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Abstrakt
P edm tem bakalá ské práce je projekt rodinného domu, který je zpracován ve
form projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných p edpis .
Jedná se o samostatn

stojící t ípodlažní rodinný d m s dv ma nadzemními

a jedním podzemním podlažím, který se nachází ve Velkém Mezi í í par. . 3627/14.
Objekt je zast ešen z jedné ásti sedlovou st echou a z druhé ásti plochou st echou,
která slouží jako terasa. Objekt je u en pro šesti lennou rodinu.

Klí ová slova
Rodinný d m, t ípodlažní, sedlová st echa, plochá st echa

Abstract
The subject of the Bachelor thesis is project of a family house, which has been
elaborated as a design documentation contailing all requisetes conforming to the
valid regulations. It is a three above ground house with two floors and a basement.
The object is located in the Velké Mezi i i plot number 3627/14. The building is
covered from one part of a gable roof and the second part of the flat roof that
serves as a terrace. The building is designed for a family of six members.

Keywords
Family house, three above ground, gable roof, flat roof
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ÚVOD
Bakalá ská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu. D m je
umíst n v obci Velké Mezi í í a je situovaný do území, které je územním plánem
m sta Velkého Mezi í í ur eno pro rodinné bydlení. Objekt je podsklepený se dv ma
nadzemními podlažími. Druhé nadzemní podlaží je využíváno jako obytné podkroví.
Cílem práce je vytvo ení rodinného domu s b žným provozem pro p ti lennou rodinu
dle platných právních požadavk , p epis a norem.
Objekt je navržen ze stavebního systému Velox.
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a)

Identifika ní údaje stavby
Název:

Rodinný d m ve Velkém Mezi í í

Místo stavby:

Velké Mezi í í

Katastrální území:

Velké Mezi í í

Parcela .:

3627/14

Stavebník:

Plodík Lukáš, Mírová 43, 594 01 Velké Mezi í í

Projektant:

Plodík Lukáš, Mírová 43, 594 01 Velké Mezi í í

Základní charakteristika stavby
Jedná se o novostavbu úpln podsklepeného jednopodlažního rodinného domu
s obyvatelným podkrovím. Objekt je navržen ze systému VELOX, st echa je sedlová se
sklonem st ešní roviny 34° a 9°. Stavba je umíst na na pozemku se sklonitým terénem
(20%) jižním sm rem. Pozemek je nezastav ný.

b)

Údaje o dosavadním využití zastav nosti území
Území je ur ené podle územního plánu jako stavební parcela. Pozemek je ve

vlastnictví investora Lukáše Plodíka. Na sousedních parcelách jsou rozestav né RD.
Pozemek je sklonitý (20%) jižním sm rem.
Dot ené pozemky:
íslo pozemku
3627/15

Be ka Ji í
Be ková Marcela

Vým ra (m2)

Druh pozemku

560

Orná p da

3627/16

Svoboda Lukáš

673

Orná p da

3624/17

Prokop Michal

687

Orná p da

2434

Orná p da

3627/2

c)

Vlastník

M sto Velké
Mezi ící

Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a
technickou infrastrukturu
Byl proveden pr zkum obsahu radonu v p dním podloží. Radonové p sobení

bylo stanoveno za nízké.
Na základ provedeného hydrogeologického pr zkumu bylo zjišt no, že hladina
podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu.
Podél pozemku vede stávající místní komunikace, ze které je zhotoven nájezd na
pozemek. Ve ejné sít

jsou provedeny v komunikaci. Napojení vodovodu bude

provedeno pomocí p ípojky k místnímu vodovodnímu ádu. Napojení elektrické energie
bude pomocí zemního kabelu NN. Splašková i deš ová kanalizace bude napojena na
jednodílnou kanalizaci vedoucí v komunikaci.

d)

Informace o spln ní požadavk dot ených orgán
B hem zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny ze strany orgán

státní správy, správc inženýrských sítí ani obce žádné námitky. P i návrhu rodinného
domu byly respektovány pravidla pro navrhování rodinných dom v dané lokalit .

e)

Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu
Dokumentace je zpracována v rozsahu p ílohy . 1 vyhlášky . 499/2006 Sb.
Z hlediska požárního byly požadavky dodrženy.
Odstupové vzdálenosti objektu od hranice s okolními pozemky byly dodrženy.

f)

Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí
apod.
Rodinný d m je jednopodlažní s obytným podkrovím s 166,81 m2. Objekt podléhá

stavebnímu ízení. Je v souladu s územním rozhodnutím pro tuto lokalitu.

