou pokojů, společné koupelny i šatny a ložnice, ke které náleží 

vlastní koupelnová jednotka a šatna. V suterénu jsou sklady pro ovoce, sklep, WC 

a prádelna se sušárnou. 

D.1.1.a.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt není určen pro bezbariérové bydlení, tudíž se v projektové dokumentaci o tom 

nezmiňuji.  

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

a.5.1 Konstrukční řešení objektu 

 Stavba je řešena jako rodinné bydlení. Jedná se o jednogenerační dvoupodlažní 

objekt. RD je založen na základových pásech z prostého betonu. Porotherm systém tvoří 

hrubou stavbu nadzemních podlaží. Všechny konstrukce spolupůsobí a vytvářejí tuhou 

stavbu.  

a.5.2 Zemní práce 

 Před zahájením stavby je sejmuta ornice. Zemina ze základových pásů je odvezena 

na nedalekou deponii. Černozem je uskladněna na pozemku investora a následně 

použita k dokončovacím pracím terénu. Zaměření a vytyčení objektu se provede pomocí 

laviček. Rýhy budou provedeny rypadlem – nakladačem do nezámrzné hloubky 

a následně ručně dočištěny. Základová spára musí být čistá a suchá. Všechny zemní 

práce musí být provedeny v souladu s platnými normami BOZP.  

a.5.3 Základové práce 

 Návrh základových pásů je v samostatné příloze. Betonové pásy jsou zhotoveny 

z monolitického betonu C20/25. Šířka pásu u obvodového zdiva je 650 mm a výška 

550 mm, vnitřní zdivo je založeno na pásech o rozměrech šířky 450 mm a výšky 

550 mm. Základová deska tl. 150 mm bude vyztužena kari sítí Ø 6 a oky 100/100. 

Všechny pásy jsou v nezámrzné hloubce. Nejnižší bod je v hloubce -3,820 m. 

Do spodního líce základového pásu bude osazen základový uzemňovací pásek FeZn 

30/4 uložený v základové spáře. Z hydro-geologického hlediska bylo stanoveno střední 

riziko výskytu radonu. Jako hydroizolace je navržen modifikovaný asfaltový pás typu 
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‚S‘ s nosnou vložkou ze skleněného vlákna, který současně brání prostupu radonu 

z podloží do objektu. 

a.5.4 Svislé konstrukce 

 Obvodové zdivo v suterénu z betonových tvarovek BTB tl. 300 mm je vyztuženo 

betonem třídy C25/30 a doplněné ocelí B 500. Zdivo je zatepleno XPS polystyrenem 

ISOVER Synthos PRIME 30 tl. 100 mm a odděleno od zeminy nopovou fólií tl. 20 mm. 

V 1. NP a 2. NP je zdivo z keramických tvarovek Porotherm 30 Profi lepeno na lepidlo 

Porotherm Profi určené pro tenkovrstvé spáry. Systém je z exteriéru zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS polystyrenem GREYWALL PLUS 

tl. 150 mm. Pro vnitřní nosné zdivo je využito zdivo Porotherm 25 Profi lepené 

na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi a pro vnitřní nenosný systém Porotherm 11,5 

AKU tl. 125 mm zděné na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Sádrokartonové 

instalační předstěny kolem odpadního potrubí střešních vtoků jsou ze sádrokartonu 

Rigips doplněné tepelnou izolací. 

a.5.5 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce nad 1. S a 1. NP jsou tl. 250 mm systému Porotherm, tvořené 

z keramicko-betonových nosníků POT a keramických vložek Miako. Betonová zálivka 

C20/25 je vyztužena kari sítí Ø 6/100/100, ocel B 500. Osové vzdálenosti nosníků jsou 

625 a 500 mm. Všechny ztužující věnce budou nadimenzovány tak, aby přenesly 

veškerá zatížení a odolávaly všem účinkům zatížení. Průvlaky a překlady budou 

posouzeny statikem, aby přenesly veškerá zatížení. 

a.5.6  Střešní konstrukce 

 Plochá střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev je zasypaná praným kačírkem 

frakce 8-16 mm. Spádová vrstva je tvořena z lehkého betonu. Odvodnění je zajištěno 

střešními vpusťmi TOPWET a odtud svedeno do dešťové kanalizace. Tepelná izolace se 

skládá ze dvou vrstev položených na sebe o celkové tl. 160 mm. Střešní konstrukce 

je izolována proti vodě modifikovaným samolepícím asfaltovým pásem s posypem 

DACO KSO. 

a.5.7 Výplně otvorů 

 Ve všech otvorech v rodinném objektu jsou použity výrobky firmy VEKRA a jsou 

samostatně vypsány ve výpisu prvků.  Venkovní plastové výplně jsou z izolačního 
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trojskla a rám je v imitaci dubu. Vnitřní dřevěné dveře jsou osazeny do dřevěných 

obložkových zárubní.  

a.5.8 Komín 

 Na stavbu komínu je použit komínový systém Schiedel ABSOLUT s integrovanou 

tepelnou izolací o rozměrech 360/650 mm. Komín má dva průchody o průměru 

180 mm. Soustava pro odvádění spalin od spotřebičů tvoří keramická vnitřní vložka. 

