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Abstract 
The theme of bachelor´s work is a house in standard implementation. The house is placed in 
sloping terrain. The shape of it is created by blocks with gabled roof. The main enternance to 
the house is situated in upper floor. The built-up area is approximately 135m2. Size of the 
house is 6+kc. The house includes a garage for two cars, a laundry and a workroom.  
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a) Identifikace stavby: 

 

Identifikační údaje stavby  

Akce: Rodinný dům ve svahu 

Místo stavby: Rozsochatec 

  

Země: Česká republika 

Druh stavby: novostavba rodinného domu 

Katastrální území: Rozsochatec 

Parcela: 1906/2 

Investor: Kocourek Miroslav, Rozsochatec 94, 582 72 

  

Zpracovatelé dokumentace:  Kocourek Tomáš 

     

Zodpovědný projektant:   Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

 

Jméno, adresa a oprávnění zodpovědného projektanta: 

 

Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

VUT FAST, ÚPST, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Autorizace: 1004503 v oboru IP00 - pozemní stavby 
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Základní charakteristika stavby a její účel 

Označení objektu: rodinný dům ve svahu 
Účel objektu:  rodinný dům 
 
Provedení: podsklepený s přízemím a s obytným podkrovím 
  
Počet nadzemních podlaží: 1 NP, 2NP 
Počet podzemních podlaží: 1.PP 
Zastřešení objektu: sedlová se sklonem 35° 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích: 
Stavba bude realizována na stavebním pozemku č. 1906/2, které mají investoři ve vlastnictví, 
což doloží platným LV. Dané pozemky jsou dnes využívány převážně jako orná půda, jsou 
plánované jako zastavitelná plocha.   
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby. 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

� po stávajících komunikacích 
 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

� bude provedeno napojení na vodovodní řád a elektriku. 
� odvod splaškové kanalizace je řešen stávající kanalizační sítě 
� dešťová kanalizace je odváděna do retenční nádrže , v případě nevyužití je svedena 

do dešťové kanalizační stávající sítě. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně 
plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona: 
Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným územním a regulačním plánem území. 
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g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území: 
V daném území nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
Předpokládá se výstavba rodinného domu v jedné etapě. Délka trvání výstavby daného 
objektu je cca 24 měsíců.  
 

i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 

nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 

Orientační hodnota stavby: 
� Spodní stavba  700 3 tis. Kč/m2  Kč 
� Horní stavba   3830 26 tis. Kč/m2  Kč  

Celkem                4530 tis. Kč 

 
Zastavěná plocha: horní stavba 135,23 m2  
Plochy v suterénu: základní (obytná) 91,44 m2  
 užitková plocha 64,82 m2  
Počet obytných místností: v suterénu 0 
 
Plochy v přízemí: základní (obytná) 95,94 m2  
 užitková plocha 66,63 m2  
Počet obytných místností: v přízemí 3 
 
Plochy v podkroví: základní (obytná) 91,44 m2  
 užitková plocha 61,31 m2  
Počet obytných místností: v podkroví 4 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně 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 je v památkové zóně: 
 
Stavební pozemek se nachází na rozvíjejícím se kraji obce na nově zastavitelné ploše obce. 

Poměry staveniště jsou jednoduché, jedná se o mírně svažitou plochu od příjezdové cesty 

s obratištěm na jihozápadě a na severozápadě jde o svažitý terén, který se láme na hraně 

pozemku. Příjezdová plocha je stávající příjezdovou cestou k sousednímu pozemku. Stávající 

plocha stavby není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 

památkové zóně. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících: 
 
Hlavní obytná část je tvořena dvoupodlažním objektem se sedlovou střechou a sklonem 35°. 

Neobytná část je suterén převážně parkovací prostor pro dva osobní automobily. Který je ze 

tří částí pod úrovní terénu ze zahradního prostoru objektu a s výjezdem na přilehlou 

komunikaci.Provedení rodinného domu je na betonových pasech. Spojení s veřejnou 

komunikací bude zabezpečeno zpevněnou plochou.  

