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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené 

nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních 

prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. 

Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část 

D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy 

budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů 

a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude 

obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých 

řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně 

fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami 

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

Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD 

editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky 

h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

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

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

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

VŠKP).  

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

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

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. Marie Rusinová, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  
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Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného 

domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům 

je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží a sedlovou 

střechou. Dům je navržený jako jedna bytový jednotka pro čtyřčlennou rodinu 

s dvěma parkovacími stání. Jedno stání je kryté v garáži, druhé nezastřešené před 

vjezdem do garáže. Objekt má navržený svislý konstrukční systém POROTHERM. 

Vodorovné konstrukce jsou z nosníků POT a keramických vložek MIAKO.  

rodinný dům, zástavba, podzemní podlaží, sedlová střecha, bytová jednotka, 

parkovací stání, konstrukční systém POROTHERM, MIAKO  

The content of my bachelor thesis is the design and building solution for new 

family house in a newly emerging housing locality in the village of Herink on lot No. 

290/20. Family house has one underground floor, two above-ground floors and 

a saddle roof. The house is designed as one unit for a four-member family with 

two parking spaces. One undercover parking space is provided in the garage, the 

other uncovered at the driveway. The object has been designed from POROTHERM 

vertical construction system. Horizontal constructions are made of POT beams and 

MIAKO ceramic inserts.  

family house, housing locality, underground floor, saddle roof, unit, parking space, 

POROTHERM construction system, MIAKO  
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Kateřina Štrbáková Rodinný dům. Brno, 2017. 55 s., 113 s. příl. Bakalářská práce. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Údaje o stavbě 

 
1.1.1 Název a účel stavby 
 

Název stavby:  RODINNÝ DŮM 

Místo stavby:   parcelní č. 290/20 

    k.ú. Herink 

    okres Praha-východ 

Účel stavby:  novostavba objektu „RODINNÝ DŮM“ 

Stupeň projektu: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 

 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Stavebník:  Kateřina Štrbáková 

   Spojovací 190, Herink 251 01 

Objednatel:  VUT BRNO, Ing. Marie Rusinová, Ph.D 

   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Zhotovitel stavby:  Ing. Petr Novák, Na Vápenkách 790, Praha 9, 190 00  

 

 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Projektant:   Kateřina Štrbáková 

Datum zhotovení projektu: 12/2016  
 

1.2 Seznam vstupních podkladů 

 
1.2.1 Radonový průzkum: 
 

Radonové riziko v této lokalitě je nízké. Z toho důvodu nebyl proveden radonový 

průzkum a tím pádem nebyla navržena ani proti-radonová izolace spodní stavby.  

1.2.2 Polohopisné a výškopisné zaměření p.č. 290/20 
 

Stavebník provedl polohopisné a výškopisné zaměření, které bylo předáno projektantovi 

jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. 
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1.3 Údaje o území 

 
a) Rozsah řešeného území 

 Novostavba se nachází v nově vznikajícím území v k.ú. Herink p.č. 290/20 v 

ulice Zahradní. Na jižní a severozápadní straně od parcely se nachází zástavba 

rodinných domů se dvěma nadzemními podlaží. Parcela je nezastavěna.  

 Pozemek je klasifikován jako orná půda. 

 Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

  

b) Omezení vlastnického práva  

 Žádná omezení nejsou evidována. 

 

c) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Pozemek se nachází mimo památkové rezervace, nespadá do žádné památkové 

zóny ani jinak zvláště chráněného území. Není umístěn v záplavové oblasti. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Dešťová voda je odváděna do dešťové kanalizace. Jen navržena nádrž na 

dešťovou vodou.  Splaškové vody budou napojeny do kanalizačního řádu. Pozemek je 

rovinný bez větších spádů. 

 

e) 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 platnou územně plánovací dokumentací 

 

f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

 Řešená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Herink. Jedná 

se o novostavbu, nedochází tedy ke změně požadavkům na využití území 

g) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle Vyhlášky 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů 

 

h) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Při novostavbě musí být dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů, které 

stavebník obdrží v rámci projektové přípravy před podáním dokumentace pro stavební 

povolení 

 

i) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Řešený objekt nevyžaduje žádné řešení výjimek ani úlev.  

 

j) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době provádění PD známy. 

 

k) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Poz. č. 290/19, 290/21, 290/17, 290/12 (místní komunikace). 
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1.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novou stavbu 

 

b) Účel užívání stavby 

 Jedná se o bytovou jednotku. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu 

 

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

apod.) 

 Nejedná se o kulturní památku či jinak chráněnou stavbu a nevztahují se na jiné 

právní předpisy. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 Projekt je navržen tak, aby splňoval známé legislativní požadavky na stavby dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

 Při výstavbě objektu musí být dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů, 

které stavebník obdrží v rámci projektové přípravy před podáním dokumentace pro 

stavební povolení. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Novostavba nevyžaduje výjimky, ani úlevové řešení. 

 

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

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

apod.)  

 Počet bytových jednotek:     1 

 Podlahová plocha bytová:     109,39 m2 

 Podlahová plocha nebytová:    115,13 m2 

 Zastavěná plocha stavby:     140,25 m2 

 Zpevněné plochy kolem domu    147,59m2 

 Obestavěný prostor objektu:    1313,99 m3 

 Počet parkovacích míst     2 

 

i) základní bilance stavby 

- potřeba vody bytových jednotek 

Průměrná spotřeba vody:  

Qp = 4 osob / 35 m3 / rok = 140 m3/rok = 383,5 l/den 
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Maximální denní spotřeba vody  

Qd = Qp * kd = 0,03835 m3/den * 1,5 = 0,575 m3/den 

 

Maximální hodinová spotřeba vody: 

Qh = Qd * kh : 24 = 0,575 * 1,9 : 24 = 0,0455 m3/hod = 0,0126 l/s 

 

- výpočtový průtok splaškových odpadních vod: 

Bidet 1x 

Toaleta 3x 

Vana 1x 

Sprcha 1x 

Umyvadlo 2x 

Umývátko 2x 

Výlevka 1x  

Dřez 1x 

Myčka 1x 

Pračka 1x 

 

 DU = 1 * 0,5 + 3 * 2,0 + 1 * 0,8 + 2 * 0,5 +1 * 0,6 + 2 * 0,3 + 1 * 0,8 +1 * 0,8 + 

+ 1 * 0,8 + 1 * 1,5 = 13,4 l/s 

 

Průtok odpadních vod: 

Qww = K *  DU = 0,5  13,4 = 1,8 l/s 

 

Celkový návrhový průtok odpadních vod: 

Qtot = 1,8 + 0 + 0 = 1,8 l/s  

 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

 Dešťová voda je odváděna do retenční nádrže. 

