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Abstrakt  

Bakalářská práce „Nízkoenergetický rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové 
dokumentace dle platných předpisů. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou střechou. Jedná se o samostatně stojící dům na mírně 
svažitém terénu. V prvním podlaží se nachází společenské a technické prostory. V druhém 
podlaží se nachází ložnice a pokoje pro děti. Objekt je navržen z keramických tvarovek 
Porotherm 44 P +D, strop je navržen jako montovaný keramický strop Porotherm. Stavba je 
založena na betonových základových pásech.  

  
Klí čová slova 
Rodinný dům, nízkoenergetický dům, nepodsklepený, dvoupodlažní, základový pás, svislé 
zděné konstrukce, plochá střecha  
  
  
  
Abstract 
The Bachelor‘s thesis „Low energy detached house“ is made as building documentation in 
agreenment with standarts and legal norms and acts. Detached house is designed as two-
floored slab-on-ground house with a flat roofe.It is a detached house on a slightly slope 
terrain. Social and technical premises are located in the first floor to. Master bedroom and 
kids rooms are situated in the second floor. The building is made of ceramic block Porotherm 
44 P + D, the ceiling is designed to be mounted ceramic ceiling of Porotherm. The 
construction is based on a concrete strip foundation  
  
Keywords 

Detached house, low energy house, without a basement, two-floored house, foundation 
strip,vertical brick construction, flat roof  
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce „Nízkoenergetický rodinný dům“ zpracovává projektovou dokumentaci 

rodinného domů pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní 

nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt se nachází na území obce Těrlicko. Cílem 

této práce je nalezení řešení celého objektu navazující na architektonickou linii této oblasti 

s důrazem na použití moderních materiálu a dispozičního řešení, za cílem optimalizace 

energetické spotřeby této budovy. 
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A/ IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 

Název stavby: Nízkoenergetický rodinný dům 

Místo stavby: Těrlicko, K.ú. Horní Těrlicko 766577, číslo parcely 2564 

Kraj: Moravskoslezský  

Sousední pozemky: K.ú. Horní Těrlicko 766577 č. parcely 2563; 2565; 2569/1;2546 

Způsob výstavby:  Odbornou stavební firmou 

Odpovědný projektant:  Jan Krejsa 

Sídlo projektanta: Horní Těrlicko 792; Těrlicko 73542 

Charakter Stavby:  Novostavba 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 

B/ ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, O  
STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRAVNÍCH VZTAZÍCH 

 Jedná se o novostavbu nízkoenergetického rodinného domu na stavební parcele č. 2564. Parcela č. 

2564 je společným jměním manželů Jiřího Böhma a Taťány Böhmové. Pozemek, na kterém se bude stavět, 

se nachází v lokalitě určené uzemním plánem k zastavění. Pozemek dosavad sloužil jako orná půda, a 

momentálně probíhá vynětí ze zemědělského půdního fondu. Na předmětném pozemku se nenachází žádné 

stávající stavby, oplocení ani stromy nebo keře. Pozemek neleží v poddolovaném území, v území se 

zvýšenou seismickou aktivitou, a ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Přípojky sítí 

technického vybavení budou přivedeny na pozemek investora z veřejné komunikace, které leží na parcele 

2546 a je ve vlastnictví obce Těrlicko. Před vybudováním přípojek bude zřízeno věcné břemeno.  

Výstavbou nových objektů budou dotčeny následující pozemky k.ú. Horní Těrlicko 766577 

Č. 
Parc. 

Využití 
pozemku/ 
ochrana 

Druh 
pozemku 

Výměra 
[m2] 

Vlastnické právo Způsob dotčení 

2563 Louka Orná půda 3015 
Gvuzd Radomír MUDr.; Prostřední Bludovice 

619, Horní Bludovice, 739 37 
Sousední 
pozemek 

2569/1 Jiná plocha 
Ostatní 
plocha 

772 Górecka Maria; Kubisza 6A, Cieszyn, Polsko 
Sousední 
pozemek 

2566 Louka Orná půda 1466 
Golasowski Lukáš MUDr.; Kolmá 644/3, 

Havířov, Město, 736 01 
Sousední 
pozemek 

2546 
Ostatní 

Komunikace 
Ostatní 
plocha 

3082 
Obec Těrlicko; Horní Těrlicko 474,        Těrlicko 

735 42 
Sousední 
pozemek 

C/ ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A  
     TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Před začátkem projektových prací byla provedena vizuální prohlídka pozemku. Na Pozemku byl 

proveden Geotechnický průzkum. Došlo k určení geotechnické kategorie, která se řídí normou ČSN EN 

1997-1 (731000) –Navrhování geotechnických konstrukcí. Základová půda pod plošným základem byla 

zařazeno do 1. Geotechnické kategorie –nenáročná stavba a jednoduché základové poměry. Únosnost 

zeminy se stanoví dle tabulek ČSN. Dále bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základě 
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protokolu kategorizace radonového rizika základových půd byly zájmové parcely zařazeny do kategorie č.2-

přechodná radonová rizika. V daném případě není nutné provádět dodatečné protiradonové opatření. 

Stavebně historický průzkum není požadován.  

Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, NN a plynovod NTL, přičemž všechny přípojky 

jsou vyvedeny až za hranici vlastního stavebního pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci  popř. podél 

komunikace před vlastním stavebním pozemkem. Příjezd k rodinnému domu bude řešen sjezdem z této 

komunikace. 

D/ INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNU 

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 

E/ ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. O územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace 

stavby splňuje technické požadavky na stavbu dle 268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných 

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

s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje vyhlášky č.499/2006 Sb. 

F/ ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULA ČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO      
     ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U 
STAVEB  
     PODLE §104 Odst. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 Na daném území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zpracovány do návrhu rodinného 

domu. Stavba rodinného domu je v souladu s Územním rozhodnutím pro tuto lokalitu. Byly dodrženy 

požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o požadavcích na umísťování staveb. 

G/ VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVÍSEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ  
     STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ. 

Přístupové komunikace a veřejné sítě budou v době výstavby hotové. Po dokončení stavby 

rodinného domu budou na pozemku postupně zbudovány další stavební objekty. Jedná se o příjezdovou 

komunikaci, vegetační úpravy a oplocení. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2014. 

H/ PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY V ČETNĚ POPISU POSTUPU PRACÍ 

Předpokládané zahájení stavby:       03/2013 

Předpokládané ukončení stavby:      09/2014 

Nejdříve dojde k sejmutí ornice a její uložení na pozemku. Poté se provede výkop stavební jámy a 

jednotlivých figur.  Vytěžená zemina se odveze na skládku. Bude následovat hrubá stavba spodní stavby a 

následně hrubá stavba vrchní stavby.  Poté se provedou práce vnitřní a dokončovací. 
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I/ STATISTICKÉ ÚDAJE 

• Zastavěná plocha rodinného domu:  192,184 m²                                                                    

• Obestavěný prostor:    1103,925 m3  

• Plocha obytných místnosti:   110,29 m²                                                                    

• Plocha příslušenství:    143,49m²                                                                    

• Zpevněná plocha: :    88,3 m²        

• Počet nadzemních podlaží:   2NP 

• Počet podzemních podlaží:   0 

• Světlá výška 1NP:    2,575m 

• Konstruk ční výška 1.podlaží:   3,0m 

• Světlá výška 2.NP:    2,575m 

• Náklady na stavbu orientačně:   4 415 700kč 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a/ Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 

Projektová dokumentace řeší stavbu nízkoenergetického rodinného domu na parcele č. 2564 

v katastrálním území Horní Těrlicko. Staveniště je mírně svažité, bez stávajících staveb, stromů, 

keřů, inženýrských sítí a ochranných pásem. K pozemku přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště 

je pro stavbu rodinného domu vhodné. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani není v památkové zóně, tudíž stavebně-historický 

průzkum není potřebný.  

b/ Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících. 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nepodsklepeného rodinného domu, který bude trvale 

sloužit bydlení. Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům, ve kterém se počítá s trvalým 

pobytem 4osob. Urbanistické řešení domu vychází z tvaru pozemku a okolní zástavby. Vstup na 

pozemek je řešen ze severní strany budovy z ulice Kostelní. Budova je má částečně obdélníkový 

půdorys o největších rozměrech 19,35 x13,525m.  Fasáda bude štuková se světle žlutým nátěrem. 

Okna a dveře budou plastová v barvě tmavě hnědé. Střecha je navržená jako plochá s klasickým 

uspořádáním vrstev. Sokl bude opatřen mozaikovou dekorativní omítkou v hnědém odstínu. 

Klempířské prvky se předpokládají v pozinkovaném plechu přírodního zbarvení. Ostatní barevné a 

materiálové řešení viz. Výkresová dokumentace. Případné změny určí v průběhu stavby investor. 

c/ Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Technické řešení stavby je podrobně popsáno v C.1.3 Dokumentace stavby - Technická zpráva. 

d/   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení  

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je řešen z ulice Kostelní na 

severní straně pozemku. Jedná se o klasickou komunikace místního významu, z hlediska funkčního 

se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na stavebním pozemku je mezi garáží a příjezdovou 

komunikací navržena příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. Příjezdová cesta je 

navržena v šířce 3,5m 
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Napojení na technickou infrastrukturu 

Vodovod  

Přípojka vodovodu bude přivedena na stavební pozemek. Vodoměrná šachta 1200x900 mm 

s vodoměrnou sestavou bude zřízena na pozemku stavebníka těsně za hranicí parcely. Potrubí je 

v zemi uloženo do pískového lože dle výkresu typického uložení. Nad potrubím vodovodu bude 

uložena výstražná folie modré barvy. 

 

Kanalizace  

Přípojky kanalizace bude přivedena na stavební pozemek. Na předmětném pozemku se bude 

nacházet kanalizační šachta o průměru 1000 mm a poklopem o průměru 600 mm. Nad předmětným 

potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. Jedná se o jednotnou kanalizační 

stoku, a proto se bude v místě kanalizační šachty napojovat i domovní dešťová kanalizace.  

 

Elektřina  

 Na hranici pozemku je již nyní osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem. Přípojková 

skříň je majetkem SME. a.s. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič.  Z elektroměrového 

rozvaděče budou kabelem napájeny vnitřní rozvaděče domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu 

v pískovém loži, popř. bode uložen v chráničce. 

