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Abstrakt 
 
 Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby jednopodlažního částečně 
podsklepeného rodinného domu v Lesonicích. Objekt je navržen pro trvalé bydlení 3-4 
osob. Rodinný dům je umístěn na mírně svažitém pozemku na okraji obce Lesonice. 
Součástí objektu je i garáž pro dvě osobní vozidla. Hlavní vstup a vjezd je orientován k 
hlavní ulici. Dům má půdorysné rozměry 16,59 x 17,47 m.  
 Svislé nosné konstrukce 1NP jsou navrženy z keramických tvárnic systému 
Porotherm, svislé nosné konstrukce 1S jsou pak navrženy z betonových tvárnic 
ztraceného bednění. Strop nad 1S je navržen rovněž ze systému Porotherm. Schodiště je 
řešeno jako monolitická betonová konstrukce. Objekt je zastřešen valbovou střechou 
tvořenou příhradovými vazníky. 
 Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace pro provedení stavby, 
výkresy konstrukčních detailů, požární, tepelně technické a akustické posouzení objektu. 
 Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD. 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
  
 Bakalářská práce, rodinný dům, částečné podsklepení, vazníky. 
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Abstract 
 
 The subject of this thesis is a design of new building family house with partial 
cellar in Lesonice. House is designed for three to four permanent resdents. The object is 
situated on a slightly sloping land on the outskirts of the village Lesonice. Part of the 
building is a garage for two cars. The main entrance is oriented towards the main street. 
Plan dimensions of the house are 16,59 x 17,47 m.  
 Vertical constructions of first floor are made of ceramic bricks of Porotherm, 
vertical constructions of the basement are made of concrete blocks. Ceiling construction 
is designed using a technology of Porotherm too. Stairs construction is monolithic. The 
building is roofed by hipped roof with trusses.  
 Part of the thesis is a project documentation for a construction including 
constructional details, fire safety, thermal engineering, and acoustic solutions.  
 The project documentation had been elaborated in an AutoCAD program. 

   
 
 
 
 
 
Keywords 
  
 Bachelor thesis, detached house, partial cellar, truss. 
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Úvod 
 
 Bakalářská práce je zpracována na téma Novostavba rodinného domu, rodinný 
dům se nachází v obci Lesonice. Toto téma jsem si zvolila, protože se jedná o lokalitu v 
blízkosti mého bydliště a ráda bych pro ni navrhla možnou podobu rodinného domu. V 
této lokalitě se chystá stavět rodinný příslušník a tímto návrhem bych ho ráda inspirovala, 
proto byl výběr tématu pro mne jednoznačný. 
 V mnoha ohledech jsme se s potenciálním investorem shodli, ať už se to týkalo 
celkového vzhledu, počtu podlaží, či využití jednotlivých místností.  
 Orientace pozemku ke světovým stranám je poměrně nepříznivá, protože hlavní 
vstup a vjezd je orientován na jihozápad, zpočátku jsem si pohrávala s myšlenkou vstup 
a vjezd navrhnout z jiné strany pozemku, aby bohužel bylo zjištěno, že toto řešení není 
povoleno územním plánem. 
 Objekt je navržen pro bydlení tří až čtyřčlenné rodiny, s ohledem nutnosti využití 
osobního automobilu, je součástí navrženého domu i garáž pro dva osobní automobily. 
 Dům jsem navrhla tradiční zděnou technologií s použitím keramických tvárnic 
systému Porotherm. Podsklepená část je pak navržena z tvárnic ztraceného bednění 
vyplněných výplňovým betonem.  
 Jelikož se jedná o jednopodlažní dům poměrně velkého a členitého půdorysu, 
navrhla jsem vazníkovou střechu, díky které je možné uspořit za další strop, jelikož 
vazníky tvoří i stropní konstrukci nad 1NP. 
 Rodinný dům je navržen v souladu s územním plánem obce Lesonice, v souladu 
s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby: Novostavba rodinného domu v Lesonicích 

b) místo stavby: Lesonice, č.parc. 369/58, katastrální území Lesonice	

c) předmět dokumentace: projekt řeší novostavbu rodinného domu v Lesonicích. Objekt 
je jednopatrový s valbovou střechou, částečně podsklepený. 	

	

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení:  Michal Cakl                                                              
Adresa:   Lesonice 37, 675 44 Lesonice 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:  Erika Plachá      
Adresa:   9.května 9/1, 674 01 Třebíč 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- vizuální prohlídka lokality a její fotodokumentace 
- územní plán obce Lesonice 
- katastrální mapy dané lokality 
- požadavky investora 
- platné vyhlášky a technické normy 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

 Předmětem projektové dokumentace je novostavba jednopodlažního částečně 
podsklepeného rodinného domu v Lesonicích. Objekt bude postaven na stavební parcele 
č. 369/58, k. ú. Lesonice, která je v majetku investora. Výměra parcely činí 1339 m2. 
Parcela je dle územního plánu Lesonice určená pro výstavbu rodinného domu. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášť chráněné území, záplavové území apod.) 

 Dotčená parcela se nenachází v památkové zóně, v CHKO ani jiné chráněné 
oblasti. Podléhá však ochraně zemědělského půdního fondu. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Dešťová voda ze střechy objektu bude odvedena pomocí žlabů a svodů do 
záchytné podzemní jímky. Kolem objektu budou rozvedeny drenážní trubky, odkud bude 
voda odváděna do téže podzemní jímky. V ostatních částech pozemku je odvod vody 
řešen vsakem na daném území. Voda z podzemní jímky se bude využívat jako užitková.
 Stavba nebude mít negativní vliv na stávající odtokové poměry. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Lesonice. Lokalita je 
plánována pro výstavbu rodinných domů. 

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 

 Pro danou lokalitu platí územní plán obce Lesonice. Stavba je v souladu s platnou 
územně plánovací dokumentací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace obsahuje obecné požadavky na využití území stanovené 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Vešekeré požadavky všech dotčených orgánů budou dodrženy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 V projektu nebyly žádné výjimky ani úlevová řešení uděleny. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavba nemá podmiňující investice. 