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch: 
 
Horní stavba objektu rodinného domu je řešena technologií z tvárnic POROTHERM. Vnější 

obvodové zdivo je vystavěno z tvarovek tloušťky 300mm, vnitřní nosné zdivo z tvarovek 

tloušťky 240. Příčky jsou provedeny v tloušťkách 115mm. Vše je v systému Profi DRYFIX, na 

PUR pěnu.  Spodní stavba je ze ztraceného betonového bednění tl.300mm, zalité betonem C 

16/20 a přidání ocelových výztužných prutů rotorů.   

Objekt je zateplen v obytné části kontaktním zateplovacím systém s fasádním pěnovým 

polystyrénem  EPS tloušťky 140mm a ve sklepní části extrudovaným polystyrénem XPS tl. 50 

a 70mm. 

Střešní konstrukce je řešena jako sedlová střecha se sklonem střešních rovin 35°.  Střešní 

konstrukce rodinného domu je řešena jako tesařský krov s pozednicemi a středovými 

vaznicemi v rozponu krokví. Střešní krytina je navržena skládaná – betonová taška. 

 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

V rámci projektové dokumentace je řešeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

– viz výkres č. 002 – Situace.  
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území: 
 
Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území.  

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Všechny použité stavební materiály a 

technologie jsou tradiční a neovlivňují negativně životní prostředí.  

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 
 
Stavba nevyžaduje bezbariérové provedení, požadavek investora nebyl vznesen. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace: 
 
Investor předloží pro stavební řízení provedené průzkumy a měření, především uvede 

skutečnosti o hydrogeologických poměrech na pozemku a o hodnotě radonového rizika. 

Vzhledem k těmto údajům je potřeba posoudit dimenze základových konstrukcí a návrh 

hydroizolačního souvrství. Navrženo je hydroizolační souvrství zohledňující střední 

radonovou zátěž a tlakovou spodní vodu. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém: 
 
Výškové a polohové podklady ke stavbě vychází z katastrálních podkladů a z místních 

poměrů na pozemku. Přesné výškové zaměření pozemku bude provedeno spolu s vytyčením 

stavby.  Viz výkres č. 002 - Situace stavby.  

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory: 
 
Stavbu tvoří suterén, nadzemní podlaží a obytné podkroví. Vše je jeden stavební objekt 

stavba rodinného domu.  

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 
 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 

minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně tak i 

ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Díky rychlé výstavbě a nízké hmotnosti 

použitých stavebních materiálů bude vliv na okolí v průběhu výstavby minimální. 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F: 
 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uvedeno v části F. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita  

Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0035 a ČSN 73 1701. Všechny použité stavební 

materiály a navržené konstrukce vyhovují v dané expozici. 

Projektová dokumentace řeší jednoduché základové podmínky, střední radonové riziko a 

tlakovou neagresivní vodu. Pokud hydrogeologické a radonové poměry na pozemku 

odpovídají jiné skutečnosti, je třeba toto v projektové dokumentaci zohlednit. 

3. Požární bezpečnost 

Požárně – bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou, která je 

součástí projektové dokumentace. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví 

osob ani životního prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Novostavbou rodinného domu nevznikne 

žádný zdroj odpadních látek, běžný domovní odpad bude odvážen specializovanou firmou na 

základě smluvního vztahu. 

5. Bezpečnost při užívání 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných 

norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání. 

6. Ochrana proti hluku 

Vnější hluk stavba nebude produkovat a vnitřní řešení a použité stavební materiály splňují 

podmínky požadavků norem.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s ČSN 73 0540. Součástí 
projektové dokumentace pro stavební řízení je také Průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB), který je samostatnou částí projektové dokumentace. 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
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Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby: 

Jelikož ze strany stavebníka není uplatněn tento požadavek, není tato stavba navržena pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

apod.: projektová dokumentace je zohledněna na stavbu v lokalitě se středním radonovým 

rizikem, na dotčených pozemcích se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita ani 

poddolované území. 

Staveniště se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech a není ohroženo žádnými 

škodlivými vlivy. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva: 

Není navrhována. 

11 Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 

Odpadní splaškové vody jsou kanalizační přípojkou svedeny do stávající kanalizační sítě obce. 

Podobně tak i dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže pro pozdější další využití. 

V případě nadbytku budou svedeny kanalizační přípojkou do stávající dešťové kanalizační sítě 

obce. 

b) zásobování vodou: 

Zásobování pitnou vodou je zabezpečeno vodovodní přípojkou z místního vodovodního řadu. 

c) zásobování energiemi: 

Zásobování elektrickou energií je zajištěno přípojkou elektriky. 

d) řešení dopravy: 

Dopravní řešení odpovídá požadavkům na dané území.  