 

Produkované množství odpadů:  

 stavba neprodukuje žádné nebezpečné odpady 

 

Odpady, tabulka odpadů:  

 Je uvedena v souhrnné technické zprávě 

 

Elektroinstalace (silnoproud): 

 navrženo nové samostatné jištění před elektroměrem  

 

j) Základní předpoklady výstavby 
 Předpokládaný začátek stavby : II.Q/2018 

 Předpokládaný termín dokončení stavby: II.Q/2019 
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k) Orientační náklady stavby 

Stanoveno dle zastavěné plochy 140,25 m2 = 6,2 mil.Kč.  
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek s parcelním číslem 290/20 se nachází v obci Herink. 

 Pozemek je velmi dobře přístupný chodcům i dopravním prostředkům díky 

přilehlým komunikacím.  

 Na jižní a severozápadní straně od parcely se nachází zástavba rodinných domů 

se dvěma nadzemními podlaží. 

 Stavební pozemek je rovinný a nenachází se na něm žádná zeleň.  

 Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny pod přilehlou komunikací.  

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Stavebník nezajistil inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický  průzkum 

ani průzkum stavebně-historický.  

 Radonové riziko v této lokalitě je nízké. Z toho důvodu nebyl proveden 

radonový průzkum a tím pádem nebyla navržena ani proti-radonová izolace spodní 

stavby. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 Ve stávajících bezpečnostních a ochranných pásmech musí být splněny 

požadavky, které vyplývají z předpisů daných příslušnými správci sítí. Během stavby 

budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. 

 Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena 

v zákoně č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). 

  

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 Řešená stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

 

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

na odtokové poměry 
 Okolní stavby a pozemky nejsou stavbou nikterak dotčeny. Dešťová voda je 

odváděna do dešťové kanalizace. Zpevněné plochy budou spádovány směrem od 

objektu a dešťová voda tak vsakována na pozemku stavebníka.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 Není požadováno. 

 

g) Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Není požadováno. 

 

h) Územně technické podmínky 
 Dopravní infrastruktura 

 Vjezd na pozemek bude zajištěn na severní straně z místní komunikace. 
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 Technická infrastruktura 

 Objekt bude napojen na stávající veřejnou technickou infrastrukturu. 

 Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou, která je přivedena na okraj 

pozemku stavebníka.  

 Přípojka kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační přípojku.  

 

Souhrn plánovaných přípojek: Splašková kanalizace 

     Dešťové kanalizace 

     Silové vedení nízkého napětí 

     Plynovodní 

     Vodovodní 

      

 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Časové vazby jsou závislé na zvoleném dodavateli a datu započetí realizace. 

Zhotovitel předloží časový harmonogram prací. 

 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
2.1 Účel užívání, základní kapacity funkčních jednotek 

Rodinný dům je navržen jako jednogenerační s bytovou jednotkou 5+kk pro 

čtyřčlennou rodinu. 

V 1.S se nachází nebytové prostory: kotelna, dílna a skladovací prostory. V 1.NP je 

obývací pokoj s kuchyní, ze kterého je vstup na venkovní terasu. Dále se zde nachází 

prádelna a garáž pro jedno vozidlo. Ve 2.NP jsou dětské pokoje, pracovna a ložnice. 

V každém patře je navrženo sociální zázemí. Všechna patra jsou propojena schodištěm.  

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 Navrhovaný objekt respektuje urbanistický kontext okolních staveb. Svou 

výškou nenarušuje okolní zástavby.  

  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení: 
 Architektonicky objekt působí jednoduše a účelně. V dnešní době je vyhledáván 

kontakt s exteriérem, tím bylo docíleno velkými prosklenými plochami v obývacím 

pokoji. 

 Barevně působí objekt uceleně, vystupující část garáže je zvýrazněna tmavším 

odstínem.  

  

 Veškeré zpevněné plochy jsou zhotoveny z betonové zámkové dlažby a vedou 

kolem celého domu. 
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2.3 Bezbariérové užívání stavby 
Není požadováno. 

 

2.4 Bezpečnost při užívání stavby 
 Objekt je projektován s ohledem na to, aby při jeho užívání a provozování 

nedocházelo ke vzniku rizik, jako jsou: pád, náraz, popálení, uklouznutí, zásah 

elektrickým proudem či výbuchem uvnitř nebo v blízkosti tohoto objektu.  

 Budou splněna ustanovení Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby. Žádné zvláštní bezpečnostní předpisy nebyly stanoveny.  

 

2.5 Základní charakteristika objektů 

 
a) Stavební řešení 
 Jedná se o třípodlažní zděný objekt, který je založen na základových pasech.  

 Rodinný dům je zastřešen sedlovou střechou. 

 Zpevněné plochy tvoří skladba s betonovou zámkovou dlažbou.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 Základové pasy jsou z prostého betonu. Podzemní svislé konstrukce jsou 

z betonových tvárnic BEST. Nadzemní svislé konstrukce jsou zděné z keramických 

tvárnic POROTHERM. Ztužující věnce jsou železobetonové. 

 Překlady nad otvory jsou systémové POROTHERM.  

 Vodorovné nosné konstrukce tvoří systémové stropy POROTHERM ve spojení 

s armovaným betonem C20/25.  