g)

V cné a asové vazby stavby související a podmi ující stavby
P ístupové komunikace na pozemek budou v dob výstavby hotové.
V pr b hu stavby lze p edpokládat zvýšenou hlu nost a prašnost v bezprost edním

okolí pozemku.

h)

P edpokládaná lh ta výstavby v etn popisu postupu výstavby
P edpokládaný termín zahájení stavby:

5/2013

P edpokládaný termín ukon ení stavby:

5/2014

Popis postupu výstavby:

-zemní práce a p ípojky inženýrských sítí
-hrubá spodní stavba
-hrubá vrchní stavba
-práce vnit ní a dokon ovací

i)

Statické údaje o orienta ní hodnot stavby, dále údaje o podlahové
ploše budovy
Zastav ná plocha objektu:

166,81

Obestav ný prostor objektu:

1387,55 m3

Užitná plocha:

135,1 m2

P edpokládaná cena:

2 500 000 K

Ve Velkém Mezi í í 20.1. 2012

Vypracoval: Plodík Lukáš
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení
a) Zhotovení staveništ
Pozemek .p. 3627/14 je stavební parcela nacházející se ve Velkém Mezi í í
v katastrálním území Velké Mezi í í. Na pozemku se nenachází žádný objekt. P ístup
je ešen ze stávající místní komunikace .p. 6404/11. Terén je svažitý (20%) jižním
sm rem.

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby
Novostavba rodinného dobu bude osazena rovnob žn
Objekt je

s hranicí pozemku.

ešen jako podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným

podkrovím. St echa je navržena sedlová se skonem st ešní roviny na sever je 34° a
st ešní roviny na jih 9°. St ešní krytina BRAMAC v odstínu ervenohn dém.
Novostavba je

ešena systémem VELOX. Sou ástí stavby je

zast ešená venkovní terasa. Suterén objektu je navržen jako

áste n

áste n
obytný

(ložnice, 2 d tské pokoje, koupelna, WC) a z ásti ho tvo í sklad, dílna a zádve í, ze
kterého je p ístup do zahrady. V 1 NP je navržena garáž pro stání jednoho auta,
zádve í, pracovna, koupelna, WC, kuchy , obývací pokoj a technická místnost.
V podkroví je navržena spole enská místnost, d tský pokoj, WC, a úklidová
místnost. Ze spole enské místnosti a z d tského pokoje je p ístup na terasu pomocí
balkonových dve í. Do objektu se vchází ze severní strany.
Objekt je vytáp n pomocí elektrokotle umíst ného v technické místnosti v1NP.
Tato místnost je odv trávaná v rámci p ilehlé místnosti. V obývacím pokoji je
navržený krb, který je napojen na komínovou vložku SCHIEDEL UNI PLUS 360 x
360 mm.

c) Technické ešení s popisem pozemních staveb a
inženýrských staveb a ešení vn jších ploch
Objekt je navržen pomocí systému VELOX s tlouš kou obvodového plášt 400
mm. Obvodový pláš se skládá z desky VELOX WS tl. 35 mm, z betonového jádra tl.
150 mm, tepelné EPS izolace tl. 180 mm a s desky VELOX WS tl. 35 mm.
Vn jší zpevn né plochy budou vydlážd ny z betonové zámkové dlažby.
Okapový bude proveden z betonové zámkové dlažby. Ostatní venkovní plochy
budou osety trávou a budou vysázeny okrasné d eviny.
Založení objektu je z ásti navrženo pomocí základových pás

z prostého

betonu C20/25. Ší ka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost

základové spáry 200 kPa. Na betonových pásech bude provedena železobetonová
deska tlouš ky 150 mm (použitý materiál beton C 20/25, výztuž B 500).

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Podél pozemku vede
stávající místní komunikace p. . 6404/11 z které je zhotoven nájezd na pozemek.
P íjezdová komunikace je navržena z betonové zámkové dlažby.
Splašková kanalizace bude p ipojena na místní jednodílnou kanalizaci, která
vede v komunikaci. Deš ová voda ze st echy bude svedena do místní jednodílné
kanalizace, která vede v komunikaci.
Napojení vodovodu bude provedeno pomocí p ípojky k místnímu vodovodnímu
ádu. Vodovodní p ípojka je p ivedena na pozemek investora. Vodom rná šachta
bude umíst na p ed objektem. Z vodom rné šachty na pozemku investora je
navrženo potrubí RPE 32.
Napojení elektrické energie bude pomocí zemního kabelu NN, Jisti ová sk í
bude umíst na v garáži v 1 NP. Ve sk íni bude umíst n elektrom r a hlavní jisti .
Plynovodní p ípojka nebude z ízena.

