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Abstrakt 

Dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům s dvojgaráží a zelenou střechou. Pro zdivo jsou 

použity zdící systémy POROTHERM a BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ. Pro stropní 

konstrukci je použit systém POROTHERM strop. Provětrávaná fasáda je s dřevěným 

obkladem, nebo cihelnou předstěnou.  

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, dvojgaráž, dvoupodlažní, nepodsklepený, zelená střecha, provětrávaná fasáda.  

  

  

  

Abstract 

Two-storey family house without basement, with double garage and green roof. Walling 

systems POROTHERM and BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ are used for walls. System 

POROTHERM strop is used for ceiling construction. Facades with wooden facing or brick 

veneer wall are ventilated.  

  

Keywords 

Family house, double garage, two-storey, without basement, green roof, ventilated facade. 
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Úvod 

 Cílem řešení bakalářské práce je návrh rodinného domu k účelu bydlení pro čtyřčlennou 

rodinu s požadavkem garáže pro dvě osobní auta, a to v rozsahu stanoveném zadáním. 

Stavební pozemky, které jsou pro tuto stavbu určeny, se nacházejí v katastrálním území 

Proseč pod Ještědem. Jedná se o svažitý pozemek, svažující se k jihu. Architektonické řešení 

vychází z daného funkčního využití, místních podmínek (svažitost terénu) a prostorových 

regulativ (procento zastavěné plochy, max. výška objektů). Dále pak ze snahy o citlivé 

včlenění objektu na pozemek, do terénu i s ohledem na sousední objekty. 

 

 



 
 
 
 
 
A. Průvodní zpráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vypracování:  květen 2012 

Stavba:   RODINNÝ DŮM 

Katastrální území: Proseč pod Ještědem 733245 

parcela č.:  72/1 

   882/3 

Vypracoval:  Ivan Rozhoň 
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a) Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta 

 

a.1) Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  RODINNÝ DŮM 

 

Místo stavby:  katastrální území: Proseč pod Ještědem 733245 

 parcelní číslo 72/1 a parcelní číslo  882/3 

 

Katastrální území:  Proseč pod Ještědem 733245 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel stavby:  bydlení 

 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace je výstavba rodinného 

domu. Rodinný dům je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je garáž pro 2 osobní 

auta. Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem střechy 8°, nad garáží, technickou místností, spíží, 

kuchyní, jídelním koutem a obývacím pokojem je navrhnuta plochá zelená střecha, která z části navazuje na 

okolní terén. 

 

a.2) Identifikační údaje stavebníka 

 

Jméno a příjmení: Zelingerová Gabriela, DiS. 

Adresa: Proseč pod Ještědem 157, Proseč pod Ještědem, 463 43 

 

a.3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 

Jméno a příjmení: Ivan Rozhoň 

Adresa: Brodská 92, Příbram VIII, 261 01 

Telefon:  732 243 859 

e-mail: ivan.rozhon@gmail.com 
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b) Údaje o území a pozemku stavby 

 

b.1) Údaje o dosavadní využití a zastavěnosti území 

  

 Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcely, na kterých má stát nový rodinný 

dům slouží jako zahrada a trvalý travní porost. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené 

územním plánem obce Proseč pod Ještědem. 

 

b.2) Údaje o stavebním pozemku 

 

 Stavební pozemky parcelní číslo 72/1 a parcelní číslo 882/3 se nacházejí v katastrálním území Proseč pod 

Ještědem a jsou určeny pro výstavbu rodinného domu. Na pozemky je vstup včetně příjezdu ze severní 

komunikace, na ostatních světových stranách se nacházejí sousední parcely. Pozemky podléhají ochraně 

zemědělského půdního fondu a nenachází se v památkově chráněném území. 

 

Informace o stavebních pozemcích: 

 

Číslo parcely:   72/1 

Výměra:   1042 m
2
 

Katastrální území:  Proseč pod Ještědem 733245 

Číslo LV:   480 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:   zahrada 

Způsob ochrany nemovitostí:   zemědělský půdní fond 

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 

 

Číslo parcely:   882/3 

Výměra:   986 m
2
 

Katastrální území:  Proseč pod Ještědem 733245 

Číslo LV:   480 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:   trvalý travní porost 

Způsob ochrany nemovitostí:   zemědělský půdní fond 

Omezení vlastnického práva:  Nejsou evidovaná žádná omezení 
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b.3) Majetkoprávní vztahy 

 

 Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí: 

 

 b.3.1) Rodinný dům bude vybudován na pozemcích: 

 

 

 

 b.3.2) Pozemky dotčené stavbou rodinného domu: 

 

 

 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

c.1) Údaje o provedených průzkumech 

 

Na pozemku určeném pro výstavbu rodinného domu byly provedeny tyto průzkumy: 

 

 - Protokol o stanovení radonového indexu, se závěrem - nízký radonový index pozemku 

Obec k. ú. p. č. Majitel
Druh pozemku dle 

katastru nemovitostí
Pozn.

Výměra 

[m2]

Proseč pod 

Ještědem

Proseč pod 

Ještědem 

733245

72/1 Zelingerová Gabriela, DiS., 

Proseč pod Ještědem 157,                                    

463 43

zahrada Novostavba 

objektu RD

1042

Proseč pod 

Ještědem

Proseč pod 

Ještědem 

733245

882/3 Zelingerová Gabriela, DiS., 

Proseč pod Ještědem 157,                                                   

463 43

trvalý travní porost trvalý travní 

porost

986

Obec k. ú. p. č. Majitel
Druh pozemku dle 

katastru nemovitostí
Pozn.

Výměra 

[m2]

Proseč pod 

Ještědem

Proseč pod 

Ještědem 

733245

882/5 Zelingerová Gabriela, DiS., 

Proseč pod Ještědem 157,                                              

463 43

trvalý travní porost Sousední 

pozemek

1346

Proseč pod 

Ještědem

Proseč pod 

Ještědem 

733245

72/6 Zelingerová Gabriela, DiS., 

Proseč pod Ještědem 157,                                            

463 43

zahrada Sousední 

pozemek

831

Proseč pod 

Ještědem

Proseč pod 

Ještědem 

733245

1184/1 Obec Proseč pod Ještědem, 

Proseč pod Ještědem 89,                                       

463 43

ostatní plocha Sousední 

pozemek

1522

Proseč pod 

Ještědem

Proseč pod 

Ještědem 

733245

882/4 SMJ Přerovský Igor Bc. MBA, 

Čajkovského 1753/31, Praha, 

Žižkov (Praha 3), 130 00, 

Přerovská Zdeňka Ing., Na 

Srážku 2071/6, Praha, Modřany, 

143 00

trvalý travní porost Sousední 

pozemek

887
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c.2) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 

 Pozemek se nachází v katastrálním území Proseč pod Ještědem. Jedná se o svažitý pozemek, který je 

napojen na dopravní infrastrukturu obce. 