 Sedlová střecha je navržena od firmy Bramac.  

 Konstrukce schodišťových ramen, podesty a mezipodest bude ze železobetonu 

C20/25.  

 Výplně otvorů jsou plastové, případně hliníkové s tepelně-izolačními dvojskly. 

 Povrch fasády bude tvořit difuzně otevřená tenkovrstvá omítka Baumit Open 

Top. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Objekt je projektován tak, aby zatížení a jiné vlivy, které na něj budou v průběhu 

výstavby i během samotného užívání působit, nevedlo k poškození celé stavby nebo její 

částí, vybavení a aby nedošlo k poškození nebo jinému ohrožení okolních staveb.  

 Při stavbě budou dodrženy technologické postupy výrobců použitých stavebních 

materiálů a též jsou při návrhu dodrženy zejména norma ČSN EN 1991-1-1. 
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2.6 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 
 

a) Technické řešení 
 Vytápění je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem BUDERUS. Doplněnými 

o akumulační nádobu a zásobníky teplé vody Logalux.  

 

2.7 Požárně bezpečnostní řešení 
 Viz samostatná příloha této dokumentace D.1.3. 

 

2.8 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 730540-2 v platném znění.  

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 
 Objekt nevyužívá žádné alternativní zdroje energie.  

 

2.9  Hygienické požadavky na stavby 

a) Větrání 
 Obytné místnosti, stejně tak jako prostory kotelny, garáže a prádelny jsou 

větrány přirozeně za pomoci otvíracích oken, která jsou vybavena mikroventilací.  

 Sociální zařízení ve 2.NP je odvětráno pomocí střešního okna, ostatní WC jsou 

odvětrány pomocí ventilátoru. Přívod náhradního vzduchu je zajištěn pod dveřmi ze 

sousedních prostor.  

  

b) Vytápění 
 Objekt je vytápěn kondenzačním plynovým kotlem.  

 

c) Osvětlení 
 Denní osvětlení a proslunění zajišťují navržené plochy výplní otvorů, díky nimž 

je zajištěno dostatečné proslunění a osvětlení interiéru.  

 Dle výběru stavebníka bude umělé osvětlení zajištěno jednotlivými svítidly. 

 Komunikační prostory mají umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami. 

 

d) Zásobování vodou 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu prostřednictvím 

vodovodní přípojky.  

 Voda pro potřebu stavby bude čerpána po dohodě se stavebníkem přímo na 

pozemku z místa určeném stavebníkem. 
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e) Odpady 

 Dešťová odpadní voda bude svedena dešťovými svody do přípojky dešťové 

kanalizace přes retenční nádrž, a dále do veřejné dešťové kanalizace. Dešťová voda ze 

zpevněných ploch bude vsakována do pozemku stavebníka. 

 Splašková odpadní voda bude odvedena kanalizační přípojkou do splaškového 

kanalizačního řádu pod přilehlou komunikací.  

 Komunální odpad bude tříděn do odpadních kontejnerů k tomu účelu určených.  

 

f) Odpady ze stavební činnosti 
 S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební činnosti budou 

roztříděny a budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ministerstva životního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 

 

h) Hluk a vibrace 

 Provádění musí být zajištěno tak, aby odolávalo škodlivému působení vlivu 

hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na 

takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné 

prostředí v okolí. 

 Pří realizaci stavby nesmí být překročen hygienický limit hluku, který stanovuje 

zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

 Požadovaná vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost obvodového 

pláště, příček a podlah mezi místnostmi splňuje normové hodnoty. 

 Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být 

umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební 

konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

 Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných 

vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání a ani zachycený hluk cizí.  

 

2.10  Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Ochrana před bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem a 

protipovodňová opatření nejsou řešeny. 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Na základě měření byl zjištěn nízký radonový index. Není proto nutné 

přistupovat ke zvláštním ochranným opatřením.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 Není požadováno. 

c) Ochrana před technickou seizmicitu 
 Objekt se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou. 
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d) Ochrana před hlukem 
 Z důvodu umístění objektu do okrajové části města, která je považována za 

klidovou oblast, není třeba řešit zvláštní úpravy pro ochranu proti nadměrnému hluku.  

e) Protipovodňová opatření 
 Objekt se nenachází v záplavové oblasti.  

 

 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 Objekt je napojen na stávající veřejnou technickou infrastrukturu, která vede pod 

veřejnou komunikací ul. Zahradní.   

 Vnitřní vodovodní přípojka je napojena v betonové vodoměrné šachtě, která se 

nachází na severozápadní části pozemku.  

 Přípojková skříň pro elektro je umístěna ve zděném pilíři na hranici pozemku na 

severovýchodní straně. 

 Vstupní a revizní šachta splaškové kanalizace je umístěna na severozápadní 

straně objektu.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Přípojka vody 

 Dům bude napojen na vodovodní přípojku, která bude zakončena ve vodoměrné 

šachtě vodoměrnou sestavou.  

  

- spotřeba vody 

Průměrná potřeba vody:  

Qp = 4 osob / 35 m3 / rok = 140 m3/rok = 383,5 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody 

Qd = Qp * kd = 0,03835 m3/den * 1,5 = 0,575 m3/den 

  

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qh = Qd * kh : 24 = 0,575 * 1,9 : 24 = 0,0455 m3/hod = 0,0126 l/s 

 

Splašková kanalizace 

- výpočtový průtok splaškových odpadních vod: 

Bidet 1x 

Toaleta 3x 

Vana 1x 

Sprcha 1x 

Umyvadlo 2x 
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Umývátko 2x 

Výlevka 1x  

Dřez 1x 

Myčka 1x 

Pračka 1x 

 

 DU = 1 * 0,5 + 3 * 2,0 + 1 * 0,8 + 2 * 0,5 +1 * 0,6 + 2 * 0,3 + 1 * 0,8 +1 * 0,8 + 

+ 1 * 0,8 + 1 * 1,5 = 13,4 l/s 

 

Průtok odpadních vod: 

Qww = K *  DU = 0,5  13,4 = 1,81 l/s 

 

Celkový návrhový průtok odpadních vod: 

Qtot = 1,81 + 0 + 0 = 1,81 l/s  

 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 
 Pozemek je velmi dobře přístupný dopravním prostředkům a chodcům.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Vjezd na pozemek bude umožněn ze severní strany z místní komunikace.  