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 

V rámci terénních úprav bude okolní terén zatravněn, popřípadě osázen keři nebo malými 

stromy kolem hrany pozemku. Přístup ke vstupním dveřím a příjezd ke garáži bude řešen 

zpevněnou plochou ze stávajících zpevněných ploch a přilehlé komunikace. 
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f) elektronické komunikace: 

Bude řešeno na základě požadavku investora. 

 

12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V rámci projektu rodinného domu se nevyskytují žádná výrobní a nevýrobní technologická 

zařízení staveb. 
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a) situace širších vztahů: 

Situace širších vztahů je součástí projektové dokumentace – viz výkres číslo 001 – Situace 

širších vztahů. 

 

b) koordinační situace stavby: 

Koordinační a vytyčovací situace stavby je součástí projektové dokumentace – viz výkres číslo 

002 – Situace. 

 

c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energií, 

základní schéma rozvodu vody a čistění odpadních vod: 

Projekt rodinného domu v Rozsochatci nezahrnuje žádné výrobní stavby. 
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a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace: 

Investor předloží pro stavební řízení informace o hydrogeologických a radonových poměrech 

na pozemku a předloží stanoviska dotčených orgánů, které předepíše příslušný stavební 

úřad. Místní šetření zajistí příslušný stavební úřad, bude-li to požadováno. 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií: 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je součástí projektové dokumentace jako 
samostatná příloha. 
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1. Technická zpráva 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

Staveniště se nachází v intravilánu obce Rozsochatec v okrese Havlíčkův Brod, v budoucí 

nové zástavbě obytných objektů na východě obce.   

V rámci pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Zemina bude 

uložena na mezideponii na staveništi a následně využita v rámci terénních úprav, přebytek 

ostatní zeminy, který nebude využita pro terénní úpravy, bude odvezen na skládku. 

Staveniště bude oploceno. Příjezd a přístup je zajištěn po stávajících komunikacích, které je 

nutno chránit před poškozením a případně je po ukončení výstavby uvést do původního 

stavu.  

Stavební připravenost pro výstavbu RD: 

1. Přípojka vody a kanalizace  

2. Elektrická přípojku včetně staveništního rozvaděče, umožňujícího napojení elektrického 
ručního nářadí: 1x vývod 3x380V/16A 

                                                               2x vývod 220V/16A 

3. Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou stanoveny 
dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. 

4. Za dodržování bezpečnostních zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí montéři, 
stavbyvedoucí, kteří s těmito zásadami musí prokazatelně seznámit odběratele a jiné 
subdodavatele. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury: 

V místě staveniště se nenacházejí sítě technické infrastruktury. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 

Stavebník zajistí staveništní dodávku vody a elektrické energie po dobu výstavby objektu. 

Dále je nutné zabezpečit dodávku paliva pro provedení otopné zkoušky.  
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Investor zajišťuje stavební připravenost pro stavbu domu: 

� Přípojku vody, kanalizace. 
� Elektrickou přípojku včetně staveništního rozvaděče, umožňujícího napojení 

elektrického ručního nářadí:   1x vývod 3x380V/16A 
                                                                        2x vývod 220V/16A. 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Investor po dohodě s dodavatelem stavby zajišťují dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou na žádost 

investora navrhovány. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

Je řešeno v souladu s příslušnými předpisy. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

Není navrženo využití nových ani stávajících objektů. Zařízení staveniště není součástí 

projektové dokumentace stavby. 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

V rámci projektu se nevyskytují žádná zařízení staveniště, která by vyžadovala ohlášení. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Stavbu budou provádět pouze proškolení pracovníci dle platných předpisů - Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci na staveništi. Pracovníci jsou povinni dodržovat veškerá ochranná 

opatření a ochranné pomůcky. 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí jak během její výstavby, tak ani v průběhu 

užívání stavby. 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládá se realizace v jedné etapě v délce trvání cca 24 měsíců. 

2. Výkresová část 

Výkresová část organizace výstavby projektu rodinného domu v Deštné není předmětem 

projektové dokumentace stavby. 
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Dokumentace stavby je zpracována pouze pro pozemní (stavební) objekt rodinného domu. 