 

Dopravní napojení: 

 Vjezd na pozemek je ze severní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. Z 

hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z cihlové pojezdové dlažby. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 

 Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude osazena na 

konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty na pozemku 

investora je navrženo potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby RD. Potrubí v 

zemi je uloženo v pískovém loži. Je navrženo krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm od upraveného 

terénu. Nad potrubím (cca 300 mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná fólie modré barvy. 

 

 Splašková kanalizace - splašková voda je odváděna do domovní ČOV Topas 5 PF na pozemku investora. 

Voda je dále odváděna do vsakovacích bloků a zasakována na pozemku investora. Hlavní svodné potrubí 

vedoucí k domovní ČOV bude položeno pod podlahou 1NP. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a 

obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

 

 Plynovod – NTL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v plynoměrném pilíři na hranici pozemku. Odtud 

bude plynovod lPE 32 veden v zemi k obvodové zdi objektu, kde 1m před objektem přejde na DN25-iz Bralen, a 

dále DN 20 - chráničkou do garáže, dále DN 20 v garáži pod stropem do kuchyně, kde přejde před větvením na 

DN 15 a bude rozvětven do technické místnosti ke kotli a plynovému vařiči v kuchyni. Do technické místnosti 

bude veden po stěně přes spíž a v kuchyni bude veden pod kuchyňskou linkou k plynovému vařiči. 

 

 Dešťová kanalizace - dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze šikmé střechy objektu 

bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače svodnými potrubími a do retenční nádrže o objemu cca 

6,5 m
3
. Odtud je voda přepadem odvedena do vsakovacích bloků, ze kterých se bude voda vsakovat do okolní 

zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely. Voda ze zelené střechy 

bude odváděna střešní vpustí. Přes technickou místnost a garáž bude svedena do svodného potrubí, které bude 

položeno pod podlahou 1NP a vně objektu napojeno na svodné potrubí dešťové vody ze šikmé střechy.  
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 Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE bude umístěna 

v oplocení pozemku v samostatném pilíři, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace, do stejného pilíře, ve 

kterém je umístěna přípojková skříň. 

 

 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Vyjádření souhlasu se studií rodinného domu na stavebním odboru příslušného stavebního úřadu si 

zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje stavebník. V průběhu 

projektových prací nebyly, zjišťovány žádná vyjádření dotčených orgánů 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 

137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí 

 

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

 

 Regulační podmínky obsažené v ÚPD Proseč pod Ještědem vč. závazných vyhlášek jsou v projektové 

dokumentaci dodrženy. Rodinný dům není jednoduchou stavbou (Stavební zákon č. 183/2006 Sb., § 104), je 

umístěn v zastavěném území se známými podmínkami a vztahy. 

 

 Stavební objekty - rodinný dům vč. garáže, zpevněných ploch, oplocení a přípojek inženýrských sítí, 

budou povolovány ve stavebním řízení - stavební povolení. 

 

 Navržené řešení je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a stavebním zákonem. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v území 

 

 Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného domu, je možnost 

napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, elektro NN a plyn. Přípojky inženýrských sítí jsou 

přivedeny a zakončeny na pozemku investora. Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu obce. Jiná 

opatření v dotčeném území nejsou nutná. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu prací 

 

 Investor předpokládá zahájení stavby v březnu roku 2013. Stavba bude realizována a dokončena cca v 

červnu roku 2014. 

 

 Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

 

Předpokládané termíny stavby : 

 

 Stavební řízení a povolení stavby  ……. 10/2012 

 Zahájení stavby   ……. 03/2013 

 Ukončení stavby    ……. 06/2014 

 Lhůta stavby    ……. 16 měsíců 

 

 Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou prováděny 

tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy v 

sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem. 

 

 

i) Statistické údaje stavby 

 

i.1) Orientační investiční náklady stavby 

 

 Předpokládané náklady na realizaci kompletní stavby: 

 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku stanovené 

URS Praha pro rok 2009. 
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Cena za 1m
3
 obestavěného prostoru……….............................................…………….……..4.776,- Kč/m

3
 

Obestavěný prostor.........................................................................................................1331,46 m
3
 

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 4.766 × 1331,46 m
3
……......................6.359.053,-Kč 

 

i.2) Kapacitní údaje navrhované stavby 

 

 Rodinný dům 

 Zastavěná plocha:  265,40 m
2
 

 Užitná plocha:  294,43 m
2
 

 Obestavěný prostor:  1170 m
3
 

 Výška vrcholu šikmé střechy od Ú. T.:  7,275 m 

 Sklon střechy:  8° 

 Výška k atice zelené střechy od Ú. T.:  3,700 m 

 Počet bytů:  1 

 Počet garážových stání:  2 

 Počet parkovacích stání:  2 

 

 

 

V Brně v květnu 2012 
 

vypracoval 
Ivan Rozhoň 

 



 
 
 
 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
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Vypracoval:  Ivan Rozhoň 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.a) zhodnocení staveniště 

 

 Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící na ochranu 

pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště se bude nacházet na pozemku 

stavebníka v katastrálním území Proseč pod Ještědem na parcelách č. 72/1 a 882/3. Parcely sousedí s parcelami 

č. 882/5, 72/6, 882/4, 1184/1 a přiléhá ke komunikaci na parcele číslo 1235/3. Před vlastním zahájením stavby 

bude provedena skrývka ornice pod RD a v místě předpokládaných násypů. Zařízení staveniště musí splňovat 

požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. Charakter 

stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště. 

 Umístění navrhované stavby na stavebním pozemku respektuje stavební zákon a vyhlášku Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu - územně technické požadavky 

na stavby a jejich umisťování (č. 137/1998 Sb., § 4) a vzájemné odstupy staveb (č. 137/1998 Sb. § 8) - min. 

vzdálenost rodinných domů mezi sebou a od hranice stavebních pozemků. 