 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 
 Jelikož se na pozemku nenacházejí žádné vzrostlé dřeviny, nedojde tedy ke 

kácení. 

 Finální terénní úpravy proběhnout po dokončení stavby. Dojde tedy 

k vyspárování terénu směrem od objektu.   

 

b) Použité vegetační prvky 
 Použité budou běžné travní směsi pro pokrytí nezpevněných ploch a dále keře. 

Vše bude konzultováno s odborným zahradním architektem.  

 

c) Biotechnická opatření 
 Nedojde k žádnému zpevňování svahů, ani k jiným zásahům podobné povahy.  
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

 Zhotovitel stavby a stavebník musí postupovat s maximální šetrností 

k životnímu prostředí a musí být dodrženy právní předpisy. Zvláště tyto: 

  

 zákon č. 201/2012 Sb. (vč. navazujících změn), o ochraně ovzduší, zejména z 

hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně 

a kácení dřevin 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

 NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v 

příloze č. 3) 

 vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 

- minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti (předpis 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací) 

- postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, 

(zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je součástí 

dokumentace předkládané k přejímacímu řízení) 

 

 Odpad, který bude vznikat při běžném provozu budovy, se doporučuje třídit dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

 S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební činnosti budou 

roztříděny a budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ministerstva životního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 

 Navržený objekt svým charakterem a plánovaným provozem neovlivní kvalitu 

podzemní vody.  

 

 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
  

 Okolí nebude nad přípustnou mez obtěžováno ani provozem objektu, ani 

předchozí stavební činností. Nebude též ohrožována bezpečnost obyvatel a plynulost 

provozu na přilehlé pozemní komunikaci. 
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8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
  

 Ze stavební mechanizace bude využit rypadlo-nakladač na výkopové práce. Dále 

autodomíchávač s betonovou pumpou. Nepředpokládá se využití další nadměrné 

stavební techniky. 

 Kolem staveniště bude zřízeno oplocení, které však bude umožňovat příjezd 

techniky.  

 Složený materiál musí být správně skladován a zajištěn proti sesuvu, aby 

nedošlo k ohrožení života osob.  

 Příroda a krajina nebude stavebními úpravami nijak dotčena. 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Elektrická energie, která bude potřeba při výstavbě, bude napojena na 

elektroměrný kiosek autorizovanou osobou a bude zakončena ve stavební rozvodné 

skříni. Voda bude napojena provizorním vývodem za osazeným vodoměrem ve 

vodoměrné šachtě. 

 V prostoru staveniště bude umístěna buňka obsahující hygienická zařízení. 

Odpad z této buňky bude pravidelně vyvážen, takže nebude potřeba napojení na 

splaškovou kanalizaci.  

 

b) Odvodnění staveniště 
 Bude řešeno vsakováním na pozemku stavitele. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 Vjezd na staveniště i vstup pro pěší během výstavby bude umožněn z ulice 

Zahradní v severovýchodní části pozemku.  

 Pro potřeby stavby lze využít odběr elektrické energie za elektrorozvaděčem (se 

souhlasem stavebníka). Pro tyto účely se doporučuje nechat zřídit lokální odečet 

energie. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Během činnosti bude zvýšena hladina hluk a dojde ke zintenzivnění dopravy. 

Tyto vlivy budou po celou dobu výstavby potlačovány na minimální úroveň za použití 

vhodné mechaniky.  

 Případně znečištěné komunikace v okolí stavby budou průběžně čištěny.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 
 Není požadováno. 

 

f) Maximální zábory  
 Není požadováno. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 
 S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební činnosti budou 

roztříděny a budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ministerstva životního 

prostředí, kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 

 Při výstavbě budou použity běžné stavební materiály.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Součástí zemních prací bude skrývka ornice o síle cca 200 mm. Sejmutá ornice 

bude skladována na řešeném stavebním pozemku v deponii. Tato bude později využita 

k terénním úpravám. S dovážením nové zeminy není uvažováno. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při veškerých činnostech se na staveništi postupuje s maximálním respektem 

k životnímu prostředí a jsou dodržovány příslušné právní předpisy a to hlavně: 

 Zákon č. 201/2012 Sb. (vč. navazujících změn), o ochraně ovzduší, zejména z 

hlediska §31 Použití tzv. regulovaných látek 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně 

a kácení dřevin 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

 NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v 

příloze č. 3) 

 V 

 yhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 

 - minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti (předpis 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací) 

 - postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 

odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je 

součástí dokumentace předkládané k přejímacímu řízení) 

 

 

 

 

 



27 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, posouzení potřeby koordinátory bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna 

zejména následující bezpečnostní opatření: 

 - doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky 

zhotovitele s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

 - zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí 

nepovolaných osob. Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná 

vrata nebo hlídaný vstup. 

 - likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena 

tak, aby nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných 

vod do vodních toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

 - staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 

ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž 

nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 - veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí 

vybraný dodavatel využívat při současném zachování jejich užívání veřejností 

(chodníky, pochody apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

 - veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný 

zhotovitel použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich 

užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny 

k jinému využití. 

 - odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-

staveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 

pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak 

jejich znehodnocení 

 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 Projektovaná stavba ve svém návrhu zohledňuje ochranu veřejného zájmu v 

souladu s platnými zákony pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při 

provádění stavby musí být mimo jiné respektovány následující zásady: 

 - musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém 

průběhu výstavby 

 - bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
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 - důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 

 - zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy 

dopravy materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 

 - environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochrana před škodlivými 

účinky hluku, vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby 

energií anebo naopak ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 

 - minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 

 - respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí 

stavby 

 - zajištění požadavků požární ochrany 

 - zajištěných hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky důvodně 

přítomných na staveništi 

 - zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro 

realizaci výstavby 

 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce a 

provozu jak během stavby, tak i po jejím dokončení. Za BOZP odpovídají vedoucí 

pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 

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

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v 

souladu s následujícími předpisy: 

 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně včetně navazujících změn, vyhlášek a 

nařízení 

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

 vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 

 
 Při provádění všech stavebních prací musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb., a 

navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro 

dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti.  
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 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 

je zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a 

složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho 

realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou (§ 14, odst.1 zákona č.309/2006). 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Není požadováno. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Dopravně inženýrská opatření nejsou nutná, neboť je vjezd na staveniště 

realizován z místní komunikace, která je minimálně nevytížena. Stání a otáčení vozidel 

bude vždy probíhat na řešeném pozemku.  

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

 Stavba bude probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 

vyhláškami. Není tedy třeba stanovovat speciální podmínky pro provádění. 

 

 

9 POSTUP VÝSTAVBY 
 

Začátek stavby: II.Q/2017 

Termín dokončení stavby: II.Q/2018 

 

Popis výstavby: 

 vytýčení stavby, včetně stávajících inženýrských sítí 

 sejmutí ornice, zemní a výkopové práce 

 betonáž základů a základové desky 

 nosné konstrukce – svislé a vodorovné vč. položení inženýrských sítí 

 kompletační konstrukce – příčky, okna, vnější dveře 

 provedení instalací 

 povrchové úpravy – podlahy, omítky, obklady 

 dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
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1. ZÁKLADY A ZEMNÍ PRÁCE 
 

2.1  Geologické vlastnosti základové půdy 
  

Pro provedení projektové dokumentace byl proveden hydrogeologický posudek, dle 

kterého byla půda zařazena do třídy F3/MS – hlína písčitá, konz. pevná.  

 

Únosnost základové půdy je Rdt=0,2MPa. 

 

2.2  Zemní práce 
 

Zemní práce budou prováděny převážně strojně, základová spára bude ručně 

dočištěna. Nejdříve bude sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m v ploše, která odpovídá 

výkopovým pracím (cca 2,5 m na každou stranu od líce obvodového zdiva). Tato ornice 

bude ukládána na mezideponii, která se bude nacházet na jihovýchodní straně pozemku. 

Ke konci výstavby se použije pro zásypy a terénní úpravy.  

 

S ornicí bude naloženo tak, jak předepisuje §9 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu. 

Následně dojde k výkopu stavební jámy. Pro zemní práce je uvažováno použití 

rýpadlo-nakladače, pro manipulaci s kopaninou a odvozem na skládku bude použit 

nákladní sklápěč. 

 

Veškerá vytěžená zemina bude odvezena na skládku, případně bude uložena na 

mezideponii na ploše pozemku pro pozdější použití k zásypům okolo budoucího objektu. 

 

2.3  Základová spára, založení stavby 
  

Základová spára musí být odkryta tak, aby nedošlo k jejímu poškození nakypřením 

stavebními mechanismy. 

Základová spára nesmí přezimovat. Pokud dojde k rozbřednutí zemin v základové 

spáře, musí být tyto zeminy ze základové spáry odstraněny a nahrazeny únosnou vrstvou 

drceného kameniva nebo štěrkopísku. 

 

Založení stavby bude realizováno železobetonovými základovými pasy betonované 

přímo do základové spáry. Dle výpočtu bude šířka vnějších pasů 0,7 m, vnitřních pasů 

0,9 m a výška obou 0,5 m. Při projektované hloubce založení v min. hloubce 2,5 m pod 

úrovní terénu bude základová spára mimo vliv mrazových jevů. 

 

Na dno výkopu bude položen zemnící pásek FeZn 30/4 a dle výkresu základů bude 

vytažen nad úroveň terénu. Spoje zemnícího pásku budou buď šroubované nebo 

svařované s následnou ochranou sváru nátěrem, např. asfaltový nátěr. 

 

Násyp pod podkladní železobetonovou desku provedenou mezi základovými pasy, 

která bude zhotovena z betonu C20/25 a vyztužena KARI sítí 5/100-5/100 mm, bude 

proveden z hutněného štěrkopísku. 



42 

 

 

Podzemní voda se v úrovni základové spáry nevyskytuje.  

 

Než začne realizace základových konstrukcí, musí se osadit veškeré rozvody, které 

těmito konstrukcemi procházejí. 

 

Jako hydroizolace je zde navržen 2x asfaltový modifikovaný pás, který bude 

celoplošně taven na podkladní vrstvu. Jako ochrana bude sloužit geotextilie (300g/m2).  

 

V místě styku s navazujícími svislými konstrukcemi bude z desky vytažena svislá 

výztuž tak, aby došlo k propojení desky se svislou nosnou konstrukcí (železobetonové 

zdivo do tvárnic ztraceného bednění). 

 

Na hydroizolaci bude uložena tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 100 

mm, na kterou bude uložena geotextilie jako separační vrstva. Na toto souvrství se 

provede 65mm silná vrstva z betonu C16/20 vyztuženého KARI sítí 5/100-5/100 mm.  

 

Veškeré základové konstrukce musí být řádně ošetřeny dle zásad ošetření 

železobetonových konstrukcí a musí dojít k jejich náležitému dozrání před jejich dalším 

zatížením. 

 

2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

 

3.1  Suterénní zdivo 
 

Nosné zdivo je navrženo z šalovacích tvárnic BEST 30 – ztracené bednění o tl. 300 

mm. Konstrukce je navržena tak, že do tvárnic ztraceného bednění je ukládána jak 

vodorovná, tak svislá výztuž. Výztuž svislá - 5 Ø 10 a vodorovná - 2 Ø 10, která se ukládá 

do každé ložné spáry. Tvárnice jsou, po vyskládání 2-3 vrstev následně vylity betonovou 

směsí C20/25, která je průběžně vibrována ponorným vibrátorem. Zdivo je zakládáno na 

připravené betonové základové pasy.  