Další objekty nejsou předmětem projektové dokumentace 
 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu: 

Projektová dokumentace řeší návrh rodinného domu v Rozsochatci. Účelem objektu je trvalé 

bydlení jedné rodiny.  

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace: 

Hlavní obytná část je tvořena dvoupodlažním objektem se sedlovou střechou a sklonem 35°. 

Neobytná část je suterén převážně parkovací prostor pro dva osobní automobily. Který je ze 

tří částí pod úrovní terénu ze zahradního prostoru objektu a s výjezdem na přilehlou 

komunikaci. Provedení rodinného domu je na betonových pasech. Spojení s veřejnou 

komunikací bude zabezpečeno zpevněnou plochou. 

Horní stavba domu je postavena tradičním způsobem z keramických tvarovek POROTHERM 

Profi DRYFIX. Po obvodu je proveden kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrénu 

tloušťky 140mm. Exteriérová strana domu je řešena akrylátovou omítkou CERESIT CT 60. 

Spodní stavba je ze ztraceného betonového bednění tl.300mm, zalité betonem C 16/20 a 

přidání ocelových výztužných prutů roksorů  . 

Spojení s veřejnou komunikací a vegetační úpravy okolí objektu jsou řešeny ve výkrese číslo 

002 - Situace. Pro zahradní úpravy může být dodatečně zpracován samostatný projekt 

osázení pozemku zelení.  

Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není v požadavku stavebníka. 

 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění: 

Provozní a dispoziční řešení objektu umožňuje bydlení tří až šestičlenné rodině. 
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Zastavěná plocha: horní stavba 135,23 m2  
Plochy v suterénu: základní (obytná) 91,44 m2  
 užitková plocha 64,82 m2  
Počet obytných místností: v suterénu 0 
 
Plochy v přízemí: základní (obytná) 95,94 m2  
 užitková plocha 66,63 m2  
Počet obytných místností: v přízemí 3 
 
Plochy v podkroví: základní (obytná) 91,44 m2  
 užitková plocha 61,31 m2  
Počet obytných místností: v podkroví 4 
 

Orientaci objektu vzhledem ke světovým stranám, osvětlení a oslunění řeší projekt ve 

výkrese č. 002 - Situace. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost: 

Stavba je založena na základových pasech, je vytvořen podkladní beton s hydroizolačním 

souvrstvím po celé ploše. Použité stavební materiály a technologie jsou tradiční, ekologické, 

bez řešení atypických detailů. Jediný detail vzniká v rohu hydroizolační vany, který je blíže 

řešen v příloze detaily. Pro zvolené území a tvar pozemku je konstrukční a technické řešení 

objektu optimální z hlediska jednoduché údržby stavby. Při dodržování pravidelné běžné 

údržby je životnost stavby stanovena minimálně nad 100 let. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

Dle jednoduchého výpočtu koeficientu prostupu tepla jsou hodnoty stavebních konstrukcí a 

výplňových otvorů horní stavby následující: 

                  U (W/m2.K) 

� obvodová stěna 0,178 
� strop nad podkrovím 0,16 
� podlahová konstrukce na terénu  0,0,29 
� venkovní okna (sklo + rám) 0,99 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu: 
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Založení objektu je řešeno pro jednoduché základové podmínky, střední radonové riziko a 

tlakovou spodní vodu. Investor pro stavební řízení předloží hydrogeologický a radonový 

průzkum staveniště. V případě zjištění odlišných základových podmínek, je třeba toto 

zohlednit a prověřit v projektové dokumentaci. 

Objekt je založen na základové desce vynesené po obvodu a v místě nosných zdí na 

základových pasech v nezámrzné hloubce min. 2100mm pod terénem. Základová deska je 

zhotovena z betonu C16/20 a vyztužena kari sítí 150x150x6mm. Základové konstrukce jsou 

navrženy pro únosnost základové spáry 0,2MPa.  

  

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků: 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví 

osob ani životního prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Novostavbou rodinného domu nevznikne 

žádný zdroj odpadních látek, běžný domovní odpad bude odvážen specializovanou firmou na 

základě smluvního vztahu. 