 Na pozemku se nevyskytují památkové chráněná území 

 

1.b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 

 Řešené území leží v katastrálním území Proseč pod Ještědem. Jedná se o svažitý pozemek, svažující se k 

jihu. Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící novostavba situovaná v severní části pozemků. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží, součástí přízemí je garáž pro 2 osobní auta. V rodinném domě je řešena 1 

bytová jednotka s příslušenstvím. Zastřešení je řešeno pultovou střechou se sklonem 8°, nad garáží, technickou 

místností, spíží, kuchyní, jídelním koutem a obývacím pokojem je navrhnuta plochá zelená střecha, která z části 

navazuje na okolní terén. Hlavní vstup do objektu je navržen na severní fasádě domu a vjezd do garáže na 

západní fasádě domu. 

 Architektonické řešení vychází z daného funkčního využití, místních podmínek (svažitost terénu) a 

prostorových regulativ (procento zastavěné plochy, max. výška objektů). Dále pak ze snahy o citlivé včlenění 

objektu na pozemek, do terénu i s ohledem na sousední RD. 

 Oplocení směrem do ulice je řešeno jako kombinace zděných sloupků a dřevěných výplní, mezi pozemky 

je oplocení řešeno ocelovými sloupky a drátěnou výplní 

 

1.c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

 

 Rodinný dům je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je garáž pro 2 osobní 

auta. Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem střechy 8°, nad garáží, technickou místností, spíží, 

kuchyní, jídelním koutem a obývacím pokojem je navrhnuta plochá zelená střecha, která z části navazuje na 

okolní terén. 
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Založení objektu 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 300 kPa a na 

minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží je nutno ověřit 

autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

 Objekt je založen na monolitických základových pasech, na kterých je provedená nadezdívka 

základových pasů z dutinových tvarovek BEST, které tvoří ztracené bednění pro následnou betonovou zálivku. 

Nadezdívka bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. Na 

ztracené bednění budou použity dutinové tvarovky BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30. Na těchto tvárnicích 

(betonových pasech) a vrstvě podkladního betonu třídy C12/15 tl. 0,05m, bude vybetonována betonová deska z 

betonu třídy C 16/20 tloušťky 0,10 m vyztužená ocelovou KARI sítí Ø6 s oky 100x100 mm. Od horní úrovně 

základového monolitického pasu a výše se uvažuje zateplení tepelně izolačními deskami XPS 300 SF tl. 140 mm. 

V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Betonáž 

základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové 

spáry autorizovaným geologem. 

 

Svislé konstrukce 

 Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém POROTHERM a systém ztraceného bednění BEST. 

 Obvodový plášť je řešen jako vrstvený s vnitřní nosnou vrstvou tl. 300 mm z cihel POROTHERM 30 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu Profi DRYFIX. Tepelně izolační vrstva je tvořená z desek z minerální plsti ROCKWOOL 

Airrock HD tl. 120 mm. Fasáda je řešená jako provětrávaná s obkladem z modřínových prken tl. 20 mm, nebo 

cihelné předstěny tvořené z lícových cihel TERCA Klinker německého formátu 240 x 115 x 71 mm. Tloušťka 

vzduchové vrstvy nesmí klesnout pod 40 mm. Provětrávaná fasáda s obkladem z modřínových prken je 

uvažována na části objektu zastřešeného pultovou střechou a fasáda tvořená cihelnou předstěnou je 

uvažována na části objektu zastřešeného plochou zelenou střechou. Cihelná předstěna je uvažována jako 

samostatně stojící na základové nadezdívce tvořené ztraceným bedněním z tvarovek BEST - ZTRACENÉ 

BEDNĚNÍ 15 tl. 150 mm, které stojí na monolitickém základovém pasu. Základová nadezdívka bude vyztužena 

ocelovými pruty R10 vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. 

 Systém ztraceného bednění BEST je použit pro obvodovou nosnou stěnu v kontaktu s terénem. Stěna je 

tvořena z dutinových tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 tl. 300 mm, tvořící ztracené bednění pro 

následnou betonovou zálivku betonem třídy C16/20. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně v 

každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. Ochranu proti vodě a vlhkosti budou tvořit hydroizolační asfaltové pásy 

natavené na stěnu. Stěna bude zateplena kontaktně ze strany exteriéru tepelně izolačními deskami XPS 300 SF 

tl. 120 mm. 

 Obvodová stěna, která postupně přechází pod terén (východní stěna objektu) je také tvořena systémem 

ztraceného bednění BEST. Dutinové tvarovky BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 tl. 300 mm, tvoří ztracené bednění 

pro následnou betonovou zálivku betonem třídy C16/20. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně 

v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. Pod terénem a cca 300 mm nad terén bude stěna zateplena 

kontaktně ze strany exteriéru tepelně izolačními deskami XPS 300 SF tl. 140 mm. Ochranu proti vodě a vlhkosti 
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podzemní části stěny budou tvořit hydroizolační asfaltové pásy natavené na stěnu do výšky zateplení deskami 

XPS 300 SF a to minimálně 150 mm nad terén. Nadzemní část stěny bude kontaktně zateplena EPS 70 F tl. 140 

mm. Před vrstvou tepelné izolace bude cihelná předstěna. Cihelná předstěna je uvažována jako samostatně 

stojící na základové nadezdívce tvořené ztraceným bedněním z tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 tl. 150 

mm, které stojí na monolitickém základovém pasu. Základová nadezdívka bude vyztužena ocelovými pruty R10 

vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m.  

 Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je vyzděno z cihel POROTHERM 24 Profi DRYFIX na zdící pěnu Profi 

DRYFIX. Dělící příčky tl. 125 mm jsou v 1NP a 2NP vyzděny z cihel Porotherm 11,5 Profi DRYFIX na zdící pěnu 

Profi DRYFIX. 

 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP 

 Stropní konstrukce nad přízemím je řešena ze systému POROTHERM strop o celkové tl. 250 mm. Strop je 

tvořený cihelnými vložkami MIAKO, keramobetonovými stropními nosníky POT a betonovou zálivkou tl. 60 mm 

s vloženou kari sítí Ø6 s oky 100x100 mm. Nosníky jsou uloženy na ztužujících železobetonových věncích. 

Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM. V místě uložení dřevěných sloupků krovu, je strop ztužen 

válcovanou tyčí průřezu I200. 

 

Střecha 

 Nosná konstrukce střechy 2NP je tvořena dřevěnými trámy (krokvemi). Trámy (krokve) budou uloženy 

na pozednicích, které budou ocelovými prvky kotveny do železobetonových věnců. Dále budou trámy (krokve) 

přibližně ve třetinách délky podporovány vaznicí. Vaznice bude podporována dřevěnými sloupky, které budou 

uloženy na stropní konstrukci. V místě uložení dřevěných sloupků krovu, je strop ztužen válcovanou tyčí 

průřezu I200. Všechny trámy budou chráněny proti hmyzu a houbě impregnací (máčením) od dodavatele 

trámů. Střešní krytina je navržená jako falcovaná krytina PLX systému LindabSeamline. 

 Nosná konstrukce střechy 1NP je řešena jako stropní konstrukce systému POROTHERM strop o celkové 

tl. 250 mm. Střecha je jednoplášťová plochá s klasickým pořadím vrstev s hydroizolací z asfaltových pásů a 

tepelnou izolací z desek EPS 150 S. Střecha je řešena jako zelená, nad hydroizolační vrstvou jsou tedy ještě 

drenážní, filtrační a vegetační vrstvy. Odvodnění střechy je řešeno střešní vpustí. 

 

Schodiště 

 Schodiště z 1NP do 2NP bude železobetonové, s keramickým obkladem stupňů. Zábradlí bude ocelové 

trubkové s výplní z ocelových lanek. Madlo bude dřevěné. Počet výšek: 17, výška stupně 171,2 mm, šířka 

stupně 290 mm. Schodiště bude uloženo na základovém pasu a stropu POROTHERM. 

 

1.d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze severní komunikace. Jedná 

se o klasickou komunikaci místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
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komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 

komunikace z cihlové pojezdové dlažby. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 

 Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude osazena na 

konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné šachty na pozemku 

investora je navrženo potrubí rPE 32 nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby RD. Potrubí v 

zemi je uloženo v pískovém loži. Je navrženo krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm od upraveného 

terénu. Nad potrubím (cca 300 mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná fólie modré barvy. 

 

 Splašková kanalizace - splašková voda je odváděna do domovní ČOV Topas 5 PF na pozemku investora. 

Voda je dále odváděna do vsakovacích bloků a zasakována na pozemku investora. Hlavní svodné potrubí 

vedoucí k domovní ČOV bude položeno pod podlahou 1NP. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a 

obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

  

 Plynovod – NTL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v plynoměrném pilíři na hranici pozemku. Odtud 

bude plynovod lPE 32 veden v zemi k obvodové zdi objektu, kde 1m před objektem přejde na DN25-iz Bralen, a 

dále DN 20 - chráničkou do garáže, dále DN 20 v garáži pod stropem do kuchyně, kde přejde před větvením na 

DN 15 a bude rozvětven do technické místnosti ke kotli a plynovému vařiči v kuchyni. Do technické místnosti 

bude veden po stěně přes spíž a v kuchyni bude veden pod kuchyňskou linkou k plynovému vařiči. 

 

 Dešťová kanalizace - dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze šikmé střechy objektu 

bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače svodnými potrubími a do retenční nádrže o objemu cca 

6,5 m
3
. Odtud je voda přepadem odvedena do vsakovacích bloků, ze kterých se bude voda vsakovat do okolní 

zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely. Voda ze zelené střechy 

bude odváděna střešní vpustí. Přes technickou místnost a garáž bude svedena do svodného potrubí, které bude 

položeno pod podlahou 1NP a vně objektu napojeno na svodné potrubí dešťové vody ze šikmé střechy. 

 

 Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice RE bude umístěna 

v oplocení pozemku v samostatném pilíři, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace, do stejného pilíře, ve 

kterém je umístěna přípojková skříň. 

 

1.e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

 Na pozemku stavebníka jsou navržena 2 garážové stání a 2 parkovací stání před garáží na příjezdové 

komunikaci. Vjezd na pozemek je ze severní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. Z 
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hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z cihlové pojezdové dlažby. 

 Nová přípojka vodovodu vč. vodoměru je napojena na stávající vodovodní řad přivedený na investorův 

pozemek.  

 Splašková voda je odváděna do domovní ČOV Topas 5 PF na pozemku investora. Voda je dále odváděna 

do vsakovacích bloků a zasakována na pozemku. 

 Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 

 Přívod plynu do objektu bude z plynové přípojky ze stávající rozvodné sítě. 

 Silové připojení rodinného domu bude provedeno z nově řešeného rozvaděče (pilíř v oplocení). 

 

1.f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Hodnocení emisí škodlivin 

 V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální topidla rodinných domů. Plynový kotel 

splňuje emisní normy. 

 Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 

minimální. Zvýšení frekvence dopravy, mimo realizaci stavby se nepředpokládá. Kvalita ovzduší v okolí 

posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv 

realizací a provozem posuzované stavby.  

 Dešťové a vyčištěné splaškové vody jsou zasakovány na pozemku investora a nesmí ovlivňovat sousední 

pozemky ani komunikace. 

 V území navrhované stavby se přepokládá s umístěním odpadního kontejneru na pozemku investora u 

oplocení, tj. u hranice pozemku s místní obslužnou komunikací. Nakládání s komunálním odpadem bude 

upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. 

 

Údaje o denním osvětlení a oslunění 

 Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek 

denního osvětlení nebo oslunění.  

 

1.g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

 Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a 

není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
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1.h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 

 

Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující průzkumy: 

 

 - Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 

 

 Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z 

výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek v k.ú. Proseč pod 

Ještědem – výstavbu rodinného domu na parcelách č. 72/1 a 882/3 zařadit do nízkého radonového indexu 

pozemku. V daném případě musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického 

podloží. Na pozemku s nízkým radonovým indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se 

zeminou v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která je v jedné vrstvě současně hydroizolací s 

plynotěsnými spoji a prostupy instalací. Dispoziční řešení nemá zvyšovat podtlak v kontaktních podlažích. 