 

Plyn 

NTL plynová přípojka je zakončena ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzávěrem KK1. 

Přípojka plynovodu i projekt vnitřní plynoinstalace je řešen samostatným projektem. 

 

e/   Řešení technické a dopravní infrastrukturu včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svažném území. 

V projektu jsou navrženy dvě garážová stání. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je 

popsáno v bode 1.4. Bude dodrženo všech podmínek jednotlivých provozovatelů a majitelů 

infrastrukturních prvků a také platných norem a předpisů. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

f/   Vliv stavby na životní prostředí. 

 Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného 

ochranného pásma, a ani se nenachází v chráněném území.  Provádění stavby však vyvolá 

přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, použití stavebním 

mechanizmu a znečištění komunikace). Investor však bude při provádění prací maximálně dbát na 

to, aby tyto vlivy působili v co nejmenší míře, případně bude znečištění ihned zlikvidováno. Provoz 
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na komunikaci nebude uzavřen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou a 

v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodobě žádný materiál.  

 Při likvidaci odpadu bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpad při stavební činnosti 

(zbytky stavebních materiálu) bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad vzniklý pozdějšího provozu 

budovy bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz 

bude zajištěn obcí. 

g/   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací. 

Projekt neřeší bezbariérovou problematiku. Investor nevznesl požadavky na toto řešení. 

h/   Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace. 

Před začátkem projektových prací byla provedena vizuální prohlídka pozemku. Na pozemku byl 

proveden Geotechnický průzkum. Došlo k určení geotechnické kategorie, která se řídí normou ČSN 

EN 1997-1 (731000) – Navrhování geotechnických konstrukcí. Základová půda pod plošným 

základem byla zařazena do 1. Geotechnické kategorie – nenáročná stavba a jednoduché základové 

poměry. Únosnost zeminy se stanoví dle tabulek ČSN. Dále bylo provedeno hodnocení radonového 

indexu. Na základě protokolu kategorizace radonového rizika základových půd byly zájmové 

parcely zařazeny do kategorie č.2-přechodná radonová rizika. V daném případě není nutné provádět 

dodatečné protiradonové opatření. Stavebně historický průzkum není požadován.  

Veškeré poznatky vyplívající ze všech průzkumů byly zohledněny v projektové dokumentaci. 

i/   Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Polohové osazení do terénu viz. Výkres situace. Vytyčení stavby bude provedeno oprávněným 

geodetem.   

j/  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory.  

SO 01- Rodinný dům 

SO 02- Přípojka NN  

SO 03- Přípojka NTL  

SO 04- Přípojka Kanalizace  

SO 05- Vodovodní přípojka 

SO 06- Zpevněné plochy na pozemku 

SO 07- Nezpevněné plochy na pozemku, vegetační úpravy  
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SO 08- Oplocení pozemku  

k/ Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace.  

Pro účel stavby bude využíván pouze pozemek investora - majitel pozemku. Stavba bude prováděna 

tak, aby nebyla dotčena práv majitelů sousedních pozemků a případně negativní vlivy (hluk, 

prašnost) byly eliminovány.  

Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední pozemky (viz zpráva požárně-

bezpečnostního řešení stavby). Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem jiným způsobem. 

l/     Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníku, pokud není uveden 

v části F. 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, případně svépomocí za odborného 

dohledu za dodržení platných předpisů a norem a to hlavně vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništi a nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovišti s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle §103 odst. 2 a 3 

zákoníku práce č.262/2006 je provádět školení a zaučení pracovníku pro různé profese a ověřování 

jejich znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívaní k situaci, která by měla 

vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby. 

Konstrukce stavby je navržena z obvyklého materiálu, předpokládá se užívání stavby s obvyklým 

zatížením, jako je běžné pro obytné budovy po celou dobu životnosti stavby. Prostorová tuhost bude 

zajištěna spojením vnitřních i obvodových zdí.  

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré technologické předpisy výrobců materiálu. Použité 

materiály musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě použití jiných materiálů 

musí tyto materiály vykazovat minimálně stejné mechanické a technické vlastnosti, jako původně 

navržené.  

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. C.1.5-Zpráva požární bezpečnosti stavby. 
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Odvětrávání vnitřních prostor bude přirozeně okny a dveřmi. V Prostorách domu je zajištěno denní 

osvětlení, které bude doplnění osvětlením umělým. 

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména vyhlášku 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 a dbát o ochranu zdraví a života osob na 

staveništi. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které 

svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní 

nezávadnosti a škodlivého vlivu na prostředí. Stavba, jak je navržena, bude odolávat škodlivému 

působení prostředí, např. vlivům půdní vlhkosti a podzemní vodě. 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt stavby je 

řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby pro bydlení tedy bude 

bezpečné. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Stavba je navržená z materiálu, které splňují požadavky revidované ČSN 73 05 40, součinitel prostupu 

tepla je menší než je požadovaný normový součinitel prostupu tepla. Viz. Tepelně technické posouzení 

objektu. Tepelné ztráty objektu byly obálkovou metodou stanoveny na 8,013 kW. Byl proveden 

energetický štítek budovy, se zařazením budovy do kategorie B – Úsporný. Při návrhu byly 

minimalizovány nežádoucí tepelné mosty. Při navrhování konstrukcí byly respektovány klimatické 

podmínky v daném území. 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Návrh budovy nepočítá s bezbariérovým využíváním. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň bude sloužit proti prostupu 

radonu. Objekt neleží v poddolovaném území, v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Objekt 

neleží v území se zvýšenou seismickou aktivitou. Agresivní podzemní vody se na pozemku nenachází.  
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10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska ochrany obyvatelstva. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

a/ Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Pozemek bude vyspádován hodnotou 2% od rodinného domu. Odvod splaškových vod bude napojením 

na veřejnou splaškovou kanalizaci. Dešťová voda svedena ze střechy a zpevněné komunikace bude 

svedena jednotné kanalizační sítě. U dešťové vody na pozemku se předpokládá vsakování do zeminy.  

b/ Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojky 

c/ Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen přípojkami na síť NN a NTL 

d/ Řešení dopravy 

Objekt bude napojen na místní komunikace z ulice Kostelní. 

e/ Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Po dokončení výstavby bude upravenou okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

f/ Elektronické komunikace  

Objekt bude napojen na telefonní linku O2. 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
STAVEB 

V objektu se nevyskytují žádné výrobní ani nevýrobní zařízení. 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍKOVI 

Název stavby: Nízkoenergetický rodinný dům 

Místo stavby: Těrlicko, K.ú. Horní Těrlicko 766577, číslo parcely 2564 

Kraj: Moravskoslezský  

Sousední pozemky: K.ú. Horní Těrlicko 766577 č. parcely 2563; 2565; 2569/1;2546 

Způsob výstavby:  Odbornou stavební firmou 

Odpovědný projektant:  Jan Krejsa 

Sídlo projektanta: Horní Těrlicko 792; Těrlicko 73542 

Charakter Stavby:  Novostavba 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 

2. ÚČEL OBJEKTU 

Jedná se o objekt rodinného domu, jenž je určen pro jednogenerační bydlení čtyřčlenné rodiny.  

3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZI ČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETATČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠNÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavba je řešená dle platného územního plánu jako objekt pro bydlení v rodinných domech městského a 

příměstského typu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům. Urbanistické řešení domu vychází 

z tvaru pozemku a okolní zástavby.  

Vstup na pozemek je řešen ze severní strany budovy z ulice Kostelní. Obytné místnosti jsou převážně 

orientovány na jižní a východní stranu. Technické zázemí a garáž jsou orientovány na západní stranu 

objektu. Na jižní straně budovy se nachází přilehlá terasa. Budova je má částečně obdélníkový půdorys o 

největších rozměrech 19,35 x13,525m. Půdorysně je budova členěna na dva posunuté obdélníky. První 

jednopodlažní slouží jako garáž a technické zázemí budovy, druhý posunutý je dvoupodlažní a je tvořen 

hlavními obytnými prostorami domu. Přízemí slouží jako společenská zóna skládající se z obývacího pokoje 

s jídelnou, kuchyně. Za vstupem se nachází zádveří, které navazuje na halu. Z haly je přístupna kuchyň, 

obývací pokoj, koupelna s WC a pracovna, která zároveň slouží jako pokoj pro hosty.  V hale je umístěno 

schodiště do druhé patra. Druhé patro je koncipováno jako klidová zóna, kde jsou umístěné dva dětské 

pokoje, ložnice, šatna, koupelna s WC. 

Fasáda bude štuková se světle žlutým nátěrem. Okna a dveře budou plastová v barvě tmavě hnědé. Střecha je 

navržená jako plochá s klasickým uspořádáním vrstev. Sokl bude opatřen mozaikovou dekorativní omítkou 

v hnědém odstínu. Klempířské prvky se předpokládají v pozinkovaném plechu přírodního zbarvení.  

Po ukončení stavební části dojde k terénním úpravám, dle návrhu zahradního architekta. Zahrada by měla 

mít charakter okrasné bezúdržbové. Pozemek bude celý oplocený. Ze severní strany bude oplocení tvořeno 

dřevěným plotem na betonové podezdívce. Ostatní tři strany pozemku budou oploceny oplastovaným 

pletivem s ocelovými sloupky, vlastnictví bude společné se sousedními vlastníky pozemku. 
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Vjezd na pozemek je řešen z ulice Kostelní na severní straně pozemku. Jedná se o klasickou komunikace 

místního významu, z hlediska funkčního se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na stavebním pozemku je 

mezi garáží a příjezdovou komunikací navržena příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. 

Příjezdová cesta je navržena v šířce 3,5m. Parkování bude zajištěno dvěma parkovacími místy v garáži, jenž 

je součástí budovy. 

Objekt není přímo určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSV ĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 

• Zastavěná plocha                192,184 m2 

• Obvod rodinného domu        67,75 m 

• Podlahová plocha 1NP         152,24 m2  

• Podlahová plocha 2NP         101,54 m2 

• Užitková plocha                    253,78 m2 

• Obytná plocha                      110,29 m2 

• Plocha příslušenství             143,49 m2 

• Obestavěný prostor              1103,925 m2  

• Procento zastavění               9,43% 

• Osazení RD do terénu           ±0,000 = 290.989 m n.m B.p.V 

• Plocha parcely                      2037 m2 

• Zpevněná plocha                  162,84 m2 

• Zatravněná plocha                1681,976 m2  

 

Objekt je prosluněn přirozeným světlem. Dle od.4.3.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy je Součet ploch 

prosluněných obytných místností větší jak ½ celkové plochy obytných místností. 