  

3.2  Nosné zdivo v 1.NP a 2.NP 
 

Veškeré vnější svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic 

PROTOHERM 30 P+D (tl. 300 mm) včetně stěn schodišťového prostoru, vedoucích po 

stranách schodišťových ramen. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic 

POROTHERM 250 P+D (tl. 250 mm). 

  

Při provádění je nutné dbát doporučení výrobce. 

 

 

3.3  Nenosné svislé konstrukce 
 

Tyto konstrukce jsou též navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Příslušné 

tloušťky jsou patrné z projektové dokumentace. 
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3.4  Obecné zásady zděných konstrukcí systému POROTHERM 
 

Tloušťka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D  vyplývá z používaného 

výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. 

Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tloušťka by měla být v průměru 

12 mm. Tato tloušťka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí 

cihel. Tlustší nebo nerovnoměrné tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku 

rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se 

zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro 

snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, 

které jsou popsány v technologických listech výrobců. U staticky namáhaných stěn musí 

být ložná spára vždy zplna promaltována. 

 

Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba cihel. Cihly 

se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly 

jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry 

mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku 

rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné 

bloky POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm. 

Stavební materiály musí být při skladování na stavbě chráněny před povětrnostními 

vlivy. U cihel POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou 

ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí 

malty nesmí klesnout pod + 5 °C, neboť by se narušily chemické procesy probíhající v 

maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí 

použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou zeď 

chránit před provlhnutím, neboť se v komůrkách svisle děrovaných cihel může 

naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a 

parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se 

zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. Dále je 

nutné dodržovat rozměry otvorů pro výplňové kompletační konstrukce (okna, dveře). 

 

 

3. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

 

4.1  Ztužující věnce 
 

Ztužení objektu je zajištěno monolitickými ŽB věnci. Jsou navrženy z betonu C20/25 

a armovacího koše z oceli B500B. Podélné pruty 4 Ø12 budou spojeny třmínky Ø8. 

Výška věnců u stropů POROTHERM bude 190 mm a u štítového věnce 200mm.  

  

4.2  Stropní konstrukce 
 

Jedná se o systémový strop POROTHERM složený z POT nosníků různých délek a 

vložek MIAKO různých výšek. Přesné rozměry jsou zřejmé z projektové dokumentace. 
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Výška stropu POROTHERM je volena 250 mm a to ve všech podlažích.  

 

Systémový strop je vybetonovaný betonem C20/25 XC1 tl. 60 mm a vyztužený 

KARI sítí. 

 

Vyztužení stropní konstrukce je řešeno v dalším stupni projektové dokumentace a 

není předmětem tohoto projektu.   

 

Tloušťka stropu POROTHERM MIAKO 250 mm (190 mm VLOŽKA 

+ 60 mm beton C 20/25 XC1). 

 

Stropní nosníky budou uloženy na lože z asfaltových pásů. Uložení stropních nosníků 

musí být s přesahem na nosné zdi aspoň 125 mm. 

Nosníky budou během montáže stropu provizorně podepřeny sloupky ve 

vzdálenostech maximálně 1500 mm. Podporující provizorní sloupky budou vyklínovány 

a zavětrovány. V dalších podlažích musí být provizorní sloupky ukládány nad sebou. 

Stopní nosníky budou po uložení doplněny o keramické stropní vložky MIAKO PTH 

pro osovou vzdálenost 625 mm a 500mm. Kladení bude provedeno na sucho na osazené 

stropní nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníku 

ke druhému. Nadbetonávka stropních vložek musí být vyztužena svařovanou sítí 150/150 

6 mm se stykováním sítí přes dvě oka. Stropní konstrukce bude betonována v pruzích 

nosníků betonem třídy C20/25. Současně s betonováním stropní konstrukce budou 

zabetonovány i ztužující věnce. Podpory nosníků budou odstraněny po dosažení 

požadované pevnosti betonu.  

Stropní konstrukci podkroví bude tvořit soustava kleštin a nosných prvků 

sádrokartonového podhledu zateplená tepelnou izolací. 

 

4.3  Překlady 
 

Otvory jsou překlenuty keramickými překlady POROTHERM 7 a POROTHERM 

KP XL uloženými na nosných stěnách či příčkách. 

 

Překlady se nesmí nijak upravovat, čímž je myšleno zkracování či jiná úprava 

průřezu. Nesmí být použity pouze nepoškozené dílce. 

  

Uložení překladů dle projektové dokumentace, která následuje statické údaje 

výrobce. 

 

Překlady se ukládají na výškově urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 

malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí být na každém konci překladu minimálně 

125 mm.  

 

Pro revizní otvor v šachtě je použit nenosný překlad YTONG PSF IV. 

 

Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní plochy překladů a po 

řádném navlhčení lze překlad nadezdít nebo zabetonovat. U nadezdívaných překladů 

musí být ložné i styčné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a to i u zdicích bloků pro 

obvodová zdiva s vysokým tepelným odporem, u kterých se běžně celá svislá styčná spára 
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nepromaltovává. Přerušené maltování ložné spáry je nepřípustné. Zdění nad překlady je 

nutné provádět pečlivě. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm, minimální 

pevnost použité malty je 2,5 MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku - tlakovou zónu - lze 

použít pálených, vápenopískových a betonových cihel a bloků, jejichž pevnost v příčném 

směru (tj. po nadezdění ve směru podélné osy překladů) je v průměru alespoň 2,5 MPa a 

jednotlivě alespoň 2,0MPa. Zdivo nadezdívky musí být provedeno v náležité vazbě - u 

překladu složeného z více než jednoho překladového prvku musí být použita vazáková 

vazba s délkou převazby ve směru probíhajícího zdiva rovnající se nejméně 0,4-násobku 

výšky použitých cihel či bloků. Při betonované tlakové zóně spřaženého překladu se 

doporučuje použít betonu minimální třídy C 12/15. Podpory překladů lze odstranit teprve 

po dostatečném zatvrdnutí malty nebo betonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna zatížení 

z prefabrikovaných stropních k;onstrukcí nebo z bednění monolitických stropních 

konstrukcí musí být až do doby dostatečného zatvrdnutí tlakové zóny spřaženého 

překladu přenesena mimo překlady samostatným podepřením. Překlady musí být 

nejpozději v konečné fázi úprav stavebního díla opatřeny omítkou. 