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

ČÍSLO 
PARCELY 

VÝMĚRA 
(m2) DRUH POZEMKU MAJITEL 

369/57 1484 orná půda 
Tomáš Cakl, Lesonice 
37, 675 44 Lesonice 

369/58 1339 orná půda 
Michal Cakl, Lesonice 
37, 675 44 Lesonice 

578 9245 ostatní plocha 
Obec Lesonice, Lesonice 

117, 675 44 Lesonice 

369/2 3116 zahrada 
Lucie Svobodová, 

Lesonice 109, 675 44 
Lesonice 

369/32 1093 zahrada 

SJM Josef Mareček a 
Danuše Marečková, 

Lesonice 115, 675 44 
Lesonice 

Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projekt řeší novostavbu jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného 
domu. 
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b) účel užívání stavby 

 Jedná se o stavbu pro bydlení. Navrhovaná kapacita je 3-4 osoby. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Travalá stavba. 

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

 Navrhovaná stavba není kulturní památkou. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba je v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dále dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území a dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. 
 Investorem nejsou dány požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

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

 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

Výměra pozemku: 1339,00 m2 
Zastavěná plocha: 256,89 m2 
Obestavěný prostor: 1436,63 m2 
Počet bytových jednotek: 1 
Počet uživatelů: 3-4 osoby 
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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.) 

 Předpokládaná spotřeba vody na osobu 50 l/den. Roční spotřeba tak činí 73 m3. 
 Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 25 kWh.   
 Roční spotřeba elektrické energie je předpokládána 4000 kWh.  
 Objekt bude napojen na obecní splaškovou kanalizaci.    
 Dešťová voda bude odváděna ze střechy a z drenážního potrubí od objektu do 
záchytné podzemní jímky. V ostatních částech pozemku je odvod dešťových vod řešen 
vsakem.  

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

Předpokládané zahájení stavby: 10/2017 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2019 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako jeden 
stavební soubor v jednom časovém intervalu. 

Postup prací: 

Provizorní oplocení staveniště                
Vytyčení objektu a inženýrských sítí                      
Skrývka ornice v tl. 200 mm                 
Výkop stavební jámy a hloubení základových pasů                
Betonáž základových pasů        
Betonáž základové desky 1S a provedení hydroizolace    
Vyzdění nosného zdiva 1S        
Montáž stropní konstrukce nad 1S, betonáž stropní konstrukce a betonáž desky 1NP 
Výstavba nosného zdiva 1NP         
Montáž příhradových vazníků a pokládka střešní krytiny    
Výstavba vnitřních příček        
Osazení venkovních výplní otvorů       
Vnitřní omítky          
Provedení podlah a obkladů        
Osazení vnitřních obložkových zárubní a dveří     
Konečné vnitřní úpravy        
Provedení zateplení objektu a finální fasády      
Finální terénní úpravy 
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k) orientační náklady stavby 

Orientační hodnota celé stavby je 7,73 mil. Kč. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO.01 – Novostavba rodinného domu          
SO.02 – Zpevněné plochy            
SO.03 – Okapový chodník            
SO.04 – Oplocení             
SO.05 – Vodovodní přípojka              
SO.06 – Dešťová kanalizace             
SO.07 – Splašková kanalizace           
SO.08 - Drenáž             
SO.09 – Elektro přípojka                       
SO.10 - Plynová přípojka 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Navrhovaná stavba se nachází na pozemku č.parc. 369/58, k.ú. Lesonice v 
majetku investora. Pozemek je mírně svažitý od severovýchodu k jihozápadu. Hlavní 
přístup na pozemek je z přilehlé ulice. Na řešeném pozemku se nenachází vzrostlé stromy 
ani drobná zeleň. Podél přilehlé ulice na jihozápadní části pozemku se nachází drobné 
ovocné stromy, tento pozemek je však v majetku obce. Část těchto stromků bude 
vykácena na náklady obce před započetím stavebních prací, aby byl umožněn přístup 
stavební technice na pozemek. Zbylá část bude vykácena po dokončení hrubé stavby. 
 Jako staveniště bude po dobu výstavby využívána řešená parcela. Voda potřebná 
na stavbu bude přivážena v nádobách k tomu určených, případně čerpána z provedeného 
vrtu. Potřební elektrická energie bude čerpána pomocí stavební přípojky případně pomocí 
elektrické centrály. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	

 Byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí. Dále bylo provedeno 
polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Byl proveden průzkum z hlediska 
pronikání radonu. Radonový průzkum stanovil střední riziko pronikání radonu.	

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma	

 Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
 Veškeré inženýrské sítě jsou ukončeny na hranici pozemku. Při realizaci stavby 
je nutné dodržovat platnou normu ČSN 73 6005 a další ustanovení řešící ochranná pásma 
sítí. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Navrhovaná stavba leží v lokalitě bez poddolování, nehrozí ohrožení stavby 
záplavami. 

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

 Stavba dodržuje odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků a budov. Stavba 
nebude mít zásadní negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V případě jakéhokoliv 
poškození či znečištění příjezdové komunikace, chodníků nebo poškození trávníků, bude 
sjednána náprava do původního stavu na náklady prováděcí firmy, případně investora. 
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 Veškerá dešťová voda, která se na pozemku objeví, bude primárně vsakována. 
Dešťové vody odvedené ze střechy budou odvedeny do záchytné podzemní jímky, odkud 
budou dále využívány k zavlažování. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází žádné stavby určené k demolici.  
 Na řešeném pozemku se nenachází vzrostlé stromy ani drobná zeleň. Podél 
přilehlé ulice na jihozápadní části pozemku se nachází drobné ovocné stromy, tento 
pozemek je však v majetku obce. Část těchto stromků bude vykácena na náklady obce 
před započetím stavebních prací, aby byl umožněn přístup stavební technice na pozemek. 
Zbylá část bude vykácena po dokončení hrubé stavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Pozemek je veden jako orná půda podléhající ochraně ZPF. Bude nutné vynětí ze 
ZPF. 