 

 - Inženýrsko-geologický průzkum 

 

 Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy 

bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací. 

 

 - Hydrogeologický průzkum 

 

 Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu. 

 

1.i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

 

Přehled použitých podkladů: 

 - snímek z katastrálních map k.ú. Proseč pod Ještědem, informace a výpisy z katastru nemovitostí 

 - poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizaci, vodovod, plyn a el. vedení 

 

Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před zahájením výstavby bude 

geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle něhož bude vytyčen objekt rodinného domu v 

terénu. 

Vytýčení nově budovaného objektu bude vztaženo k hranicím pozemku. 

 

1.j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

 

 SO 01 - Rodinný dům č.p. 156 

    p.č. 72/1 + p.č. 882/3 
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    k.ú. Proseč pod Ještědem 

 SO 02 - ČOV Topas 5 PF 

 SO 03 - Vodoměrná šachta 

 SO 04 - Vsakovací blok Garantia 

    1,2 m x 0,6 m x 0,42 m - 8 ks 

 SO 05   - Retenční nádrž kombinovaná - 6,5 m
3
 

 SO 06   - Vsakovací blok Garantia 

    1,2 m x 0,6 m x 0,42 m - 16 ks 

 SO 07 - Železobetonová úhlová zeď 

 SO 08  - Příjezdová komunikace 

 

1.k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a 

po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Ochrana stávající zeleně 

 Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN 

DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 

Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech. Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před  

poškozením, např. prkenným bedněním. 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 

staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

 

Ochrana před prachem 

 Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

 a) zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro 

dočištění 

 b) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 

splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

 c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997  Sb., o pozemních komunikacích v 

platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu 

 d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

 e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
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Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

 a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

 b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které 

splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

 c) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 

podzemních vod cizorodými látkami. 

 

Likvidace odpadů ze stavby 

 S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 

zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, 

které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 

předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, 

nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání 

odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním 

výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby 

dle Katalogu odpadů viz. vyhláška č. 381/2001 Sb. 

 

Vizuální rušení stavbou 

 Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

 

Opatření z hlediska bezpečnosti 

 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb. 

 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 Obvod plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, aby bylo 

zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny 

přechodovými lávkami. 

 

Protipožární zabezpečení stavby 

 Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu ustanovení zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb: 

- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o 

pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními 

předpisy. 

 - budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 

Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru 

staveniště. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:   

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

- požární odolnost konstrukcí je navržena dle PBR 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- požární konstrukce a uzávěry zabraňují šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

- sousední stavby jsou mimo požárně nebezpečný prostor 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

- ze stavby je umožněna bezpečná evakuace osob 

e) umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany 

- stavba z hlediska příjezdu a přístupu umožňuje zásah HZS 
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Požární bezpečnost řešena viz. F.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky 

č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

 Stavba je navržená tak, aby byla ze všech hledisek při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti 

musí být provedená v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Veškeré použité materiály a technologie musí 

splňovat ČSN a musí být použity dle platných technických postupů vč. Revizních zpráv (dle požadavku).   

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

 Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku, na kterou nejsou z hlediska normy ČSN 73 0532 kladeny 

žádné požadavky, pouze doporučení. Vzhledem k charakteru objektu a zatepleným zděným stěnám minerální 

plstí je zaručena jejich dostatečná vzduchová neprůzvučnost. 

 

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 

 - Betonová mazanina musí být oddělena od zvukově izolační vrstvy desky PE fólií, která zabrání zatečení 

cementového mléka do zvukově izolační desky a tím jejímu akustickému znehodnocení. 

- Zvukově izolační deska musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od stropní konstrukce i okolních 

obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z minerální plsti tl. 12 mm. Tyto pásky se u obvodových 

stěn překryjí pouze lištou, případně uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu. 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

7.a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné 

metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

 Skladby konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu 

tepla UN.20 i na doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (s výjimkou konstrukce S2+S1, která v 

nejnepříznivějším místě nevyhoví na doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20) 

 

7.b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

  

 Není řešeno. 

 

 

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

orientace 

 

 Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a 

není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

 Staveniště se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. Na pozemku s nízkým radonovým indexem se 

musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou 

izolací, která je v jedné vrstvě současně hydroizolací s plynotěsnými spoji a prostupy instalací. Dispoziční řešení 

nemá zvyšovat podtlak v kontaktních podlažích. 

 

Ochrana stavby ze spodní vody 

 Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana objektu proti zemní vlhkosti. Ostatní 

vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí na betonové konstrukce) budou upřesněny po zhodnocení 

základových podmínek autorizovaným geologem v průběhu výkopových prací. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na 

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č.380/2002 Sb. 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

11.a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Splašková kanalizace 

 Splašková voda je odváděna do domovní ČOV Topas 5 PF na pozemku investora. Voda je dále odváděna 

do vsakovacích bloků a zasakována na pozemku investora. Hlavní svodné potrubí vedoucí k domovní ČOV bude 

položeno pod podlahou 1NP. Uložení potrubí bude do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. 

Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

 

Dešťová kanalizace 

 Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze šikmé střechy objektu bude odváděna 

venkovními okapními svody přes lapače svodnými potrubími a do retenční nádrže o objemu cca 6,5 m
3
. Odtud 

je voda přepadem odvedena do vsakovacích bloků, ze kterých se bude voda vsakovat do okolní zeminy. Nádrž 

bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely. Voda ze zelené střechy bude odváděna 

střešní vpustí. Přes technickou místnost a garáž bude svedena do svodného potrubí, které bude položeno pod 

podlahou 1NP a vně objektu napojeno na svodné potrubí dešťové vody ze šikmé střechy. 

 

11.b) zásobování vodou 

 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena na pozemek stavebníka.  

 

11.c) zásobování energiemi 

 

11.c.1) Plyn 

 NTL plynová přípojka je ukončená HUP kk25 v plynoměrném pilíři na hranici pozemku. 

 

11.c.2) Ohřev TUV 

 Zdrojem TUV je dle dohody s investorem navržen plynový kotel v sestavě se zásobníkem TUV o 

jmenovitém objemu 95 litrů, který bude umístěn v technické místnosti v přízemí 
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11.c.3) Kabely nízkého napětí 

 Přípojka NN je přivedena na pozemek investora a je zakončena v pilíři na hranici pozemku. 