 

 

4. SCHODIŠTĚ 
 

Vnitřní schodiště je navrženo jako monolitické dvouramenné s dřevěným obkladem 

stupnic. Nosná konstrukce je tvořena monolitickými schodišťovými rameny, která jsou 

pnutá jednosměrně do podest a mezipodest. Podesty a mezipodesty jsou vetknuty po 

stranách do schodišťových stěn a mezipodesta je navíc vetknuta do obvodové stěny. 

 

Konstrukce schodiště je zhotovena z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B500B 

 

 

5. VÝPLNĚ OTVORŮ 
  

PVC okna značky VEKRA typ CLASSIC mají izolační trojskla, která jsou zasazena 

do plastového rámu. Celkový součinitel prostupu tepla je Uw=1,14 W/m2K (odpovídá 

rozměrům okna 1200x1500 mm) 

 

Vstupní PVC dveře VEKRA typ CIDLINA jsou zasklena izolačním dvojsklem.  

 

Garážová vrata jsou segmentová výsuvná pod stropní konstrukci. Lamely jsou 

vyplněny PUR pěnou. Součinitel prostupu tepla je U=1,22 W/m2K. 

 

Vnitřní dveře SAPELI z dřevotřískových desek s dýhovým povrchem. V 1.PP jsou 

uložené do ocelových zárubní, které byly zabudovány již ve fázi výstavby svislých 

konstrukcí, v 1. NP a 2.NP jsou uloženy do obložkových zárubní, které byly vestavěny 

do předem připravených stavebních otvorů. 

 

1.PP bude odvětráno a prosvětleno pomocí sklepních světlíků ACO ALLROUND 

100x100x40cm, které jsou shora zakryté pochozí ocelovou mřížkou.  

 

Podlaha světlíku bude spádována do vpusti, která vyústí do trativodu (drenážního 

potrubí, které je chráněno geotextílií). Světlíky budou zakryty ocelovým roštem s 
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povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Horní úroveň světlíku bude vždy o 20mm výš 

než výška okolního obsypu kačírkem frakce 16/32. 

 

 

6. INSTALAČNÍ ŠACHTY 
 

V objektu je navržena jedna instalační šachta. 

 

 

7. KONSTRUKCE STŘECHY - KROV 
 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 38° s dřevěnou vaznicovou 

konstrukcí podepřenou nosnými stěnami a po obvodu položeny na štítový věnec. 

Pozednice bude zakotvena do pozedního železobetonového věnce po cca 1500 mm 

ocelovou závitovou tyčí. Na ŽB věnci budou položeny těžké asfaltové pásy zabraňující 

šíření vlhkosti do pozednice. 

Ztužení plné vazby dřevěného krovu budou zajišťovat kleštiny. Veškeré dřevěné 

prvky budou naimpregnovány proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu 

odpovídajícím nátěrem. 

Spoje jednotlivých prvků budou provedeny pomocí tesařských spojů. 

Specifikace jednotlivých prvků dřevěné konstrukce krovu jsou uvedeny ve výkrese 

C01_08 Výkres krovu. 

Projektant předpokládá, že krov bude proveden formou kompletní subdodávky 

firmou s odbornou způsobilostí. Dodavatel střešní konstrukce musí doložit podrobnou 

montážně technologickou dokumentaci.  

 

 

8. KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 

Střešní pláš je částečně zateplená konstrukce tvořená mezikrokevní izolací 

z minerální skelné vlny tl. 140 mm a dodatečnou podkrokevní izolací z minerální 

kamenné vlny tl. 80 mm. Tepelná izolace bude uložena od pozednic po střední vaznici. 

Na krokve bude kotvena parotěsná folie a nosná konstrukce podhledu. Podhled bude 

tvořen sádrokartonovými deskami kotvenými do ocelových nosných profilů. Nad 

krokvemi bude kotvena difúzní folie, dále střešní latě a kontralatě. Na kontralatě bude 

ukládána dle pokynů výrobce pálená keramická glazovaná taška BRAMAC včetně 

veškerého příslušenství (ukončovací prvky, komínky pro odvětrání kanalizace, 

hřebenové tašky, apod.). 

Okraje střešní konstrukce budou opatřeny opláštěním z XPS desek tl.   , které budou 

nataženy cementovým flexibilním lepidlem s vloženou výztužnou tkaninou (perlinkou) a 

opatřeny omítkou BaumitOpen. 

 

 

9. PODHLEDY 
 

V 2.NP jsou navrženy sádrokartonové podhledy na roštu. Jedná se o systém KNAUF 

(případně RIGIPS), kde budou použity desky GKBF tl. 12,5mm. Podhledová konstrukce 
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zároveň slouží i jako nosné konstrukce pro tepelnou minerální izolaci stropu. Sloužení 

podhledu bude proto SDK + parotěsná folie+nosný SDK rastr (CW, UW) + minerální 

tepelná izolace tl. 200mm s min. tepelnou vodivostí λ=0,039. 

 

 

10. ÚPRAVY POVRCHŮ 
 

11.1 Vnější povrchy, fasáda 
 

Vnější povrchy zděných konstrukcí jsou zatepleny a opatřeny vnější tenkovrstvou 

fasádní omítkou Baumit Open. 