e)

ešení technické a dopravní infrastruktury

P íjezd na pozemek je z místní komunikace p. . 6404/11, parkování je ešeno
v garáži v 1 NP.

f) Vliv stavby na životní prost edí
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Odpadní vody budou
svedeny kanaliza ní p ípojkou do místní jednodílné kanalizace. Jiné škodlivé látky
nebudou vytvá eny.
Odpady vzniklé p i stavb

budou odvezeny do kontejner

a nejbližšího

sb rného dvora.

g)

ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn
p ístupných ploch a komunikací

Objekt není ešen jako bezbariérový.

h) Pr zkumy a m ení
Pro ú ely vypracování projektové dokumentace nebyly provedeny žádné
pr zkumy. Charakteristické hodnoty byly vzaty z okolních pozemk .

i) Údaje o podkladech pro vyty ení stavby
Výškové a polohové osazení objektu do terénu je zakresleno ve výkresu
ZÁKLADY, SITUACE, dále jako materiál slouží katastrální mapa.

j)

len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

SO-01 Stavební objekt rodinného domu
SO-02 Zpevn né plochy okolo objektu + oplocení
SO-03 P ípojky: voda, elektrická energie, splašková kanalizace a deš ová
kanalizace.

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
Objekt nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník
Zhotovitel stavby zajistí, aby v pr b hu výstavby byla zajišt ná bezpe nost
práce p i provád ní staveb. Všichni pracovníci na stavb budou proškoleni a budou
seznámeni s p edpisy bezpe nosti práce, pou ení o pohybu po staveništi, doprav a
manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními p edpisy. P i
stavebních pracích je nutné dodržovat všechny bezpe nostní p edpisy a vyhlášku
591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci
na staveništi.

2. Mechanická odolnost a stabilita
Pr kaz statickým výpo tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni
p sobící v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek:
a) z ícení stavby nebo její ásti,
b) v tší stupe nep íznivého p etvo ení,
c) poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného
vybavení v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce,
d) poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in
Navrhovaná konstrukce je navržena podle technologických p edpis dodavatel
stavebních materiál .

3. Požární bezpe nost
Bude zpracována v samostatné p íloze B1 - Požárn
stavby.

bezpe nostní ešení

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí
Dokumentace spl uje p íslušné p edpisy a požadavky jak pro vnit ní prost edí
stavby, tak i pro vliv stavby na životní prost edí. Všechny místnosti budou odv trány
okny. Technická místnost je odv trána v rámci p iléhající místnosti. Odtah par
v kuchyni bude zajišt n digesto í.

5. Bezpe nost p i užívání
Bezpe nost stavby je zajišt na uzemn nou elektroinstalací, která je navržena dle
SN a bude na ni provedena revize. Povrchy v prostorách hygienických uzl jsou
omyvatelné a opat ené protiskluznou dlažbou. Dopravní zna ení není u stavby
rodinného domu vyžádáno.

6. Ochrana proti hluku
Dle posudku výrobní firmy p í ky spl ují akustické nároky na st ny mezi
jednotlivými místnostmi, podle ú elu užití. Vn jší st na dle údaj

výrobce

zabezpe uje vnit ní prostor z hlediska pronikání hluku z vn jšího prost edí.

7. Úspora energie a ochrana tepla
a) Spln ní požadavk na energetickou náro nost budov
Dle energetického hlediska je budova za azena ve skupin B.
Obvodová konstrukce spl uje normativní požadavky na prostup tepla U (W/m2K)
-viz. P íloha G technika prost edí budov

b) Stanovení celkové energetické spot eby stavby
Celková ro ní p edb žná energetická spot eba je 14,6 kW.

8.

ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace
Objekt není ešen jako bezbariérový.

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí
Není p edm tem dokumentace.

c) Ochrana obyvatelstva
Stavba rodinného domu spl uje podmínky regula ního plánu obce, tj. spl uje
základní požadavky na situování a stavební
obyvatelstva.

ešení stavby z hlediska ochrany

10.