110,29 > 55,12 

 

5. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 
VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

5.1 PRÁCE HSV 

5.1.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v tloušťce cca 20 cm. Tato půda se bude skladovat 

na dočasné skládce. Vlastní výkopy základových spár budou provedeny dle výkresu výkopů. Zemní práce 

budou spočívat v provedení výkopu rýh pro základové pásy. Výkopy budou prováděny strojně, dočistění 

základových pasů bude provedeno ručně. Materiál z výkopu se použije pro vyrovnání terénu kolem stavby, 

přebytečná zemina bude odvezena na předem určenou skládku. Zemní práce budou prováděny v zeminách o 

třídě těžitelnosti 3 až 5. Před zahájením zemních prací budou investorem vytyčeny veškeré podzemní 

inženýrské sítě. 
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5.1.2 Základy 

Základy pod obvodovými stěnami budou provedeny do hloubky min. 1,0 m pod úroveň upraveného terénu. 

Základy jsou navrženy jako monolitické pásy z prostého betonu C16/20. V základových pasech je nutno 

ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody a pro přípojku elektro.V prostoru mezi pásy dojde 

k vybetonování betonové desky, která bude vyztužená vloženou kari sítí Ø 6 150/150. Kari síť bude 

uložena cca 30 mm nad spodním lícem desky. Tato deska bude tl. 100 mm. Deska bude spojitá po celé 

ploše a bude tvořit rovnoměrný podklad pro hydroizolační vrstvu. Základové konstrukce byly 

dimenzovány pro třídu zemin R 6, jíl se střední plasticitou a pro tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt = 0,2 

MPa. Přítomnost agresivní vody nebyla zjišťěna. Veškeré betonářské a železářské práce budou provedeny 

v souladu s ČSN 73 2400. Geometrická přesnost se řídí dle ČSN 73 02 10-1 a ČSN 73 02 10-2.  

5.1.3 Svislé konstrukce 

Celý objekt je navržen z cihelného systému Porotherm. Obvodové zdivo je tvořeno tvárnicemi Porotherm 

44 EKO+ na maltu porothem, tloušťky 450 mm. Tato zeď bude následně zateplena systémovým 

zateplením ETICS tl.100mm. Vnitřní nosné zdi jsou tl.250 mm a jsou navrženy z cihel porotherm 24 P+D. 

Nenosné příčky jsou vyzděny příčkovým zdivem Porotherm 11,5 P+D tl. 115mm. Jednotlivé druhy zdiva 

použitých pro jednotlivé části objektu jsou ve výkresech označeny legendou a příslušnými šrafami.  

5.1.4 Komín 

Komín od kondenzačního kotle v technické místnosti bude proveden ze systému SCHIEDEL ICS50 

s průměrem 100mm. Tento typ komínu je v provedení nerez, a je zateplen tepelnou izolací tl.50 mm. Tento 

komín bude částečně veden po fasádě ukotven vhodným upevňovacím mechanismem dle výrobce. 

V nadstřešní části bude tento komín opatřen protidešťovou hlavicí. Tento typ komínu slouží pouze pro 

odvod spalin. Nasávání vzduchu potřebného pro spalování je řešeno plastovým přívodem přes fasádu. 

5.1.5 Vodorovné konstrukce 

Nosná konstrukce stropu nad 1NP je navržena ze stropního systému firmy Porotherm jako keramický strop  

v tl.0,25m. Stropní konstrukce jsou řešeny jako keramicko-betonové, složené z nosníku POT a tvarovek 

MIAKO. Konkrétní rozměry a počty prvků, a jednotlivé uložení viz výkres skladby stropní konstrukce. 

Strop bude zmonolitněný betonovou zálivkou, vyztuženou Kari sítí Ø 6 150/150, betonu C 20/25. Celková 

tloušťka stropu je 250mm. Na tento strop se budou po vyzrání klást další jednotlivé vrstvy podlahy viz výpis 

podlah. Stejný typ stropní konstrukce bude zhotoven i nad 2NP. Tento strop bude zároveň sloužit jako nosná 

konstrukce kontaktní jednoplášťové ploché střechy. 

Nadokenní a naddveřní překlady v nosných stěnách jsou navrženy s keramických překladů Porotherm 7 

v délkách závislých na světlosti otvoru. Překlad nad garážovými vraty je zhotoven jako železobetonový 

s výztuží dle statického výpočtu. Provedení překladů bude probíhat v souladu s technologickými předpisy 

výrobce. 

5.1.6 Schodiště 

Schodiště z 1NP do 2NP je projektováno jako železobetonové monolitické dvouramenné schodiště o 18 

stupních s mezipodestou. Výška stupně je 166,67mm, šířka 290mm, sklon ramene je 29°. Šířka zrcadla je 
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350mm. Toto schodiště bude pevně kotveno k obvodové stěně. Na stupnicích bude následně provedena 

keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Podstupnice bude v totožném provedení jako stupnice. 