 

h) dopravní řešení: 

Nemění se stávající dopravní řešení, stavba je napojena na stávající přilehlou zpevněnou 

komunikaci, viz výkres č. 002 – Situace. 

V budoucnu bude možné napojení i z jižní strany pozemku, kde se předpokládá obratiště pro 

nově budovanou komunikaci.  

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 

Projektová dokumentace řeší ochranu stavby před středním radonovým rizikem. Toto je 

chráněno návrhem hydroizolačního souvrství v základových konstrukcích. 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 
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1.1.2 Výkresová část  

 

Seznam příloh projektové dokumentace: 

 

a) půdorysy základů: 

výkres č. 008 Základové konstrukce 

 

b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy: 

výkres č.  003 Půdorys 1S 

výkres č.  004 Půdorys 1NP 

výkres č. 005 Půdorys 2NP 

výkres č. 011 Krov 

výkres č. 009 Strop nad 1S 

výkres č. 010 Strop nad 1NP 

 

c) řezy: 

výkres č. 006 Řez A-A 

výkres č. 007 Řez B-B 

 

d) pohledy: 

výkres č. 012 Pohledy 

 

e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci: 

výkres č. 002 Situace 



RD VE SVAHU ROZSOCHATEC    květen 2012 

 

VUT BRNO FAKULTA STAVEBNÍ |  25 

 

 

 

f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu: 

výkres č. 002 Situace 

 

g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Není řešeno – nebylo v podmínkách zadání investorem. 

 

h) doplňkové výkresy: 

výkres č. 001 Situace širších vztahů 

výkres č. D01 Detail  1- detail ukončení podlahy 

výkres č. D02 Detail  2- detail uložení překladů 

výkres č. D03 Detail  3- detail pozednice 

výkres č. D04 Detail  4- detail přechodu soklu 

výkres č. D05 Detail  5- detail vchodu do objektu  

výkres č. D06 Detail  6- napojení hydroizolace-zpětný spoj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RD VE SVAHU ROZSOCHATEC    květen 2012 

 

VUT BRNO FAKULTA STAVEBNÍ |  26 

 

1.2 Stavebně konstrukční část 

1.2.1Technická zpráva  

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny: 

Pro stavbu byl zvolen jednoduchý konstrukční systém nosných a nenosných stěn z tvarovek 

POROTHERM Profi DRYFIX v nadzemní části stavby a zdivo pod terénem je ze ztraceného 

betonového bednění, zalité betonem třídy C16/20 a vyztužené přidáním ocelových 

výztužných prutů roksorů. Nosné stěny jsou vyneseny základovou deskou, která je 

podepřena základovými pasy do nezámrzné hloubky. Nenosné stěny mají dělící dispoziční 

funkci a jsou v nich také vedeny potřebné rozvody. 

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky : 

Stěny obvodové 

Nad terénem jsou obvodové stěny navrženy z keramických tvarovek POROTHERM Profi 

DRYFIX tloušťky 300mm. Na obvodových stěnách je navržen kontaktní zateplovací systém 

z pěnového polystyrénu tloušťky 140mm, který je opatřen výztužnou mřížkou, tmelem a 

akrylátovou omítkou CERESIT CT 60 na straně exteriéru. Interiérový líc obvodových stěn je 

upraven vnitřními omítkou MVC. 

Pod terénem je ze ztraceného betonového bednění, zalité betonem třídy C16/20 a vyztužené 

přidáním ocelových výztužných prutů roksorů. Je navržen taktéž kontaktní zateplovací 

systém z XPS polystyrénu tl. 50mm u zdí s kontaktem se zeminou a 70mm z přední garážové 

stěny.  

Stěny vnitřní 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM 24 CB DF, Finální 

povrchová úprava je omítka MVC. Vnitřní nenosné stěny jsou z tvarovek POROTHERM 11,5 

AKU.   

 

Stropy nad přízemím 

Stropy nad 1NP jsou řešeny systémovým stropem POROTHERM z POT nosníků a vložek 

MIAKO. Stropní nosníky jsou vyneseny obvodovým a vnitřním nosným zdivem, uloženým 

min. 125mm.  Stropní nosníky jsou navrženy v osové rozteči 625 a 500 mm. Výška použité 

stropní konstrukce je 250mm, s vložkami výšky 190mm a dobetonávkou 60mm. V místě 

vynesení příček je použita snížená vložka MIAKO výšky 80mm s přidanou výztuží. 
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. 