Inženýrské stavby
a) Odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod
Splašková kanalizace je napojena pomocí p ípojky na jednodílnou kanalizaci,

která vede v komunikaci. Deš ová voda ze st echy bude svedena do deš ové
kanalizace, která bude napojena na místní jednodílnou kanalizaci v komunikaci.
Potrubí splaškové i deš ové je navrženo z PVC KG.

b) Zásobování vodou
Objekt bude napojen pomocí vodovodní p ípojky na místní vodovodní ád.
P ípojka ji p evede na pozemek stavebníka.

c) Zásobování energiemi
Napojení elektrické energie bude pomocí zemního kabelu NN. Jisti ová sk í
bude umíst na v garáži v 1 NP. Ve sk íni bude umíst n elektrom r a hlavní jisti .
Napojení na místní plynovod nebude provedeno.

d)

ešení dopravy

Podél pozemku na severní stran vede stávající místní asfaltová komunikace.
P ístup na pozemek je ešen z této komunikace.

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn vegeta ních úprav
Budova se nachází v zá ezu do p vodního terénu, na tomto míst
vybudována op rná ze

po celé severní stran

je

pozemku. Terén bude upraven a

zatravn n. Kolem objektu bude vytvo en okapový chodní ek z betonové zámkové
dlažby. Ší ka okapového chodníku je 500 mm. Zpevn né plochy budou vydlážd ny
betonovou zámkovou dlažbou.

f) Elektronické komunikace
Nevyskytují se.

11.

Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb
Nevyskytují se.
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a) Identifikace stavby
Základní charakteristika stavby:

Rodinný d m ve Velkém Mezi í í

Místo stavby:

Velké Mezi í í, okres Ž ár nad Sázavou

Katastrální území:

Velké Mezi í í

Parcela .:

3627/14

Stupe projektové dokumentace:

Provád cí dokumentace

Stavebník:

Plodík Lukáš,
Mírová 43, 594 01 Velké Mezi í í

Projektant:

Plodík Lukáš,
Mírová 43, 594 01 Velké Mezi í í

b) Ú el objektu
Objekt rodinného domu je ú elov

ur en pouze pro jednogenera ní rodinné

bydlení.

c) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného
ešení a ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení
p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace
Objekt je navrhován tak, aby špinavé zóny (dílna, garáž, zádve í) byly odd leny
od klidových zón (pokoje, ložnice).
Prostory jsou rozvrženy následovn :
V 1S jsou navrženy klidové místnosti (ložnice, dva d tské pokoje) je zde také
umíst ná koupelna a WC. Na tyto místnosti navazuje chodba se schodišt m do 1
NP. Z chodby je možné dostat se do zádve í, které vede k východu z objektu na
zahradu nebo do dílny a nebo do skladu. V koupeln

je navržená rohová vana,

umyvadlo a sprchový kout.
V 1NP je situováno dostate n prostorné zádve í, z kterého je možné se dostat
na chodbu a do garáže. Z chodby se m žeme dostat do následujících místností:
pracovna; koupelna, na kterou navazuje technická místnost; WC; kuchyn s jídelnou
a obývací pokoj, z kterého je p ístup na balkón. Na chodb

je také umíst né

schodišt , které vede do 1S a do 2NP. V koupeln je navržená vana a umyvadlo.
V 2.NP je situována spole enská místnost, která je dostate n

prostorná a

spojuje všechny místnosti: pokoj; sklad; WC a úklidovou místnost. Z pokoje a ze
spole enské místnosti se m žeme dostat na terasu. Sou ástí spole enské místnosti
je schodišt , které vede do 1NP. V úklidové místnosti je navrženo umyvadlo.
Nášlapnou vrstvu terasy tvo í venkovní keramická dlažba od firmy RAKO.

Fasádní úprava je ešena z plastové omítky od firmy CEMIX, která má žlutou
barvu.
Podél pozemku vede stávající komunikace pro p ší a místní komunikace pro
motorová vozidla, z které je zhotoven vjezd do garáže. Zpevn né plochy okolo
objektu jsou tvo eny z betonové zámkové dlažby.
Objekt je na severní stran v zá ezu do terénu a proto je po celé severní stran
zhotovena op rná st na výšky cca 3 m. Terén na jižní stran objektu bude dosypán
a sespádován na p vodní terén, který bude zatravn n.
Hlavní vstup do objektu je ešen ze severní strany. Objekt není ešen jako
bezbariérov

p ístupný a neuvažuje s užíváním osob s omezenou schopností

pohybu a orientace.

d) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né
plochy, orientace, osv tlení a oslun ní
Rodinný d m je navržen pro užívání jednogenera ní rodinou.