5.2 PRÁCE PSV 

5.2.1 Izolace proti vodě a radonu 

Jako izolace proti vodě a radonu budou použity celoplošně natavené modifikované APP asfaltové pásy 

ARGO P s výztuhou z polyesterového rouna na asfaltový penetrační nátěr PENETRAL ALP. Tato izolace 

zároveň slouží jako ochrana proti nízkému radonovému riziku. Na základě radonového průzkumu 

provedeného v místě stavby bylo zjištěno nízké radonové riziko, proto je tato izolace dostačující. Veškeré 

prostupy instalačních vedení budou utěsněny, tak aby nedošlo k porušení hydroizolace. V koupelnách bude 

pod dlažbu umístěna izolační fólie NOPOVKA FLOOR PROFI. Izolace se ukončí min 200mm nad horní 

úrovní podlahy. K hydroizolaci ploché střechy bude použito hydroizolační fólie FATRAFOL 810, jenž 

bude k podkladu kotvena mechanicky, dle pokynů výrobce. Jako parozábrana v konstrukci ploché střechy 

bude použita fólie ISOVER VARIO DUPLEX UV. Jednotlivé detaily ukončení hydroizolací viz. Výkresy 

detailů. 

5.2.2 Izolace tepelné a akustické 

Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2. Při provádění tepelné izolace nesmí dojít 

k znehodnocení jejich tepelných vlastností. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním fasádním systémem 

ETICS. Zateplení je provedeno z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS GreyWall s nanočásticemi 

grafitu tl.100mm. Základy jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem ISOVER STYRODUR 4000CS 

tl.50-90mm. Střecha je zateplena dvěma vrstvami tepelné izolace z minerálních vláken ISOVER R tl. 

240mm. Jednotlivé desky tepelné izolace jsou kladeny tak aby byly minimalizovány tepelné mosty. 

Konstrukce podlah na terénu jsou zatepleny pomocí expandovaného polystyrenu s částicemi grafitu 

ISOVER EPS GREY 100 tl.100mm. Podlaha v garáži je zateplena v tl. 60mm stejným materiálem. Stejný 

materiál je použit v druhém podlaží. Po obvodu jsou podlahy izolovány a dilatovány pásy z tepelné izolace 

ISOVER N/PP. Instalační šachta v koupelně je zaizolovaná tepelnou izolací z kamenných vláken ISOVER 

UNI 5 tl.50mm. Instalační potrubí musí být uloženo pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk šířící se konstrukcemi. V kritických místech bude obaleno zvukovou izolací. Odpadní potrubí 

střešní vpusti je obaleno tepelnou izolací z minerálních vláken ISOVER ORSTECH DP 65.  

5.2.3 Klempířské konstrukce 

Oplechování atiky budou provedeny z titanzinkového plechu tl.0,6mm firmy Rheinzink. Oplechování 

parapetu bude provedeno pozinkovaného plechu tl.0,7mm černé barvy. Styky oplechování s omítkou 

budou tmeleny trvale pružným tmelem. Detailní specifikace použitých klempířských výrobků viz. Výpis 

klempířských prvků. 

5.2.4 Truhlá řské konstrukce 

Vnitřní parapetní desky budou zhotoveny z plastového parapetu s imitací dřeva. Upřesnění bude provedeno 

na základě dodávky oken. Prahy venkovních dveří budou součástí dodávky dveří. Vnitřní dveře budou 

osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Specifikace jednotlivých dveří viz. Výpis dveří. 
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5.2.5 Výplně otvorů 

Výplně vnějších otvorů budou v plastovém provedení s izolačním trojsklem. Budou požity plastové okna 

SALAMANDER STREAMLINE 7 firmy RI OKNA. Výplně otvorů budou splňovat požadavky plynoucí 

z ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a vnitřní povrchovou teplotu. Všechny otvíravé výplně 

otvorů budou opatřeny kováním umožňující mikroventilaci. Součástí dodávky oken budou vnitřní plastové 

parapety. Venkovní dveře budou plastové firmy RI okna. Specifikace oken a dveří viz výpis oken a dveří. 

5.2.6 Podlahy, podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí. V podlahách jsou provedené izolace tepelné a 

v 2NP izolace proti kročejovému hluku. Nášlapné vrstvy jsou zhotoveny v provedení laminátové, 

keramická dlažba a koberec. Po odvodu roznášecí betonové desky je vložen dilatační pás ISOVER N/PP 

tl.50mm. Při styku nášlapné vrstvy a svislé konstrukce budou zhotoveny podlahové lišty, nebo soklíky 

z keramického obkladu, nebo koberce. Specifikace jednotlivých vrstev podlah viz výpis podlah.  

5.2.7 Obklady 

Obklady stěn v koupelnách budou zhotoveny po celé výšce místnosti. V prostorách kuchyňského koutu 

bude keramický obklad zhotoven ve výšce 0,6-1,5m na úrovní podlahy. Barevný odstín a vzor bude vybrán 

dodatečně dle výběru investora. Obklady a dlažby bude provedena specializovanou firmou, pokládka 

včetně pokladačského plánu bude v souladu s moderními technologickými postupy a za použití moderních 

a funkčních materiálu. 

5.2.8 Omítky 

Vnitřní omítky budou zhotoveny na všech zděných plochách ruční jádrovou omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL, na které bude po vyzrání provedena štuková omítka + nátěr disperzní malířskou barvou. 