Vybírací otvor je umístěn v 1. S, zde je napojen i plynový kotel. V 1. NP jsou na komín 

napojena krbová kamna. Stavba komínu musí být provedena v souladu s normami 

ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů a ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné 

požadavky. 

a.5.9 Podlahy 

 Skladby podlah jsou uvedené v samostatné příloze a ve výpisu skladeb jsou 

podrobněji popsány. Podlahy jsou tepelně izolovány podlahovým izolantem ISOVER 

EPS. Na terénu tvoří izolace tl. 100 mm a 140 mm. Vnitřní podlahy jsou zatepleny 

tl. 60 mm. V pobytových místnostech v 1. NP a 2. NP jsou vinylové podlahy. 

V místnostech, kde se využívá voda, je položena keramická dlažba RAKO. Všechny 

skladby vyhovují na posouzení součinitele prostupu tepla. Ukončovací lišty podlah jsou 

ve stejných odstínech a typech jako jsou jednotlivé podlahy.  

a.5.10  Klempířské výrobky 

 Viz Výpis klempířských prvků 

a.5.11   Zámečnické výrobky 

 Viz Výpis zámečnických prvků 

a.5.12   Truhlářské výrobky 

 Viz Výpis truhlářských prvků 

a.5.13   Ostatní výrobky 

 Viz Výpis ostatních prvků 

a.5.14   Technická infrastruktura 

 Napojení přípojky vody, plynu a elektřiny bude provedeno na veřejný řád. Přípojka 

vody vede do vodoměrné šachty umístěné na pozemku investora. Přípojka plynu vede 

po oplocení pozemku – umístěn sloupek s HUP a elektroměrem. Domovní přívody 
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je nutné opatřit ochrannou trubkou z HDPE. Splašková a dešťová kanalizace 

je napojena na veřejný vodovodní řád. 

a.5.15   Zpevněné plochy a oplocení 

 Zpevněná plocha je navržena od místní komunikace k objektu. Na zpevněné plochy 

je použita betonová zámková dlažba Best s tl. 60 mm. Zpevněné plochy jsou spádovány 

se sklonem min. 2% od objektu. Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno 

z betonových štípaných tvarovek, plotová výplň bude dřevěná. Součástí oplocení budou 

vstupní branky a pojízdná brána. 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika 

a.6.1 Tepelná technika  

 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavky normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a Zákona 406/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti 

budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy 

ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. Dle výpočtu byla 

stanovena třída energetické náročnosti budov B – úsporná. Viz složka č. 6 Stavební 

fyzika. 

 

Posuzovaná konstrukce 

Vypočtená 

hodnota U 

(W/m2k) 

Požadovaná 

hodnota 

UN 

(w/m2K) 

Posouzení 

S1 Stěna suterénu přiléhající k zemině 0,31 0,45 Vyhovuje 

S3 Vnější obvodová konstrukce 0,22 0,3 Vyhovuje 

P12 Plochá střecha 0,17 0,24 Vyhovuje 

S6 Stěna mezi garáží a vytápěnou částí domu 0,52 0,6 Vyhovuje 

S7 Vnitřní nosná stěna tl. 250 mm 0,85 – – 

P2 Podlaha na terénu v nevytápěném suterénu 0,37 0,45 Vyhovuje 

P5 Podlaha na terénu v nevytápěné garáži 0,37 0,45 Vyhovuje 

P7 Podlaha na terénu v obytných místností 0,23 0,45 Vyhovuje 

D1 Vchodové dveře 0,55 1,7 Vyhovuje 

D2 Balkonové dveře 0,57 1,7 Vyhovuje 

D3 Garážová vrata 0,61 1,7 Vyhovuje 

O1 Okno 1 0,64 1,5 Vyhovuje 

O2 Okno 2 0,63 1,5 Vyhovuje 
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O3 Okno 3 0,62 1,5 Vyhovuje 

O4 Okno 4 0,66 1,5 Vyhovuje 

O5 Okno 5 0,64 1,5 Vyhovuje 

O6 Okno 6 0,65 1,5 Vyhovuje 

O7 Okno 7 0,63 1,5 Vyhovuje 

O8 Okno 8 0,63 1,5 Vyhovuje 

O9 Okno 9 0,63 1,5 Vyhovuje 

 

a.6.2 Akustika 

 Všechny konstrukce vyhovují požadavkům vzduchové neprůzvučnosti dle normy 

ČSN 73 0532. Akustické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí jsou popsány 

a posouzeny v příloze stavební fyzika. 

 

Posuzová konstrukce 

Výpočtová 

hodnota R´W 

(dB) (L´W) 

Požadovaná 

hodnota 

R'w,N (dB) 

(L'w,N) 

Posouzení 

Nosná příčka Porotherm 25 

Profi tl. 250 mm 
49 42 Vyhovuje 

Obvodová stěna Porotherm 

30 Profi tl. 300 mm 
48 38 Vyhovuje 

Příčka Porotherm 11,5 AKU 

tl. 125 mm 
43 42 Vyhovuje 

Strop Porotherm miako tl. 