Tenkovrstvá fasádní omítka bude probarvená jemnozrnné struktury. Barva je 

navržena světle hnědá, pouze část zdi na garáži bude v tmavším odstínu hnědé. 

Úroveň soklů bude opatřena dekorativní omítkou Baumit MosaikTop. 

 

 

11.2 Vnitřní povrchy 
 

Pro omítnutí vnitřních povrchů zděných a stropních konstrukcí bude použita 

vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL, která bude natřena akrylátovou 

disperzní barvou dle volby stavebníka. 

 

Povrch zděných konstrukcí v prostorách koupelny a WC bude obložen keramickými 

obklady RAKO serie UNICOLOR. Výška obkladů dle projektové dokumentace. 

 

Též bude obložen i prostor mezi spodním a vrchním dílem kuchyňské linky. 

 

Povrchová úprava stropního podhledu bude provedena akrylátovou disperzní barvou 

(barvu si stanoví sám stavebník) na přebroušeném podkladu. 

Před samotnou výmalbou bude každý povrch náležitě napenetrován dle pokynů 

výrobce barvy. 

 

 

11. PODLAHY 
 

12.1 Suterén 
 

Skladba podlahy v suterénu bude provedena následujícím způsobem: Na roznášecí 

železobetonovou desku bude položena hydroizolační vrstva chráněná geotextílií uložena 

tepelná izolace z XPS polystyrenu tl.100mm, na kterou bude uložena separační vrstva ve 

formě PE fólie. Konstrukční vrstvou bude potěrový beton C16/20 tl. 65 mm při horním 

povrchu vyztužený KARI sítí 5/100-5/100 mm. Po vybetonování budou v desce 

provedeny dilatace v rastru 3x3 m. Po vyzrání betonu jej nepenetrujeme penetrací RAKO 

PE 202. Až penetrace zaschne, začne pokládka dlažby RAKO TAURUS do flexibilního 

lepidla RAKO AD 530. Dlažba je vyspárována spárovací hmotou RAKO G šedé barvy. 
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12.2 1.NP a 2.NP 
 

U podlah v 1.NP bude na konstrukci stropu položena kročejová izolace minerální 

vlny tl. 80mm, která bude zakryta separační PE fólií. Jako vyrovnávací vrstva je navržen 

samonivelační anhydritový potěr o tl.55mm, ve kterém bude uloženo podlahové vytápění.  

 Na tuto konstrukci bude nanesena penetrace RAKO PE 202 a poté položena 

dlažba RAKO TAURUS do flexibilního lepidla RAKO AD 530. Dlažba bude 

vyspárována spárovací hmotou RAKO G. 

 

V prostoru ložnice, pokojů č.201 a č.203 bude místo dlažby položena plovoucí podlaha. 

V těchto místech nebude použito podlahové vytápění. 

 

 

12. TEPELNÁ IZOLACE 
 

Vnější zateplení objektu je zajištěno polystyrenovými deskami Baumit openTherm o 

tloušťce 150mm, které jsou na obvodové zdivo přilepeny paropropustnou lepící hmotou 

Baumit openContact a přidělány kotvícími terči Baumit StarTrackRed . Následuje 

stěrková vrstva z téhož tmelu, do kterého je vložena armovací tkanina. Následuje základní 

nátěr, který je opatřen vnější tenkovrstvou difuzně otevřenou omítkou Baumit openTop.  

  

Nosné obvodové zdivo suterénu a soklová část je izolována tepelně izolační deskou 

Baumit BituFix 2Ko tl.100 mm, která je v úrovni pod terénem chráněna drenážní a 

nopovou fólií LITHOPLAST. Další vrstvou je ochranná geotextilie LITHOPLAST 

IZOLTECH H. TI v oblasti soklové části nad terénem je pak kryta jemnozrnnou omítkou 

Baumit MosaikTop.  

 

V pohlaze v suterénu bude položen XPS polystyren tl.100mm, v ostatních podlahách 

je navržena kročejová izolace z minerální vlny tl.80mm. 

  

Střešní konstrukce je izolována mezikrokevní izolací z minerální skelné vlny Isover 

Unirol Profi tl. 140 mm a dodatečnou podkrokevní izolací z minerální kamenné vlny 

Isover Uni tl. 80 mm. 

 

 

13. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 

Zámečnické prvky tvoří pozinkované zábradlí na balkónových dveřích ve 2.NP.  

Dále nerezové madlo na vnitřním schodišti, vč. zábradlí u předsazené časti podlahy 

u schodiště ve 2.NP. Výplní je bezpečnostní tvrzené sklo skupiny D odpovídající ČSN 74 

3305. 

 

 

14. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
 

Truhlářskými výrobky bude dřevěné obložení stupnic u schodiště vč. mezipodesty. 
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15. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
 

Veškeré klempířské prvky, venkovní parapety, budou zhotoveny z taženého hliníku 

s šedou povrchovou úpravou. Zaměření bude provedeno až po dokončení stavebních 

prací z důvodu možných nepřesností prováděných prací a stavebních materiálů.  

 

 

16. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

Veškeré zpevněné plochy, které tvoří chodníky kolem objektu jsou řešeny zámkovou 

dlažbou. Lože je z drceného kameniva frakce 4/8, tloušťka vrstvy je 40mm, podkladní 

vrstva je z drceného kameniva frakce 8/16. 

 

Výškové stupně u vstupních dveří a okolo objektu jsou řešeny pomocí betonových 

palisád BEST, které jsou osazeny do 80-100mm vysokého betonového lože.  

 

Okapový chodník je zhotoven z kačírku frakce 16/32 a není nutné ho vyspárovat. 

 

 

 

 

V Herinku dne 2. března 2016   Vypracovala: Kateřina Štrbáková 
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http://www.wienerberger.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.baumit.cz/
http://www.aco.cz/
http://www.best.cz/
http://www.galeco.cz/
http://www.bramac.cz/
http://www.sapeli.cz/
http://www.montkov.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.strisky-polymer.cz/
http://www.jika.cz/
http://www.fischer-cz.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.geberit.cz/
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