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

 V současné době nejsou provedeny žádné přípojky inženýrských sítí. Objekt bude 
napojen na veškeré stávající inženýrské sítě. 
 Objekt bude napojen na místní asfaltovou komunikaci navrženým vjezdem ze 
zámkové dlažby, okolo objektu bude proveden okapový chodník z oblázků. 
 Splašková kanalizace PVC KG DN 200 bude napojena kanalizační přípojkou do 
kanalizačního řadu obce.  
 Dešťová voda bude svedena navrženými dešťovými žlaby a svody do záchytné 
podzemní jímky. 
 Vodovodní přípojka HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 bude napojena z nově 
vybudované vrtané studny na pozemku. Přesná poloha vrtané studny bude zjištěna po 
hydrogeologickém průzkumu. Zdroje pitné vody musí odpovídat příznivým hygienickým 
výsledkům kvality vody ze studny. 
 Přípojka NN bude vybudována a napojena na stávající sloup NN. Na jihozápadní 
hranici pozemku bude vybudován pilíř pro elektrickou přípojku. Hlavní domovní 
rozvaděč bude umístěn v zádveří (místnost č. 101) rodinného domu. 
 Stavba bude napojena nově vybudovanou přípojkou na stávající NTL. Na hranici 
pozemku bude vybudován pilíř pro HUP, plynoměr a regulátor tlaku.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavba nevyžaduje podmiňujícím ani vyvolané investice. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o rodinný dům pro bydlení s jednou bytovou jednotkou a bude sloužit 
pro tří až čtyřčlennou rodinu: 2 dospělí, 1-2 děti. Dům je řešen jako jednopodlažní 
částečně podsklepený. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Územním plánem je tato oblast vyčleněna jako zastavitelné území pro výstavbu 
rodinných domů. Stavba dodržuje odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků a budov 
- viz výkres situace. Objekt svým vzhledem splňuje požadavky územního plánu a  
nenarušuje tak okolní zástavbu. 

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

 Objekt je jednopodlažní částečně podsklepený. Hlavní vchod a vjezd je 
orientován na jihozápad. Na jihozápadní straně pozemku se nachází také hl. příjezdová 
komunikace. Střecha je navržena valbová se sklonem střešních rovin 24°. Krytina je 
navržena betonová barvy černé. Objekt bude postaven tradiční zděnou technologií. 
Fasáda je navržena v bílé barvě a je doplněna v místech cihelnými pásky. Okna a dveře 
jsou plastová, zasklená izolačním trojsklem, barva hnědá. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Vchod do domu je orientován na jihozápad, stejně jako vjezd do garáže. Pozemek 
investora je přístupný z hlavní pozemní komunikace, která je od pozemku oddělena 
travnatým pásem. Vjezd na pozemek bude napojen zámkovou dlažbou na hlavní pozemní 
komunikaci.  
 Po vstupu do domu se nacházíme v zádveří. Zde je umístěn hlavní domovní 
rozvaděč. Ze zádveří vedou dveře do garáže a do chodby. Zde se nachází dveře do 
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technické místnosti, odkud je přístup do suterénu, ven a do garáže. V technické místnosti 
je umístěn zásobník na TUV. Z chodby je dále přístup na samostatné WC, do obývacího 
pokoje, který tvoří s kuchyní jeden celek. Z obývacího pokoje je přístup na terasu. Z 
chodby je dále možné vstoupit do koupelny s WC, do ložnice a do dvou pokojů. Z těchto 
pokojů i z ložnice je rovněž přístup na terasu.  
 V suterénu se nachází technická místnost, ve které je umístěný plynový kotel 
napojený na komínový systém. Dále se zde nachází dva sklady, prádelna, WC a 
posilovna. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou požadavkem 
investora, a tak nejsou předmětem tohoto projektu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie 
a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na 
stavby. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Objekt je navržen jako jednopodlažní částečně podsklepený. 1NP je řešeno jako 
denní část domu, nachází se zde obytné místnosti, obývací pokoj, WC, koupelna, 
technická místnost a garáž. 1S je navrženo jako technické zázemí, nachází se zde 
technická místnost, sklady, prádelna, WC a posilovna.  
 Objekt je napojen na přiléhající hlavní pozemní komunikaci. Střecha je navržena 
valbová se sklonem střešních rovin 24°. Krytina je navržena betonová barvy černé. Objekt 
bude postaven tradiční zděnou technologií. Fasáda je navržena v bílé barvě a je doplněna 
v místech cihelnými pásky. Okna a dveře jsou plastová, zasklená izolačním trojsklem, 
barva hnědá. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

 Stavba je navržena tradiční zděnou technologií.  
 Obvodové zdivo suterénu bude založeno na základových pasech z prostého 
betonu C20/25. Na základech bude vybetonována základová deska tl. 100 mm z betonu 
C16/20, která bude vyztužena KARI sítí ØR6/6, oka 150/150 mm na spodním okraji 
desky. Pod desku bude proveden hutněný štěrkový podsyp v min. tl. 100 mm. Před 
betonáží základů bude do základové spáry uložen zemnící pásek FeZn 30/4 s vývody pro 
uzemnění napojení hromosvodu. V základech budou provedeny – vynechány – prostupy 
pro kanalizaci. 
 Obvodové zdivo v suterénu je navrženo z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm 
vylité betonem C16/20, jako hydroizolace je použita PE fólie, zateplení suterénu je řešeno 
deskami z XPS tl. 100 mm. 
 Obvodové zdivo 1NP je navrženo z keramických cihelných tvárnic 247x300x249 
mm P10, zdění na pěnu. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických cihelných 
tvárnic 372x240x249 mm P10, zdění na pěnu. Příčky o skladebné tl. 150 mm jsou 
navrženy z keramických cihelných tvárnic 497x140x249  mm P10, zdění na pěnu. Příčky 
o skladebné tl. 125 mm jsou navrženy z keramických cihelných bloků 497x115x249 mm 
P10, zdění na pěnu. Komín bude vyzděný z komínových tvarovek. Kontrolní otvor 
komínu bude umístěn v 1S na chodbě. 
 Celý dům bude zateplen fasádním polystyrenem tl. 120 mm s vrchní rýhovanou 
probarvenou silikonovou omítkou barvy bílé.  
 Sokl a části fasády budou obloženy cihelnými pásky. 
 Vnitřní povrchová úprava stěn je vytvořena pomocí vnitřní vápennocementové 
omítky. Obklady v koupelně a na WC budou provedeny keramickými obklady do výšky 
uvedených na výkresech. 
 Schodiště je navrženo monolitické železobetonové z betonu C20/25. Nášlapná 
vrstva je tvořena keramickým obkladem. 
 Stropní konstrukce nad 1S tl. 250 mm je tvořena montovaným stropem ze 
stropních vložek a nosníků. Tato konstrukce je pak zalita betonem C20/25 tl. 60 mm. 
 Překlady jsou navrženy keramické. ŽB věnce budou zalité betonem C20/25. 
 Stropní konstrukce nad 1NP je navržena ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm 
připevněných na zavěšeném dřevěném roštu, který je připevněn k dolnímu pásu vazníku. 
V koupelně a na WC osadit impregnované sádrokartonové desky. 
 Střešní konstrukce RD je navržena valbová se sklonem střešních rovin 24°. 
Nosnou konstrukci tvoří vazníky.  Vazníky jsou vyrobeny z impregnovaného smrkového 
řeziva třídy S10 tloušťky 60 mm a budou osazeny na obvodový žb věnec v osových 
vzdálenostech max. 1 m. Kotvení pomocí oboustranných úhelníků, konvexních hřebíků 
a chemických kotev.  
 Vazníky jsou navrženy na těžkou krytinu na latích, SDK podhled, III. sněhovou 
oblast, II. větrovou oblast. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna lisovanými ztužidly 
v rovině horního a dolního pásu, Ondřejskými kříži a dlouhými podélnými výztuhami. 
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 Přesahy jsou obloženy prkny tl. 15 mm a připevněny k dolnímu pásu vazníku. 
Všechny dřevěné prvky střešní konstrukce budou ošetřeny ochranným nátěrem proti 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 Krytina navržena betonová, barva černá na dvojité laťování 50/30 mm. V hřebeni 
střechy budou osazeny provětrávací tašky. 

Výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním trojsklem, barva hnědá. 
Vnitřní dveře a zárubně dýhované. Parapety oken budou dřevěné. Jednotlivé výplně 
otvorů jsou vypsány ve výpisu oken a dveří. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání k 
situaci, která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a aby nedošlo k poškození stavby. 

 Navrhované nosné zdivo a stropní konstrukce jsou navrženy podle 
technologických předpisů dodavatelů stavebních materiálů. Vazníky jsou navrženy v 
souladu s normovými požadavky a zásadami pro navrhování vazníkových konstrukcí. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Pro vytápění rodinného objektu je navržen závěsný plynový kotel o výkonu 6,6 - 
28 kW, který bude umístěn v suterénu v technické místnosti (č. S04). Pro ohřev teplé 
vody je navržen elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200 l, bude umístěn 
v technické místnosti v 1NP (č. 110). Dále je navržena krbová vložka v obývacím pokoji.  
 Do podlahy v 1NP bude instalováno teplovodní podlahové vytápění. Teplota 
podlahy nesmí přesáhnout 28°C. V suterénu budou instalována otopná tělesa. 
 Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305, bleskosvod bude 
sveden a napojen na zemnící pásky FeZn. 
 Vodovodní přípojka HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 bude napojena z nově 
vybudované vrtané studny na pozemku. Přesná poloha vrtané studny bude zjištěna po 
hydrogeologickém průzkumu. Zdroje pitné vody musí odpovídat příznivým hygienickým 
výsledkům kvality vody ze studny. Rozvody vody budou vedeny domem v podlaze, 
případně ve svislých nebo vodorovných drážkách ve zdivu. 
 Splašková kanalizace PVC KG DN 200 bude napojena kanalizační přípojkou do 
kanalizačního řadu obce. 
 Napojení na el. energii bude provedeno nově vybudovanou přípojkou napojenou 
na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku bude umístěn pilíř s elektroměrem 
připojený na veřejné vedení NN kabelovým vývodem. Elektroinstalace bude vedena z 
rozvaděče umístěného v místnosti č. 101. Dále pak bude vedena drážkami ve zdivu. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

 Viz B.2.7 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno požární zprávou, která je součástí 
projektové dokumentace. Stavební firma by se měla před zahájením stavebních prací 
seznámit s podrobnostmi požární zprávy. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Ve smyslu ČSN 73 0802 tvoří tento rodinný dům jeden požární úsek. Požární úsek 
má označení P1.01/N1. V objektu se nenachází žádné prostory, které by musely tvořit 
samostatný požární úsek.  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 Dle ČSN 73 0833 a ČSN 73 0802 příloha B je určeno požární zatížení pro bytovou 
jednotku tvořící samostatný požární úsek: pv = 40 kg/m2.  

 Dle odstavce 4.1.1 ČSN 73 0833 je určen požární úsek jako I. stupeň požární 
bezpečnosti.  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12 ČSN 
73 0802. Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů skupiny OB1 požadovány. 
Všechny konstrukce v objektu vyhovují požadovaným hodnotám požární odolnosti. 
Podrobnosti řešeny v samostatné části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 2.5.  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 Pro evakuaci osob v obytných budovách skupiny OB1 dle ČSN 73 0833 dostačuje 
nechráněná úniková cesta šířky 900 mm, šířka dveří 800 mm. Délka únikové cesty se 
neposuzuje. Šířka nechráněné únikové cesty a dveří navržená v projektu vyhovuje.  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Požárně otevřené konstrukce tvoří pouze okna a dveře. Odstupové vzdálenosti 
jsou stanoveny dle ČSN 73 0802, příloha F. Požárně nebezpečné plochy nezasahují na 
sousední pozemky ani požárně nebezpečný prostor okolních objektů neohrožuje 
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navrhovaný objekt. Podrobnosti řešeny v samostatné části D.1.3. Požárně bezpečnostní 
řešení 2.7.  

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 Vnitřní odběrná místa – dle ČSN 73 0833 není potřeba u řešeného objektu 
navrhovat vnitřní hadicový systém.  
 Vnější odběrná místa - podzemní hydranty musí být osazeny na místním 
vodovodním řádu DN 100 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m a mezi 
sebou nesmí přesahovat 400 m. Vzdálenost hydrantu od objektu je cca 100 m.�Odběr 
vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m.s-1, musí být minimálně Q = 6 l.s-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v = 1,5 m.s-1 musí být minimálně Q = 12 l.s-1. Statický 
přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa. 

 Dle ČSN 73 0833 musí být rodinný dům vybaven alespoň jedním přenosným 
hasicím přístrojem 34A. Tento hasicí přístroj bude umístěn v zádveří (č. 101), další hasicí 
přístroj stejného označení bude umístěn v garáži. Hasicí přístroj bude zavěšen na stěně s 
rukojetí 1,5 m nad podlahou.  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty)  

 Dle ČSN 73 0802 musí vést k objektu přístupová komunikace minimální šířky 3,0 
m a maximální vzdálenost této komunikace od objektu je 50,0 m. K objektu vede 
přístupová komunikace šířky 8,5 m a je ve vzdálenosti 14,5 m od objektu.  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)  

Větrání – přirozeně okny. 
Vytápění – objekt bude vytápěn závěsným plynovým kotlem o výkonu 6,6 – 28 kW. Kotel 
bude umístěn v suterénu v technické místnosti (č. S04). 
Prostupy rozvodů – celý objekt tvoří jeden požární úsek, nejsou kladeny speciální nároky 
na prostupy. 
Bleskosvod – objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN EN 62305.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními  

 Objekt musí být dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. vybaven zařízením autonomní 
detekce a signalizace požáru. Toto zařízení bude umístěno v zádveří v 1NP (č. 101) a 
v 1S na chodbě (č. S01).  