 

11.d) řešení dopravy 

 

 Vjezd na pozemek je ze severní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. Z 

hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace z cihlové pojezdové dlažby. 

 

11.e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

 Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Týká se to zejména ploch 

užívaných pro zařízení staveniště. 

 

11.f) elektronické komunikace. 

 

 Telefonní kabely - dům nebude napojen na veřejnou telefonní síť. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

 V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení 

staveb. 

 

 

 

V Brně v květnu 2012 
 

vypracoval 
Ivan Rozhoň 
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1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) účel objektu 

 

 Účelem řešené novostavby rodinného domu je bydlení rodiny stavebníka. 

 

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 

 

 Architektonické řešení je v souladu s estetickými nároky kladenými na „současnou venkovskou 

architekturu“ i s regulačními podmínkami dle ÚPD. 

 Novostavba je navržena na pozemku se snahou o včlenění stavby do území. Rodinný dům je 

nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je garáž pro 2 osobní auta. 

 Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a 

není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

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

 

 Zastavěná plocha: 265,40 m
2
 

 Užitná plocha: 294,43 m
2
 

 Obestavěný prostor: 1170 m
3
 

 Celková plocha pozemků: 2028 m
2
 

 

 Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek 

denního osvětlení nebo oslunění. 

 Obytné místnosti jsou orientovány převážně na jihozápad. Vstup, garáž, wc, koupelny, sklad, šatna a 

prádelna jsou orientovány na sever. 

 

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

životnost 

 

 Stavebně je objekt řešen z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální 

ekonomii výstavby. 

 Objekt je založen na monolitických základových pasech s nadezdívkou z dutinových tvarovek BEST, 

tvořící ztracené bednění pro následnou betonovou zálivku. Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém 

POROTHERM a systém ztraceného bednění BEST. Obvodový plášť je řešen jako vrstvený s vnitřní nosnou 
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vrstvou z cihel POROTHERM, tepelně izolační vrstva je tvořená z desek z minerální plsti ROCKWOOL, fasáda je 

řešená jako provětrávaná s obkladem z modřínových prken, nebo cihelné předstěny tvořené z lícových cihel. 

Systém ztraceného bednění BEST s kontaktním zateplením XPS je použit pro obvodovou nosnou stěnu v 

kontaktu s terénem a pro stěnu postupně přecházející pod terén s kontaktním zateplením EPS s cihelnou 

předstěnou. Vnitřní nosné zdivo je z cihel POROTHERM, dělící příčky jsou v 1NP a 2NP vyzděny z cihel 

POROTHERM. Stropní konstrukce nad přízemím je řešena ze systému POROTHERM strop. Překlady jsou 

navrženy z prvků POROTHERM. Podhledy jsou ze sádrokartonového systému RIGIPS. Střecha nad 2NP je řešena 

jako pultová. Krov je dřevěná tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Střešní krytina je navržená jako falcovaná 

krytina PLX systému LindabSeamline. Plochá střecha nad 1NP je řešena jako jednoplášťová s vegetační vrstvou. 

Výplně okenních a dveřních otvorů do exteriéru jsou řešeny jako plastové s výjimkou vchodových dveří a dveří 

do skladu, které jsou řešeny jako dřevěný truhlářský výrobek. Výplně vnitřních otvorů jsou řešeny jako 

truhlářské výrobky. Technické vybavení objektu bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

 Skladby konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu 

tepla UN.20 i na doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20 (s výjimkou konstrukce S2+S1, která v 

nejnepříznivějším místě nevyhoví na doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20) 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

 

 Základové podmínky i založení objektu jsou standardní (únosnost základové spáry a hladina spodní vody, 

v případě nepříznivých podmínek bude PD spodní stavby upravena) 

 Objekt je založen na základových pasech s nadezdívkou z dutinových tvarovek BEST, tvořící ztracené 

bednění pro následnou betonovou zálivku. 

 

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

 

 V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální topidla rodinných domů. Plynový kotel 

splňuje emisní normy. 

 Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 

minimální. Zvýšení frekvence dopravy, mimo realizaci stavby se nepředpokládá. Kvalita ovzduší v okolí 

posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv 

realizací a provozem posuzované stavby.  

 Dešťové a vyčištěné splaškové vody jsou zasakovány na pozemku investora a nesmí ovlivňovat sousední 

pozemky ani komunikace. 
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 V území navrhované stavby se přepokládá s umístěním odpadního kontejneru na pozemku investora u 

oplocení, tj. u hranice pozemku s místní obslužnou komunikací. Nakládání s komunálním odpadem bude 

upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. 

 

h) dopravní řešení 

 

 Vstup a vjezd na pozemek je řešen vstupní brankou a vjezdovou bránou ze severní komunikace Jedná se 

o klasickou komunikaci místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 

komunikace z cihlové pojezdové dlažby. 

 

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

 

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

 Staveniště se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. Na pozemku s nízkým radonovým indexem se 

musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v 1. kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou 

izolací, která je v jedné vrstvě současně hydroizolací s plynotěsnými spoji a prostupy instalací. Dispoziční řešení 

nemá zvyšovat podtlak v kontaktních podlažích. 

 

Ochrana stavby ze spodní vody 

 Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana objektu proti zemní vlhkosti. Ostatní 

vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí na betonové konstrukce) budou upřesněny po zhodnocení 

základových podmínek autorizovaným geologem v průběhu výkopových prací. 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Při stavbě jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného stavebního zákona 

(č.183/2006) a prováděcích vyhlášek. 
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1.2. Stavebně konstrukční část 

 

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

stavby při návrhu její změny 

 

Založení objektu 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 300 kPa a na 

minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry před betonáží je nutno ověřit 

autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

 Objekt je založen na monolitických základových pasech, na kterých je provedená nadezdívka 

základových pasů z dutinových tvarovek BEST, které tvoří ztracené bednění pro následnou betonovou zálivku. 

Nadezdívka bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. Na 

ztracené bednění budou použity dutinové tvarovky BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30. Na těchto tvárnicích 

(betonových pasech) a vrstvě podkladního betonu třídy C12/15 tl. 0,05m, bude vybetonována betonová deska z 

betonu třídy C 16/20 tloušťky 0,10 m vyztužená ocelovou KARI sítí Ø6 s oky 100x100 mm. Od horní úrovně 

základového monolitického pasu a výše se uvažuje zateplení tepelně izolačními deskami XPS 300 SF tl. 140 mm. 