250 mm 
51 (75) 47 (63) Vyhovuje 

Příčka Porotherm 14 Profi tl. 

140 mm 
43 42 Vyhovuje 

 

a.6.3 Osvětlení, oslunění 

 Osvětlení interiéru je zajištěno přirozeně pomocí okenních otvorů. Požadavek 

na proslunění bytu dle odst. 4.2.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy je splněn, všechny 

jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné. 
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3 Závěr  

 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace na rodinný dům 

pro čtyřčlennou rodinu. Dům leží v obci Nížkov. Objekt se podařilo do lokality vhodně 

osadit, aby nerušil okolní prostředí. 

 Tuto práci jsem zpracoval s použitím všech potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 

technických listů a podkladů od výrobců. Při vypracování projektové dokumentace jsem 

vycházel ze studií. Studie jsem přepracoval na projektovou dokumentaci beze změny 

a zpracoval jsem je jak graficky, tak i 3D prostorovým modelem. 

 Součástí práce je tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 

Dle energetického štítku obálky budovy spadá objekt do třídy B - úsporná. Dle požárně 

bezpečnostního řešení stavby objekt vyhovuje všem nařízením a vyhláškám. Požárně 

nebezpečný prostor nezasahuje na okolní pozemky. 

Při práci byly použity tyto softwary: MS office, ArchiCAD a Artlantis. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 

RD rodinný dům 

KCE konstrukce 

ŽB železobeton 

PT původní terén 

UT upravený terén 

KV konstrukční výška 

SV světlá výška 

PD projektová dokumentace 

TI  tepelná izolace 

HI hydroizolace 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

PE polyetylen 

PVC polyvinylchlorid 

HUP hlavní uzávěr plynu 

NN nízké napětí 

EL elektřina 

BPV balt po vyrovnání 

m n.m. metrů nad mořem 

par. č. parcelní číslo 

kat. úz. katastrální území 

TL tloušťka 

HPV hladina podzemní vody 

1. NP první nadzemní podlaží 

2. NP druhé nadzemní podlaží 

1. S suterén 

R tepelný odpor konstrukce 

U součinitel prostupu tepla 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 

Rse tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu 

d tloušťka vrstvy konstrukce 

λ součinitel tepelné vodivosti materiálu 

HT měrná tepelná ztráta prostupem tepla 
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A součet ploch obalových konstrukcí 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla 

Rw vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 

Φi relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

Θi návrhová vnitřní teplota 

TM technická místnost  
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6 Seznam příloh 

Složka č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 Studie 

   01 – Půdorys 1. NP      M 1:100 

  02 – Půdorys 2. NP      M 1:100 

  03 – Půdorys 1. S      M 1:100 

  04 – Řez A-A´       M 1:100 

  05 – Pohled severní      M 1:100 

  06 – Pohled jižní       M 1:100 

  07 – Pohled západní      M 1:100 

  08 – Pohled východní      M 1:100 

Seminární práce – 3D model 

Výpočet schodiště 

Návrh základů 

 

Složka č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

  C.1 Situační výkres širších vztahů      M 1:1 000 

  C.2 Koordinační situační výkres       M 1:200 

 

Složka č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

  D.1.1.01 – Půdorys 1. S       M 1:50 

  D.1.1.02 – Půdorys 1. NP       M 1:50 

  D.1.1.03 – Půdorys 2. NP       M 1:50 

  D.1.1.04 – Plochá střecha       M 1:50 

  D.1.1.05 – Řez A-A´       M 1:50 

  D.1.1.06 – Řez B-B´       M 1:50 

  D.1.1.07 – Severní pohled       M 1:50 

  D.1.1.08 – Jižní pohled       M 1:50 

  D.1.1.09 – Východní pohled       M 1:50 

  D.1.1.10 – Západní pohled       M 1:50 

  Výpis skladeb 

  Výpis prvků 
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Složka č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.01 – Půdorys základů       M 1:50 

 D.1.2.02 – Sestava stropních dílců nad 1. NP     M 1:50 

 D.1.2.03 – Detail 1 – anglický dvorek       M 1:5 

 D.1.2.04 – Detail 2 – kotvení dveří na terasu    M 1:5 

 D.1.2.05 – Detail 3 – napojení podsklepené a nepodsklepené části  M 1:5 

 D.1.2.06 – Detail 4 – kotvení vstupních dveří    M 1:5 

 D.1.2.07 – Detail 5 – kotvení skleněného zábradlí    M 1:5 

 

Složka č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Technická zpráva požární ochrany 

 D.1.3.01 – Situace        M 1:200 

 D.1.3.02 – Půdorys 1. S       M 1:100 

 D.1.3.03 – Půdorys 1. NP       M 1:100 

 D.1.3.04 – Půdorys 2. NP       M 1:100 

 

Složka č.  6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

Tepelně technické posouzení 

Příloha P1 
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