 



  25 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek  

 Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 01 0813 a dle 
nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Zásady jsou řešeny v samostatné příloze - Složka č. 6 STAVEBNÍ FYZIKA. 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Posuzováno dle platné technické normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov. 
 Objekt se nachází v kraji Vysočina, okres Třebíč v průměrné nadmořské výšce        
520 m n.m. Venkovní výpočtová teplota te = -15°C. Návrhové teploty byly navrženy pro 
obytné místnosti +21°C, chodby +20°C, koupelny a WC +24°C. Teplota zeminy pod 
nezámrznou hloubkou se uvažuje +5°C. 
 
b) energetická náročnost budovy 

 Výpočtem byla stanovena třída energetické náročnosti B – úsporná. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

 

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

 Požadavky pro provoz RD jsou splněny. 

Obklady a dlažby 

 V místnostech s vyskytující se vlhkostí (WC, koupelna) jsou navrženy keramické 
obklady. 

Osvětlení 

 Denní osvětlení je řešeno výplněmi stavebních otvorů - okny. Úroveň přirozeného 
osvětlení okny je dostatečná. Umělé osvětlení je řešeno LED úspornými žárovkami. 
Opatření proti přílišnému osvětlení bude doplněno vnitřními žaluziemi. 



  26 

Odvětrání 

 Místnosti mohou být přirozeně odvětrány pomocí stávajících okenních otvorů.  
Odvětrání WC v suterénu je zajištěno podstropním ventilátorem, odvětráno nad střechu. 
Vyústění bude ukončeno typovou zakončovací hlavicí. Odvětrání místnosti bude 
odpovídat daným hygienickým normám. 

Vytápění 

 Pro vytápění rodinného objektu je navržen závěsný plynový kotel o výkonu 6,6 - 
28 kW, který bude umístěn v suterénu v technické místnosti (č. S04). Pro ohřev teplé 
vody je navržen elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 200 l, bude umístěn 
v technické místnosti v 1NP (č. 110). Dále je navržena krbová vložka v obývacím pokoji.  
 Do podlahy v 1NP bude instalováno teplovodní podlahové vytápění. Teplota 
podlahy nesmí přesáhnout 28°C. V suterénu budou instalována otopná tělesa. 
 
Vodovod + kanalizace 

 Všechny zařizovací předměty budou napojeny na rozvody teplé a studené vody a 
odpadní potrubí. Rozvody budou vedeny domem v podlaze, případně ve svislých nebo 
vodorovných drážkách ve zdivu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

 Na pozemku byl proveden průzkum pronikáni radonu, na základě tohoto 
průzkumu bylo stanoveno, že se objekt nachází ve středním radonovém riziku. 
Pronikáním radonu z podloží musí být zabráněno použitím izolace proti radonu i proti 
zemní vlhkosti. Veškeré prostupy přes izolaci budou utěsněny trvale plastickým tmelem. 
Dále je navrženo odvětrání podloží pomocí perforované trubky umístěné do štěrkového 
podsypu a vyvedeno vodorovně na pozemku. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Na pozemku ani v jeho blízkosti se nenachází žádné bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

 Pozemek se nenachází na seismicitou ohroženém podloží. 
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d) ochrana před hlukem 

 Objekt je navržen v souladu s požadavky ČSN 73 0532:2010. Navržené 
konstrukce splňují nároky na limity ochrany proti hluku z venkovního prostředí. 

e) protipovodňová opatření 

 Protipovodňová opatření se neřeší, objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

  V současné době nejsou provedeny žádné přípojky inženýrských sítí. Objekt bude 
napojen na veškeré stávající inženýrské sítě. 
 Objekt bude napojen na místní asfaltovou komunikaci navrženým vjezdem ze 
zámkové dlažby, okolo objektu bude proveden okapový chodník z oblázků. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Splašková kanalizace PVC KG DN 200 bude napojena kanalizační přípojkou do 
kanalizačního řadu obce.  
 Dešťová voda bude svedena navrženými dešťovými žlaby a svody DN 100 do 
záchytné podzemní jímky. 
 Vodovodní přípojka HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 bude napojena z nově 
vybudované vrtané studny na pozemku. Přesná poloha vrtané studny bude zjištěna po 
hydrogeologickém průzkumu. Zdroje pitné vody musí odpovídat příznivým hygienickým 
výsledkům kvality vody ze studny. 
 Přípojka NN bude vybudována a napojena na stávající sloup NN. Na jihozápadní 
hranici pozemku bude vybudován pilíř pro elektrickou přípojku. 
 Stavba bude napojena nově vybudovanou přípojkou na stávající NTL. Na hranici 
pozemku bude vybudován pilíř pro HUP, plynoměr a regulátor tlaku. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení  

 Objekt bude připojen na přiléhající komunikaci zpevněnou plochou z betonové 
zámkové dlažby. Dopravní provoz v této lokalitě je minimální, provoz na pozemní 
komunikaci je obousměrný s maximální rychlostí 50 km/hod. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Dopravní napojení objektu je řešeno ze stávající komunikace vjezdem ze zámkové 
dlažby. Vjezd se nachází na jihozápadní části pozemku. 

c) doprava v klidu 

 Parkování pro dvě osobní vozidla je zajištěno v garáži navazující na objekt a na 
zpevněné ploše před garáží. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V okolí se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

 Terén pozemku je mírně svažitý od severovýchodu k jihozápadu. Řešení 
navrhovaného objektu bude vyžadovat terénní úpravy. Jako terénní úprava je navrženo 
svahování. 

b) použité vegetační prvky 

 Celý pozemek mimo zpevněných ploch bude zatravněn. Na pozemku budou 
vysázeny menší keře, zvlášť v okrajových částech zahrady před domem a kolem plotu. 

c) biotechnická opatření 

 V tomto projektu se neřeší. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

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

 Během některých etap výstavby bude v okolí zvýšená hlučnost a prašnost, 
nebudou však mít zásadní vliv na životní prostředí. Samotná stavba ani její užívání pak 
nebude mít vliv na životní prostředí. Z hlediska životního prostředí budou dodrženy 
všechny náležitosti nutné k jeho ochraně. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