Omítky musí být provedeny rovné a hladké s minimálními odchylkami. Ve styku s jinými matriály bude 

spoj ztužen s armovací sklo-vláknitou mřížkou. Rohy budou opatřeny rohovými profily. 

5.2.9 Malby a nátěry 

Sádrovláknité konstrukce a štuková omítka interiéru bude opatřena nátěrem disperzní malířskou barvou 

HET ve dvou vrstvách. Barvy budou určené investorem. Na fasádu bude použita akrylátová fasádní barva 

Baumit v odstínu dle specifikace investora. 

5.2.10 Větrání 

 Většina místností objektu bude odvětrávaná přirozeným způsobem okny. Odvětrání kanalizace je 

ukončeno na střeše větrací hlavicí. 

5.2.11 Kanalizace splašková a dešťová 

Pro odvod splaškové kanalizace bude vybudována kanalizační přípojka, která bude napojena na veřejnou 

jednotnou kanalizaci vedenou v komunikaci. Dešťová voda bude svedena v do jednotné kanalizace a bude 

se napojovat v revizní šachtě. V objektu budou na kanalizaci umístěny v místech náhlých změn směru 

trasy, odbočení nebo podle vzdálenosti čistící kusy tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 75 6760. 
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Odpadní potrubí kanalizace bude odvětráno nad střechu objektu do výšky 500 mm nad úroveň prostupu 

střechy. 

5.2.12 Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou, nově vybudovanou vodovodní přípojkou, napojenou na stávající 

veřejný vodovodní řád. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku před rodinným domem. Veškeré 

rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z PPH-R. Napojení bude provedeno za osazením vodoměru. 

Potrubí bude vedeno prostupy provedenými dle potřeby v jednotlivých konstrukcích. Potrubí PPH-R bude 

izolováno izolací MIRELON tl. 10 mm a rozvody budou provedeny pod omítku, obklady, nebo v 

konstrukci příček, nebo instalačních přizdívek, případně v konstrukci podlahy. V objektu bude osazen 

příslušný počet výtokových armatur provedení a designu dle výběru investora (doporučeny jsou 

jednopákové baterie) : baterie vanová, sprchová, umyvadlová, dřezová, pračkový kohout, kohout na 

připojení myčky a montážní prvky pro připojení WC a bidetu. Dále bude provedeno vyústění zahradních 

kohoutů na zahradu dle požadavků investora. Před zakrytím vodovodního potrubí dalšími konstrukcemi 

bude provedena laková zkouška těsnosti, o které bude dodavatelem proveden zápis a vydán protokol o 

tlakové zkoušce těsnosti s příslušnými údaji. 

5.2.13 Plynovod 

STL přípojka plynu bude napojena na stávající STL plynovod, který je veden v krajnici místní 

komunikace. STL přípojka bude zhotovena z trubek z HDPE 100 SDR 11 ø32/3,0.  Na potrubí bude 

připevněn signální vodič. STL přípojka bude napojena na STL plynovod přípojkovým navrtávacím T 

kusem. STL přípojka bude vyspádována dle terénu. Minimální krytí 80 cm – v zeleném pásu nebo 

chodníku, 1000 mm ve vozovce. 30 cm nad potrubím bude v rýze uložena výstražná folie z PVC šířky. 

Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože 10 cm. Nad potrubím bude zhotoven obsyp prohozenou 

zeminou. STL přípojka bude ukončena v ochranné skříní ve sloupku konstrukce plotu, který se nachází na 

hranici pozemku. Vnitřní plynovod bude tvořen z ocelových trubek bezešvých, spojovaných svařováním, 

dimenze dle výpočtu.  Je nutné umožnit dilataci potrubí. Montáž plynovodu bude provedena dle platných 

norem. Po provedení instalace potrubí proběhne úřední tlaková zkouška. 

5.2.14 Elektrická energie 

RD je napojen na rozvodnou síť obce. Měření odběru elektrické energie je v elektroměrovém rozvaděči. 

Výkop pro kabel bude proveden do hloubky 0,8 m a kabel bude položen do pískového lože tl. cca 0,1 m a 

stejnou vrstvou písku zasypán. Nad 0,1 m zásypu zeminou bude položena výstražná fólie. Rozvodná skříň 

bude umístěna v technické místnosti. Z rozvodné skříně budou napojeny jednotlivé světelné a zásuvkové 

rozvody. Elektroinstalace bude provedena pod omítku do instalačních trubek z měděných vodičů Cy, nebo 

z kabelů CyKy. Veškeré elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní 

dodavatelské (prováděcí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není součástí této dokumentace. 

Elektroinstalace musí být provedena dle stanoveného prostředí (ČSN 33 2000-3), revidována a bez závad. 

5.2.15 Slaboproudé rozvody 

Jednotlivé prostory budou opatřeny zatrubkováním, připraveným pro instalaci sdělovacích rozvodů 

(telefon, TV, případně datová síť a kabelová televize dle dodavatelské PD zpracované na základě 
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požadavku investora) Veškeré slaboproudé elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných 

ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není součástí této 

dokumentace. 