Stropy nad podkrovím 

Strop nad 2NP je tvořena přímo na konstrukci krovu, tepelná izolace z kamenné vlny je 

vložena mezi kleštiny v tl. 180+100=280mm, z horní strany je chráněna hydroizolací Bramac 

PRO, ze spodí parozábranou dörken delta lux a sádrokartonovým podhledem tl. 12,5mm. 

Celý strop je řešen jako nepochůzný.  

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako sedlová střecha se středovými vaznicemi. Krokve jsou 

vyneseny pozednicemi uloženými na obvodových stěnách podél okapních rovin a středními 

vaznicemi. Středové vaznice jsou vyneseny sloupky, umístěnými ve stěnách, a obvodovými 

stěnami. Mezi krokvemi jsou umístěny kleštiny. Pozednice jsou v průřezech 140x120 mm a 

vaznice 160/180mm. Krokve jsou rozmístěny v rozteči 1120 mm v průřezu 120x180 mm. 

Sloupky jsou v průřezech 120x120mm. Dimenze dřevěných prvků krovu je třeba znovu 

posoudit před vlastní realizací – dle sněhové oblasti a použité střešní krytiny. 

Schodiště 

Schodiště je dvouramenné ŽB, vetknuté do vnitřních nosných stěn, vymezující schodišťový 

prostor. Schodiště je tvaru U s mezipodestou šířky 1000mm a šířka ramene je 1000mm. 

Schodišťové stupně budou obloženy dubovými schodnicemi a podstupnicemi.  Zábradlí bude 

taktéž dřevěné výšky 1000mm, bude součástí dodávky obložení schodů.  

Okna 

Navržena jsou eurookna dřevěná, s izolačním trojsklem Uw = 0,9 W/m2.K.  

 

Vnitřní dveře 

Navrženy jsou interiérové dveře dýhované s obložkovou zárubní.  

 

Vstupní dveře 

Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné jednokřídlé. Plné, zatepleny mezi výplněmi pěnovým 

polystyrénem tl. 20mm  
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Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 

 

Střešní krytina 

Střešní krytina je navržena skládaná – betonová taška – dezén dle výběru investora. 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce: 

Zatížení sněhem :  1,50  kNm-2 

Zatížení větrem :  0,4225  kNm-2 (vb=26.0 ms-1) 

Užitné zatížení stropu:  1,50  kNm-2 (suterén) 

Užitné zatížení stropu:  1,50  kNm-2 (1.NP) 

Užitné zatížení stropu:  0,75  kNm-2 (podkroví) 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů: 

V rámci projektu rodinného domu v Rozsochateci, není řešen žádný atypický detail nebo 

stavební materiál či technologie.  

Seznam detailů viz. Složka F. Dokumentace objektu , 1.1.2 Výkresová část h) doplňkové 

výkresy. 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby: 

Pro zhotovení jednotlivých konstrukčních celků musí být dodrženy pokyny výrobce a 

dodavatele daného celku (základové konstrukce, dřevěné konstrukce, izolační práce, 

konstrukce krovu apod.). 

Sousední stavby nejsou tímto projektem konstrukčně dotčeny. 
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f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů: 

Jedná se o projekt novostavby, bourací a podchycovací práce nejsou součástí realizace 

projektu. 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

V rámci projektu nejsou nutné specifické zakrývací práce. 

 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software: 

ČSN 73 1701 ČSN 73 1702  ČSN 73 0035  EN 1995 
ČSN 73 0802 ČSN 73 0833  ČSN 73 4301 
ČSN 73 0532  ČSN 73 0540 
 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 

Projekt rodinného domu v Rozsochatci vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace pro 

stavební řízení a v tomto rozsahu je zpracován. 

 

1.2.2 Výkresová část 

 

a) půdorysy základů: 

Objekt je založen na základové desce vynesené na základových pasech v nezámrzné hloubce. 

Základová deska je zhotovena z betonu C16/20 a vyztužena kari sítí 150x150x6mm Základové 

konstrukce jsou navrženy pro únosnost základové spáry 0,2MPa.  