 Pro stavbu nejsou stanoveny žádné podmínky. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

 Pro stavbu nejsou navrhované žádné ochrany ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavební záměr splňuje požadavky na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Potřeby rozhodujících médií budou pokryty provizorními přípojkami 
zhotovenými před začátkem realizace stavby. Vzhledem k výstavbě převážně suchým 
procesem a vzhledem k těsné blízkosti betonárky bude potřebná voda na staveniště 
dovážena v nádobách k tomu určených. 

b) odvodnění staveniště 

 Dešťová voda na staveništi bude odváděna vsakováním.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Voda potřebná na stavbu bude přivážena v nádobách k tomu určených, případně 
čerpána z provedeného vrtu. Potřební elektrická energie bude čerpána pomocí stavební 
přípojky případně pomocí elektrické centrály. 
 Staveniště bude napojeno na stávající příjezdovou komunikaci štěrkovým 
vjezdem. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Výstavba RD nebude zasahovat na sousední pozemky. V případě jakéhokoliv 
poškození či znečištění příjezdové komunikace, chodníků nebo poškození trávníků, bude 
sjednána náprava do původního stavu na náklady prováděcí firmy, případně investora. 
 Stavba bude prováděna pouze v denní době. Během nekterých etap výstavby bude 
v okolí zvýšená hlučnost a prašnost, nebudou však mít zásadní vliv na životní prostředí a 
okolní pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 Po dokončení výstavby budou veškeré původní zatravněné plochy nově osety 
travním semenem. 

f) maximální zábory pro staveniště 

 Staveniště se nachází na pozemku investora a nebude zasahovat na sousední 
pozemky. 

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

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál 
bude zdravotně nezávadný. Při výstavbě je nutno dbát na minimalizaci prašnosti a 
hlučnosti v okolí stavby. Stavba bude prováděna na pozemku v majetku investora. 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 
Sb. v pozdějším znění, kterou se stanoví katalog odpadů. Nakládání s těmito odpady v 
souladu s provedeným zatříděním odpadů zajistí dodavatelé stavebních prací, tyto odpady 
budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona 
185/2001 Sb. v pozdějším znění. 
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Hlavními odpady během stavby budou: 
Č.   název   kateg.  likvidace 

150101  obalový papír   O  s. suroviny 

150104   kovové obaly   O  s. suroviny 

170107   zbytky cihel a malty  O  skládka 

150102   plastové obaly  O  skládka (spalovna) 

170405   zbytky kovů   O  s. suroviny 

170201   zbytkové dřevo  O  skládka 

170411   odpad kabelů   O  s.  suroviny 

170504   výkopová zemina  O  dočasná skládka 

150110   znečištěné obaly  N  skládka (spalovna) 

170604   izolační materiály  O  skládka (spalovna) 

 Běžný odpad (směsný komunální) bude skladován v odpadní nádobě na pozemku 
investora a pravidelně odvážen na určená skládková nebo recyklační místa. 

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

 Veškerá vytěžená zemina bude použita na násypy a terénní úpravy. Kvalitní 
ornice nebude použita na násypy ani terénní úpravy. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Dotčené území (zatravněná část) obsahuje nepříliš hodnotné společenství rostlin, 
které se vyskytují v analogických lokalitách v okolí. Prostor staveniště není příhodný pro 
rozvoj populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin. Z tohoto 
důvodu lze předpokládat, že podrobný průzkum není nutný a výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny lze vyloučit. 
 V samotném areálu staveniště nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona 
č.114/1992 Sb. 
 V okolí výstavby se vyskytují lesní porosty a travnaté louky, nicméně výstavba 
nebude mít na tuto část přírody žádný vliv. Stavební práce nebudou mít negativní vliv na 
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), ani zvláště chráněná území, 
přírodní parky či významné krajinné prvky. 
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 Dále je možné počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou 
demolice a zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu 
a přenos do nejbližší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá předpokládat. 
 Zdrojem prachu může být provoz dopravních prostředků při výstavbě. Dopravu 
je možné považovat za mobilní (liniový) zdroj znečišťování ovzduší. Produkce 
znečišťujících látek bude velice nízká, v praxi obtížně měřitelná a z pohledu znečištění 
ovzduší nevýznamná. Negativní ovlivnění obyvatel v blízkosti záměru během doby 
výstavby bude nevýznamné a časově omezené. Prašnost bude soustředěna pouze do 
časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru stavby nebude 
okolní obyvatelstvo negativně ovlivněno při jejím využívání. 
 Doprava pří výstavbě a mechanizované práce budou zajištěny nákladními auty a 
stavebními stroji. Míra hluku z provozu těchto dopravních prostředků a strojů bude 
splňovat akustické limity u nejbližších chráněných venkovních prostor. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Stavební práce budou probíhat pouze ve vymezeném prostoru staveniště. Při 
vyjíždění techniky a vozidel ze staveniště na místní komunikaci musí být dbáno zvýšené 
opatrnosti a musí být dána přednost vozidlům pohybujícím se po této veřejné komunikaci. 
Při vyjíždění na komunikaci couváním musí být výjezd zabezpečen další odpovědnou 
osobou, která zajistí bezpečný výjezd. 
 Při provádění stavby je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné 
normy a další nařízení, vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. 
Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými 
normami. Musí být dodržena ustanovení Stavebního zákona, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Musí být dodržovány minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi. 
 Každý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést 
podrobnou evidenci všech pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na 
pracoviště až po jejich opuštění. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na 
zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Jiné stavby nejsou výstavbou dotčeny. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 V případě jakéhokoliv poškození či znečištění příjezdové komunikace, chodníků 
nebo poškození trávníků, bude sjednána náprava do původního stavu na náklady 
prováděcí firmy, případně investora. 
 Případné dřeviny v okolí výstavby se musí v průběhu stavby chránit proti 
poškození.  
 Stavební materiál bude na staveniště dopravován pouze vozidly s únosností 
dovolenou na použitých dopravních trasách. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 10/2017 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2019 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba řešena jako jeden 
stavební soubor v jednom časovém intervalu. 