V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Betonáž 

základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové 

spáry autorizovaným geologem. 

 

Svislé konstrukce 

 Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém POROTHERM a systém ztraceného bednění BEST. 

 Obvodový plášť je řešen jako vrstvený s vnitřní nosnou vrstvou tl. 300 mm z cihel POROTHERM 30 Profi 

DRYFIX na zdící pěnu Profi DRYFIX. Tepelně izolační vrstva je tvořená z desek z minerální plsti ROCKWOOL 

Airrock HD tl. 120 mm. Fasáda je řešená jako provětrávaná s obkladem z modřínových prken tl. 20 mm, nebo 

cihelné předstěny tvořené z lícových cihel TERCA Klinker německého formátu 240 x 115 x 71 mm. Tloušťka 

vzduchové vrstvy nesmí klesnout pod 40 mm. Provětrávaná fasáda s obkladem z modřínových prken je 

uvažována na části objektu zastřešeného pultovou střechou a fasáda tvořená cihelnou předstěnou je 

uvažována na části objektu zastřešeného plochou zelenou střechou. Cihelná předstěna je uvažována jako 

samostatně stojící na základové nadezdívce tvořené ztraceným bedněním z tvarovek BEST - ZTRACENÉ 

BEDNĚNÍ 15 tl. 150 mm, které stojí na monolitickém základovém pasu. Základová nadezdívka bude vyztužena 

ocelovými pruty R10 vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. 

 Systém ztraceného bednění BEST je použit pro obvodovou nosnou stěnu v kontaktu s terénem. Stěna je 

tvořena z dutinových tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 tl. 300 mm, tvořící ztracené bednění pro 

následnou betonovou zálivku betonem třídy C16/20. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně v 

každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. Ochranu proti vodě a vlhkosti budou tvořit hydroizolační asfaltové pásy 

natavené na stěnu. Stěna bude zateplena kontaktně ze strany exteriéru tepelně izolačními deskami XPS 300 SF 

tl. 120 mm. 
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 Obvodová stěna, která postupně přechází pod terén (východní stěna objektu) je také tvořena systémem 

ztraceného bednění BEST. Dutinové tvarovky BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 tl. 300 mm, tvoří ztracené bednění 

pro následnou betonovou zálivku betonem třídy C16/20. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty R10 vodorovně 

v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m. Pod terénem a cca 300 mm nad terén bude stěna zateplena 

kontaktně ze strany exteriéru tepelně izolačními deskami XPS 300 SF tl. 140 mm. Ochranu proti vodě a vlhkosti 

podzemní části stěny budou tvořit hydroizolační asfaltové pásy natavené na stěnu do výšky zateplení deskami 

XPS 300 SF a to minimálně 150 mm nad terén. Nadzemní část stěny bude kontaktně zateplena EPS 70 F tl. 140 

mm. Před vrstvou tepelné izolace bude cihelná předstěna. Cihelná předstěna je uvažována jako samostatně 

stojící na základové nadezdívce tvořené ztraceným bedněním z tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 tl. 150 

mm, které stojí na monolitickém základovém pasu. Základová nadezdívka bude vyztužena ocelovými pruty R10 

vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca. 0,5 m.  

 Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je vyzděno z cihel POROTHERM 24 Profi DRYFIX na zdící pěnu Profi 

DRYFIX. Dělící příčky tl. 125 mm jsou v 1NP a 2NP vyzděny z cihel Porotherm 11,5 Profi DRYFIX na zdící pěnu 

Profi DRYFIX. 

 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP 

 Stropní konstrukce nad přízemím je řešena ze systému POROTHERM strop o celkové tl. 250 mm. Strop je 

tvořený cihelnými vložkami MIAKO, keramobetonovými stropními nosníky POT a betonovou zálivkou tl. 60 mm 

s vloženou kari sítí Ø6 s oky 100x100 mm. Nosníky jsou uloženy na ztužujících železobetonových věncích. 

Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM. V místě uložení dřevěných sloupků krovu, je strop ztužen 

válcovanou tyčí průřezu I200. 

 

Střecha 

 Nosná konstrukce střechy 2NP je tvořena dřevěnými trámy (krokvemi). Trámy (krokve) budou uloženy 

na pozednicích, které budou ocelovými prvky kotveny do železobetonových věnců. Dále budou trámy (krokve) 

přibližně ve třetinách délky podporovány vaznicí. Vaznice bude podporována dřevěnými sloupky, které budou 

uloženy na stropní konstrukci. V místě uložení dřevěných sloupků krovu, je strop ztužen válcovanou tyčí 

průřezu I200. Všechny trámy budou chráněny proti hmyzu a houbě impregnací (máčením) od dodavatele 

trámů. Střešní krytina je navržená jako falcovaná krytina PLX systému LindabSeamline. 

 Nosná konstrukce střechy 1NP je řešena jako stropní konstrukce systému POROTHERM strop o celkové 

tl. 250 mm. Střecha je jednoplášťová plochá s klasickým pořadím vrstev s hydroizolací z asfaltových pásů a 

tepelnou izolací z desek EPS 150 S. Střecha je řešena jako zelená, nad hydroizolační vrstvou jsou tedy ještě 

drenážní, filtrační a vegetační vrstvy. Odvodnění střechy je řešeno střešní vpustí.  

 

Schodiště 

 Schodiště z 1NP do 2NP bude železobetonové, s keramickým obkladem stupňů. Zábradlí bude ocelové 

trubkové s výplní z ocelových lanek. Madlo bude dřevěné. Počet výšek: 17, výška stupně 171,2 mm, šířka 

stupně 290 mm. Schodiště bude uloženo na základovém pasu a stropu POROTHERM. 
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b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Tepelné a zvukové izolace 

 Ve vrstvené konstrukci obvodového pláště s provětrávanou fasádou bude použita tepelná izolace z 

desek z minerální plsti ROCKWOOL Airrock HD. Jako kročejová izolace ve skladbě podlah bude použita izolalce z 

desek z minerální plsti ROCKWOOL Steprock HD. Pro zateplení střešní konstrukce 2NP pod a mezi krokvemi 

bude použita izolalce z desek z minerální plsti Isover UNI. Pro zateplení střešní konstrukce 1NP (zelené střechy) 

budou použity desky EPS 150 S. Pro tepelnou izolaci stěn pod úrovní terénu a soklu budou použity tepelně 

izolační desky z XPS 300 SF. Pro tepelnou izolaci nadzemní části stěny z dutinových tvarovek BEST budou 

použity desky EPS 70 F. 