5.2.16 Kontroly 

Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly 

• Kontrola základové spáry 

• Kontrola celistvosti tepelné izolace 

• Kontrola celistvosti hydroizolace 

• Rovinnosti a svislosti 

• Kontrola odstínů 

• Kontrola odchylek 

• Kontrola dodržení správných technologických postupů 

 

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ  
OTVORŮ 

Veškeré konstrukce jsou navrženy dle platné legislativy a jsou v souladu s normou ČSN 73 0540. 

Vyhovují doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla. Objekt je navržen jako nízkoenergetický, tím 

je brán zřetel na eliminování tepelných mostů. Jednotlivý výpočet součinitele prostupu tepla viz. Výpočet 

součinitelů prostupu tepla. Dle obálkové metody byl objekt zatříděn do kategorie B - Úsporný. Průměrný 

součinitel prostupu tepla byl stanovený na 0,23 W/m2K. Byly použity nejvhodnější tepelně izolační 

materiály pro danou skladbu konstrukce. Výplně otvorů mají součinitel prostupu tepla do 1,1 W/m2K.   

7. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRS KO-
GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU 

Základy pod obvodovými stěnami budou provedeny do hloubky min. 1,0 m pod úroveň upraveného terénu. 

Základy jsou navrženy jako monolitické pásy z prostého betonu C16/20. V základových pasech je nutno 

ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody a pro přípojku elektro.V prostoru mezi pásy dojde 

k vybetonování betonové desky, která bude vyztužená vloženou kari sítí Ø 6 150/150. Kari síť bude 

uložena cca 30 mm nad spodním lícem desky. Tato deska bude tl. 100 mm. Deska bude spojitá po celé 

ploše a bude tvořit rovnoměrný podklad pro hydroizolační vrstvu. Základové konstrukce byly 

dimenzovány pro třídu zemin R 6, jíl se střední plasticitou a pro tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt = 0,2 

MPa. Přítomnost agresivní vody nebyla zjišťěna. Veškeré betonářské a železářské práce budou provedeny 

v souladu s ČSN 73 2400. Geometrická přesnost se řídí dle ČSN 73 02 10-1 a ČSN 73 02 10-2.  

8. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 

Vzhledem k charakteru a technickému řešení stavby se nepředpokládá její negativní vliv na životní 

prostředí. Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma, a ani se nenachází v chráněném 
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území.  Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost, 

hluk, doprava, použití stavebním mechanizmu a znečištění komunikace). Investor však bude při provádění 

prací maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působili v co nejmenší míře, případně bude znečištění ihned 

zlikvidováno. Provoz na komunikaci nebude uzavřen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu 

nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodobě žádný 

materiál.  

 Při likvidaci odpadu bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpad při stavební činnosti (zbytky 

stavebních materiálu) bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad vzniklý pozdějšího provozu budovy bude 

tříděn, ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí. 

9. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je řešen z ulice Kostelní na 

severní straně pozemku. Jedná se o klasickou komunikace místního významu, z hlediska funkčního se 

jedná o místní obslužnou komunikaci. Na stavebním pozemku je mezi garáží a příjezdovou komunikací 

navržena příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. Příjezdová cesta je navržena v šířce 3,5m. 

V projektu jsou navrženy dvě garážová stání. 

10. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OCHARNA 

Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň bude sloužit proti prostupu radonu. 

Objekt neleží v poddolovaném území, v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Objekt neleží 

v území se zvýšenou seismickou aktivitou. Agresivní podzemní vody se na pozemku nenachází.  

11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými pracovníky, 

případně svépomocí za odborného dohledu za dodržení platných předpisů, z nichž zásadní 

jsou tyto: 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

• ČSN P 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 

• ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

• ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1 obecná pravidla 

• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 73 1901 Navrhování střech 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

• ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

• ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách 

• Vyhl. 591/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
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• Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• N. 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 

 

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů. 

V okolí stavby bude zřízeno staveniště v nezbytném rozsahu. 

 

 



ZÁVĚR 

Zpracováním této bakalářské práce „Nízkoenergetický rodinný dům“ zpracovanou jako 

projektovou dokumentaci rodinného domů pro čtyřčlennou rodinu, byla navržena konstrukčně 

– dispozičně struktura domu, jež vyhovuje všem legislativním požadavkům na 

nízkoenergetické bydlení. Při navrhování budovy bylo použito nejnovějších materiálu, 

nejnovější poznatků z výroby a zásad navrhování nízkoenergetických domů.  

 

 



Seznam použitých zdrojů 

Právní předpisy: 

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

- Zákon č. 133/1998Sb. o požární ochraně 

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

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

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru  

Normy: 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část 

- 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 0833 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Webové stránky (technické listy): 

- www.wienerberger.cz  

- www.isover.cz 

- www.topwet.cz 

- www.fatrafol.cz 

- www.knauf.cz 

- www.cemix.cz 

- www.baumit.cz 

- www.schiedel.cz 

- www.dektrade.cz 

- www.ri-okna.cz 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

PT                - Původní terén 

UT                - Upravený terén 

i                    - Interiér 

e                   - Exteriér 

NP                - Nadzemní podlaží 

P+D              - Péro a drážka ( tvárnice Porotherm) 

 



Seznam příloh 

Složka A – Dokladová část 

Složka B – Studie a podklady 

Složka C1 – Textová část 

Složka C2 – Výkresová část 

Složka C3 – Výpočtová část 

Složka C4 – Seminární práce 

 