Postup prací 

- Provizorní oplocení staveniště                 
- Vytyčení objektu a inženýrských sítí                      
- Skrývka ornice v tl. 200 mm                 
- Výkop stavební jámy a hloubení základových pasů             
- Betonáž základových pasů         
- Betonáž základové desky 1S a provedení hydroizolace     
- Vyzdění nosného zdiva 1S         
- Montáž stropní konstrukce nad 1S, betonáž stropní konstrukce a betonáž desky 1NP  
- Výstavba nosného zdiva 1NP         
- Montáž příhradových vazníků a pokládka střešní krytiny     
- Výstavba vnitřních příček         
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- Osazení venkovních výplní otvorů        
- Vnitřní omítky          
- Provedení podlah a obkladů        
- Osazení vnitřních obložkových zárubní a dveří     
- Konečné vnitřní úpravy        
- Provedení zateplení objektu a finální fasády 
- Finální terénní úpravy 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

 Jedná se o rodinný dům pro bydlení s jednou bytovou jednotkou a bude sloužit 
pro tří až čtyřčlennou rodinu: 2 dospělí, 1-2 děti. Objekt je jednopodlažní částečně 
podsklepený. Hlavní vchod a vjezd je orientován na jihozápad. Na jihozápadní straně 
pozemku se nachází také hl. příjezdová komunikace. Střecha je navržena valbová se 
sklonem střešních rovin 24°. Krytina je navržena betonová barvy černé. Objekt bude 
postaven tradiční zděnou technologií. Fasáda je navržena v bílé barvě a je doplněna v 
místech cihelnými pásky. Okna a dveře jsou plastová, zasklená izolačním trojsklem, 
barva hnědá. 

D.1.1.a.2 Dispoziční a provozní řešení 

 Vchod do domu je orientován na jihozápad, stejně jako vjezd do garáže. Pozemek 
investora je přístupný z hlavní pozemní komunikace, která je od pozemku oddělena 
travnatým pásem. Vjezd na pozemek bude napojen zámkovou dlažbou na hlavní pozemní 
komunikaci.  
 Po vstupu do domu se nacházíme v zádveří. Zde je umístěn hlavní domovní 
rozvaděč. Ze zádveří vedou dveře do garáže a do chodby. Zde se nachází dveře do 
technické místnosti, odkud je přístup do suterénu, ven a do garáže. V technické místnosti 
je umístěn zásobník na TUV. Z chodby je dále přístup na samostatné WC, do obývacího 
pokoje, který tvoří s kuchyní jeden celek. Z obývacího pokoje je přístup na terasu. Z 
chodby je dále možné vstoupit do koupelny s WC, do ložnice a do dvou pokojů. Z těchto 
pokojů i z ložnice je rovněž přístup na terasu.  
 V suterénu se nachází technická místnost, ve které je umístěný plynový kotel 
napojený na komínový systém. Dále se zde nachází dva sklady, prádelna, WC a 
posilovna. 
 
D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou požadavkem 
investora. 
 
D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení 

 Stavba je navržena tradiční zděnou technologií.  
 Obvodové zdivo suterénu bude založeno na základových pasech z prostého 
betonu C20/25. Na základech bude vybetonována základová deska tl. 100 mm z betonu 
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C16/20, která bude vyztužena KARI sítí ØR6/6, oka 150/150 mm na spodním okraji 
desky. Pod desku bude proveden hutněný štěrkový podsyp v min. tl. 100 mm. Před 
betonáží základů bude do základové spáry uložen zemnící pásek FeZn 30/4 s vývody pro 
uzemnění napojení hromosvodu. V základech budou provedeny – vynechány – prostupy 
pro kanalizaci. 
 Obvodové zdivo v suterénu je navrženo z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm 
vylité betonem C16/20, jako hydroizolace je použita PE fólie, zateplení suterénu je řešeno 
deskami z XPS tl. 100 mm. 
 Obvodové zdivo 1NP je navrženo z keramických cihelných tvárnic 247x300x249 
mm P10, zdění na pěnu. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických cihelných 
tvárnic 372x240x249 mm P10, zdění na pěnu. Příčky o skladebné tl. 150 mm jsou 
navrženy z keramických cihelných tvárnic 497x140x249  mm P10, zdění na pěnu. Příčky 
o skladebné tl. 125 mm jsou navrženy z keramických cihelných bloků 497x115x249 mm 
P10, zdění na pěnu. Komín bude vyzděný z komínových tvarovek. Kontrolní otvor 
komínu bude umístěn v 1S na chodbě. 
 Celý dům bude zateplen fasádním polystyrenem tl. 120 mm s vrchní rýhovanou 
probarvenou silikonovou omítkou barvy bílé.  
 Sokl a části fasády budou obloženy cihelnými pásky. 
 Vnitřní povrchová úprava stěn je vytvořena pomocí vnitřní vápennocementové 
omítky. Obklady v koupelně a na WC budou provedeny keramickými obklady do výšky 
uvedených na výkresech. 
 Schodiště je navrženo monolitické železobetonové z betonu C20/25. Nášlapná 
vrstva je tvořena keramickým obkladem. 
 Stropní konstrukce nad 1S tl. 250 mm je tvořena montovaným stropem ze 
stropních vložek a nosníků. Tato konstrukce je pak zalita betonem C20/25 tl. 60 mm. 
 Překlady jsou navrženy keramické. ŽB věnce budou zalité betonem C20/25. 
 Stropní konstrukce nad 1NP je navržena ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm 
připevněných na zavěšeném dřevěném roštu, který je připevněn k dolnímu pásu vazníku. 
V koupelně a na WC osadit impregnované sádrokartonové desky. 
 Střešní konstrukce RD je navržena valbová se sklonem střešních rovin 24°. 
Nosnou konstrukci tvoří vazníky.  Vazníky jsou vyrobeny z impregnovaného smrkového 
řeziva třídy S10 tloušťky 60 mm a budou osazeny na obvodový žb věnec v osových 
vzdálenostech max. 1 m. Kotvení pomocí oboustranných úhelníků, konvexních hřebíků 
a chemických kotev.  
 Vazníky jsou navrženy na těžkou krytinu na latích, SDK podhled, III. sněhovou 
oblast, II. větrovou oblast. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna lisovanými ztužidly 
v rovině horního a dolního pásu, Ondřejskými kříži a dlouhými podélnými výztuhami. 
 Přesahy jsou obloženy prkny tl. 15 mm a připevněny k dolnímu pásu vazníku. 
Všechny dřevěné prvky střešní konstrukce budou ošetřeny ochranným nátěrem proti 
dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. 
 Krytina navržena betonová, barva černá na dvojité laťování 50/30 mm. V hřebeni 
střechy budou osazeny provětrávací tašky. 
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Výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním trojsklem, barva hnědá. 
Vnitřní dveře a zárubně dýhované. Parapety oken budou dřevěné. Jednotlivé výplně 
otvorů jsou vypsány ve výpisu oken a dveří. 
 