 Tepelná izolace rozvodů technických instalací bude provedena systémem MIRELON. 

 

Izolace proti vodě a vlhkosti 

 Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je uvažována z hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m
2
 - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Izolace ploché 

jednoplášťové střechy je uvažována ze souvrství hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou ze skleněné rohože 200 g/m
2
, který je nakašírovaný na deskách EPS 150 S a hydroizolačního pásu z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z PES rohože 250 g/m
2
 - ELASTEK 50 GARDEN. Jako pojistná 

hydroizolace pod falcovanou krytinou střechy 2NP se uvažuje samolepící hydroizolační pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny 200 g/m
2
 - GLASTEK 30 STICKER PLUS.  

 

Výplně otvorů 

 Veškerá okna (včetně dveří na terasu z obývacího pokoje) jsou navržené jako plastová v barevném 

provedení zlatý dub, zasklené izolačním dvojsklem. Hlavní vchodové dveře a dveře do skladu jsou řešena jako 

dřevěné ze třívrstvého lepeného profilu s dřevěnou rámovou zárubní. Vnitřní dveře jsou dýhované s voštinovou 

výplní plné nebo prosklené s obložkovou zárubní. 

 

Klempířské výrobky 

 Oplechování parapetů, atiky, krycí oplechování fasády jsou řešeny jako klempířské výrobky z 

tinanzinkového plechu bez povrchové úpravy. Svislé svody dešťové vody a podokapní žlaby jsou řešeny jako 

prvky ze systému Lindab Rainline. Střešní krytina je navržená jako falcovaná krytina PLX systému 

LindabSeamline. 

 

Doplňkové konstrukce 

 V návaznosti na venkovní prostor bude řešena venkovní terasa. Terasa je tvořená dřevěnými rýhovanými 

prkny 145x25 mm (sibiřský modřín), položenými na podkladních hranolech 80x80 mm. Konstrukce dřevěné 

terasy je na jedné straně podporována dřevěným trámem 100x120 mm kotveným do betonových sloupků 

(pozinkovanou kotvící tesařskou patkou) z dutinových tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30, uložených na 
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samostatném monolitickém betonovém základovém pasu šířky 500 mm. Druhá stana dřevěné terasy je uložena 

pomocí pozinkovaných kotvících tesařských patek navařených na válcovaných profilech vetknutých do 

základového pasu obvodové zdi. 

 

Úpravy povrchů, podlahy 

 Vnitřní omítky stěn a stropů jsou provedeny z minerální přírodně bílé vápenocementové jednovrstvé 

omítky s jemným povrchem POROTHERM UNIVERSAL a opatřeny malbou (barva dle investora). Sádrokartonový 

podhled ve 2 NP je opatřen penetračním nátěrem HET UP-Grund a dekorační barvou HET Brillant-P (barva dle 

investora). V koupelnách budou provedeny keramické obklady na celou výšku stěny, v místnostech WC do 

výšky 1,6 m a v prádelně do výšky 2,1 m. V kuchyni bude proveden obklad výšky 0,6 mm začínající ve výškové 

úrovni 0,9 m nad úrovní podlahy (mezi kuchyňskou linkou a skříňkami nad kuchyňskou linkou). 

 Nášlapné vrstvy podlah a jednotlivé skladby viz. příloha. 

 

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

 

Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: 

 a) zatížení sněhem: IV. sněhová oblast: 2,0 kN/m
2
 

 b) zatížení větrem: IV. větrová oblast: 0,55 kN/m
2
 

 

Provozní zatížení typového podlaží využívaného bytem činí 1,50 kN/m
2
 

Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor. 

 

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

 

 Žádné zvláštní a neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily a technologické postupy se na objektu 

nevyskytují.  

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 

sousední stavby 

 

 Práce ovlivňující stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby se nevyskytují. 

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

 

 Bourací a podchycovací práce, zpevňovací konstrukce či prostupy se nevyskytují. 
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g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

 Před betonáží základů bude provedena kontrola základové spáry. 

 Před provedením SDK podhledu a záklopu bude provedena kontrola konstrukce krovu (z hlediska 

statického a ochrany proti dřevokazným houbám a škůdcům) 

 

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

 

Vyhlášky 

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

vyhláška č. 269/2009 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. 

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

 

Normy 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - 

Požadavky 

 

Software 

Autocad 2010 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

 

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

zajišťované jejím zhotovitelem  

 

 Stavba nevyžaduje specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 

V Brně v květnu 2012 
 

vypracoval 
Ivan Rozhoň 



Závěr 

 Bakalářská práce je vypracována v rozsahu zadání. Výsledkem je tedy projektová 

dokumentace nepodsklepeného rodinného domu o dvou nadzemních podlažích s dvougaráží, 

nacházející se na svažitém pozemku v katastrálním území Proseč pod Ještědem. Dokumentace 

řeší problematiku danou charakterem objektu, a to zejména problematiku provětrávaných 

fasád, zelených střech a problematiku objektu, který je situovaný ve svažitém území. 

 Stavebně je objekt řešen z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o 

maximální ekonomii výstavby. Objekt je založen na monolitických základových pasech s 

nadezdívkou z betonových dutinových tvarovek a vyztuženou betonovou deskou. Pro zdění 

svislých konstrukcí je použit zdící systém keramických tvárnic a systém ztraceného bednění 

betonovými tvarovkami (pro podzemní stěny). Fasáda je řešená jako vrstvená provětrávaná s 

obkladem z modřínových prken, nebo s cihelnou předstěnou tvořenou z lícových cihel. 

Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je řešena systémem keramobetonových 

nosníků a keramických stropních vložek. Schodiště je železobetonové monolitické. Pultová 

střecha je tvořena klasickým dřevěným krovem. Krytina pultové střechy je plechová 

falcovaná. Část prvního nadzemního podlaží je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou z 

části volně navazující na okolní terén. 
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