Pokud hydrogeologické podmínky na pozemku ukáží složité základové podmínky, je třeba 

prověřit navržené základové konstrukce. 

 

b) tvar monolitických betonových konstrukcí: 

Výkres základové desky – viz výkres číslo 008 – Základová deska – je výkresem tvaru 

betonové monolitické konstrukce. 
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c) výkresy skladby – sestavy dílců montované betonové konstrukce: 

V rámci projektu se nevyskytují montované betonové konstrukce. 

 

d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí: 

Výkresy sestav dřevěných konstrukcí jsou předmětem prováděcí dokumentace stavby 

rodinného domu v Rozsochatci.  

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, která řeší 

stavbu rodinného domu na pozemku stavebníka v k.ú. Rozsochatec.  Stavba je posuzována 

dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty, ČSN 73 0833 Požární 

bezpečnost staveb - objekty pro bydlení a ubytování. 
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1.4 Technika prostředí staveb  

Dokládá se samostatně pro jednotlivá níže uvedená zařízení a člení se na technickou zprávu, 

výkresovou část a výpočty: 

 

a) zařízení pro vytápění staveb 
 

Viz samostatná část projektové dokumentace. 
 
b) zařízení pro ochlazování staveb – není požadováno 

 

c) zařízení vzduchotechniky – není požadováno 
 

d) zařízení pro měření a regulaci – není požadováno 
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e) zařízení zdravotně technických instalací  
 
Kanalizace 
 

Technická zpráva 
 
 

Roční množství odpadních vod     5 os. – Qr 243 m3/rok  
 
Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody budou 
odvedeny do retenční nádrže na pozemku a dále do stávající kanalizačního vedení. 
Kanalizační přípojka bude z potrubí PVC KG DN 150 mm se spádem min. 2 % směrem 
od objektu k odpadní jímce v nezámrzné hloubce.  Před realizací je nezbytné ověřit 
hloubku jejího uložení.           
V místě, kde je navrženo odvětrání kanalizace, bude stoupající potrubí HT DN 100 
mm, které bude vytaženo až nad střešní rovinu a bude sloužit jako odvětrání, nebo 
bude odvětráno ventilační hlavicí suchou typ HL pod střešním pláštěm. Rozvody pro 
připojení zařizovacích předmětů budou vedeny výhradně v instalačních předstěrách 
nebo v konstrukci podlahy. 
Dešťové vody ze šikmé střechy rodinného domu budou svedeny svody po fasádě 
přes lapače střešní krytiny HL 600 do potrubí z PVC KG DN 150 mm, které bude 
zaústěno do retenční nádrže a dále v případě přebytku schraňované vody do 
kanalizace. 
 
Výkresová dokumentace 
 

Viz samostatná část projektové dokumentace, situace č.výkr. 002 
 

Vodovod 
 

Technická zpráva 
 
Celková denní potřeba vody pro dům    5 os.- 2250 l/den 
 Sekundová potřeba vody       0,0625 l/s 
 
Zdrojem vody pro nově navržený rodinný dům bude stávající veřejný vodovodní řád, 
na který bude navazovat vodovodní přípojka. Přípojka bude z potrubí RPe 32 PN 10, 
které bude uloženo v nezámrzné hloubce. Potrubí bude přivedeno k hlavnímu 
domovnímu uzávěru vody, který bude osazen v nově zhotovené vodoměrné šachtě 
umístěné na pozemku rodinného domu. V objektu bude osazena přechodka z RPe na 
vnitřní polypropylenové potrubí. 
Ohřev TUV bude v objektu prováděn přes externí elektrický zásobník o objemu 160l. 
Potrubí budou vedena výhradně v instalačních předstěnách a v konstrukci podlahy 
v chráničkách obalených tepelnou izolací. Technické řešení rozvodů bude provedeno 
odbornou firmou. Po skončení montáže se provede tlaková zkouška systému. 
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Výkresová dokumentace 
 

Viz samostatná část projektové dokumentace. 
 
f) plynová zařízení  
 
V domě nejsou žádná plynová zařízení a ani nejsou žádná plánována.  
 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky – není požadováno 
  

 
h) zařízení slaboproudé elektrotechniky – není požadováno 
 
Viz samostatná část projektové dokumentace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 16.4.2012 
 
 
……………………………………………………………….. 
Kocourek Tomáš 
 