D.1.1.a.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi  

 Součástí práce jsou tepelně technické a akustické výpočty – viz složka č. 6 
STAVEBNÍ FYZIKA. 
 Denní osvětlení je řešeno výplněmi stavebních otvorů - okny. Úroveň přirozeného 
osvětlení okny je dostatečná. Umělé osvětlení je řešeno LED úspornými žárovkami. 
Opatření proti přílišnému osvětlení bude doplněno vnitřními žaluziemi. 
 Při užívání stavby se neočekává výskyt vibrací. 
 
D.1.1.a.6 Ochrana stavby před negativnímu účinky vnějšího prostředí 

 Na pozemku byl proveden průzkum pronikáni radonu, na základě tohoto 
průzkumu bylo stanoveno, že se objekt nachází ve středním radonovém riziku. 
Pronikáním radonu z podloží musí být zabráněno použitím izolace proti radonu i proti 
zemní vlhkosti. 
 Nepředpokládají se žádné další negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu. 
 
D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze projektu – viz složka č. 5 – 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
 
D.1.1.a.8 Výpis použitých norem 

ČSN 73 4301 Obytné budovy  
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0532 Akustika-ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků 
ČSN 73 6160 Projektování místních komunikací 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
Vyhláška č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 271/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Závěr 
 
 Obsah bakalářské práce byl zpracován na základě nabytých znalostí 
z předchozího studia. Práci jsem se snažila zpracovat svědomitě a v souladu se zadáním, 
platnými vyhláškami a normami. 
 Projekt vychází ze studie, která byla zpracována v zimním semestru. Už při 
tvoření studie jsem se snažila co nejvíce přiblížit přání investora. V průběhu práce na 
celém projektu ale došlo k několika změnám oproti vypracované architektonické studii. 
Uvědomila jsem si například, že navržené řešení ve studii je neproveditelné, případně že 
navrhovaná skladba konstrukce nevyhoví, tak nastaly drobné změny v projektu. 
 Navrhovaný objekt se drží trendu jednoduchých jednopodlažních domů, 
umístěných typicky v okrajových částech měst a vesnic. Rodinný dům splňuje mé 
požadavky na bydlení, a tak bych si dokázala představit v něm bydlet. 
 Součástí práce je architektonická studie, výkresová část, technické zprávy, 
požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické řešení, výkresy konstrukčních detailů a 
výpočty související s návrhem domu. 
 Práce na tomto projektu byla přínosem, protože jsem si vyzkoušela zpracovat celý 
projekt od studie, přes výkresy, až po posouzení požární bezpečnosti. Během práce jsem 
si uvědomila několik důležitých konstrukčních detailů a pracovních postupů. 
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Seznam použitých zdrojů 
 
Normy:  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov.     
 ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov.     
 ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov.     
 ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov.     
 ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
 akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.    
 ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb.      
 ČSN 73 4301. Obytné budovy.      
 ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.   
 ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.  
 ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.
 ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

 
Vyhlášky a zákony:  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
 Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.    
 Vyhláška č. 23/2009 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

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

 
Internetové zdroje:  
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www.bachl.cz 
www.tzb-info.cz� 
www.cuzk.cz 
www.sapeli.cz 
www.bova.nail.cz 
www.karpen-plus.cz 
www.strechy92.cz 
www.vekra.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
BP  bakalářská práce 
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
apod.  a podobně 
ČSN  Česká státní norma 
vyhl.  Vyhláška 
dl.  délka 
tl.  tloušťka 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
kce   konstrukce 
PT  původní terén 
UT  upravený terén 
parc. č.  parcela číslo 
odst.  Odstavec 
Sb.  sbírky 
NP  nadzemní podlaží 
S  suterén 
S - JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální  
min   minimální 
m n. m. metry nad mořem 
RD   rodinný dům 
TUV   teplá užitková voda 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 
ŽB   železobeton 
 

 

 

 

 

 

 



  42 

Seznam příloh 

 
Složka č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
 Studie rodinného domu 
 Seminární práce – příhradové vazníky 
 
Složka č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY  
 
VÝKRESOVÁ ČÁST 
 C.1 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ                M 1:1000 
 C.2 - CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1:200 
 C.3 - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:200 
 
Složka č. 3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 
VÝKRESOVÁ ČÁST 
 D.1.1.01  - ZÁKLADY                 M 1:50 
 D.1.1.02  - PŮDORYS 1S                 M 1:50 
 D.1.1.03  - PŮDORYS 1NP                 M 1:50 
 D.1.1.04  - SKLADBA STROPU NAD 1S              M 1:50 
 D.1.1.05  - VAZNÍKOVÁ STŘECHA               M 1:50 
 D.1.1.06  - ŘEZ A-A’                  M 1:50 
 D.1.1.07  - ŘEZ B-B’                  M 1:50 
 D.1.1.08  - ŘEZ C-C’                  M 1:50 
 D.1.1.09  - POHLEDY - JIŽNÍ, SEVERNÍ               M 1:50 
 D.1.1.10  - POHLEDY - VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ              M 1:50 
 
VÝPIS PRVKŮ 
SKLADBY KONSTRUKCÍ 
 
Složka č. 4 - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
VÝKRESOVÁ ČÁST 
 D.1.2.01  - ZALOŽENÍ SUTERÉNNÍHO ZDIVA   M 1:5 
 D.1.2.02 - VSTUP NA TERASU Z OBÝVACÍHO POKOJE M 1:5 
 D.1.2.03 - STYK STROPNÍ A ZÁKLADOVÉ DESKY  M 1:5 
 D.1.2.04 - DETAIL VĚNCE 1S     M 1:5 
 D.1.2.05 - DETAIL SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU   M 1:5 
 D.1.2.06 – DETAIL SCHODIŠTĚ     M 1:5 
 D.1.2.07 – DETAIL PRŮVLAKU     M 1:5 
 D.1.2.08 - DETAIL VĚNCE 1NP     M 1:5 



  43 

 D.1.2.09 – DETAIL SLOUPU     M 1:5 
 
VÝPOČTY 
 VÝPOČET ZÁKLADŮ 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
 
Složka č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
 
VÝKRESOVÁ ČÁST 
 D.1.3.01  - SITUACE - ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI   M 1:250 
 D.1.3.02 - PŮDORYS 1S      M 1:100 
 D.1.3.03 - PŮDORYS 1NP      M 1:100 