Délka objektu: 13,74 m
Ší ka objektu: 12,9 m
Výška objektu: 10,7 m
Zastav ná plocha: 166,81 m2
Obestav ný prostor: 1387,55 m3

Dispozi ní ešení:

1S –

01 – Chodba + schodišt

23,60 m2

02 – D tský pokoj

22,85 m2

03 – D tský pokoj

22,44 m2

04 – WC

2,49 m2

05 – Koupelna

11,24 m2

06 – Ložnice

13,99 m2

07 – Šatna

4,69 m2

08 – Sklad

12,04 m2

09 – Dílna

11,20 m2

11 – Zádve í

10,95 m2

Celkem

135,49 m2

1NP:

101 – Zádve í

13,60 m2

102 – Chodba + schodišt

14,37 m2

103 – Obývací pokoj

29,64 m2

104 – Kuchy + jídelna

24,07 m2

105 – WC

2,49 m2

106 – Technická místnost

2,4 m2

107 – Koupelna

8,69 m2

108 – Pracovna

13,99 m2

109 – Garáž

26,64 m2

110 – Balkón

9,75 m2
145,64 m2

Celkem

2NP:

201 – Spole . místnost + schodišt

44,08 m2

202 – WC

2,85 m2

203 – Úklidová místnost

2,40 m2

204 – Sklad

5,87 m2

205 – Pokoj

27,88 m2

210 – Terasa

64,21m2
147,29 m2

Celkem

Hlavní vstup je orientovaný k severu. K severní stran je také orientován vjezd
do garáže.
K jihu jsou orientovány d tské pokoje, terasa, obývací pokoj a kuchyn .
K západu je orientovaná ložnice a koupelny.
Místnosti jsou p irozen

osv tlené okny. Normové požadavky na oslun ní

místností byly dodrženy.

e) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve
vazb na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Konstruk ní systém stavby je navržený ze stavebního systému Velox. Jedná se
o systémovou sendvi ovou konstrukci, kde nosnou ástí je betonové jádro C16/20
Zemní práce:
Nejprve bude sejmuta ornice o mocnosti cca 300 mm, která bude uložena v jižní ásti
pozemku. A po dokon ení stavebních prací bude použita pro terénní úpravy. Po
provedení vym ení a vytý ení hlavních polohových a výškových bod budou

provedeny rýhy. Úrove základové spáry v nejnižších místech musí být minimáln
v kontaktu s p vodním terénem.
Základy:
Základy pod objektem jsou navrženy, jako plošné ze základových pas
z prostého betonu C 20/25, na které bude provedena základová deska vyztužena
kari sítí.
Svislé konstrukce:
Svislé konstrukce jsou tvo eny ze sendvi ové konstrukce systému Velox. Jedná
se o sendvi ovou konstrukci, ve které nosnou vrstvou je betonové jádro (C16/20).
Svislé konstrukce tvo í následující skladby:
•

Vn jší nosné zdivo tl. St ny 400 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 180
mm

•

Vnit ní nosné zdivo tl. 300 mm a 220 mm.

Betonáž st n se provádí na výšku jednoho patra sou asn s betonáží strop .
Stropní konstrukce:
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy v systému Velox jako skládané
tvarovky typizovaných rozm r , plnící funkci ztraceného bedn ní. Stropní tvarovky
Velox je nutné p i realizaci podepírat. Tvarovky jsou dlouhé 2m a je možné je krátit
v p í ném sm ru. Nosnou ást tvo í tuhá vyztužená žebra. Použité skladby:
•

Tlouš ka stropní konstrukce systému Velox 270 mm

•

Tlouš ka stropní konstrukce systému Velox 220 mm

•

ŽB deska s použitím ztraceného bedn ní Velox nad garáží tl. 270 mm

Schodišt :
Schodišt

je provedeno jako železobetonové monolitické. Konstruk n

je

navrženo jako k ivo aré schodišt bez podesty. Schodišt bude vetknuto do nosné
st ny a do stropní konstrukce.
St ešní konstrukce:
Pro konstrukci zast ešení byla použita nad ástí objektu novodobá krovová
vaznicová soustava, vytvá ející sedlovou st echu se sklony 34° a 9° se dv ma viký i.
A nad druhou ástí je plochá pochozí st echa se sklonem 2 %, která zárove slouží
jako terasa.
Pro sklony st ešních rovin byl použitý systém skládaných betonových st ešních
tašek Bramac Max 7° a Bramac Max.

P í ky:
P í ky jsou tvo eny slepením dvou desek Velox WS tlouš ky 50 mm, celková
tlouš ka p í ky je 100 mm.
Izolace:
Zdivo i podlahy jsou odizolovány hydroizola ní folií od firmy Fatrafol. Byly použity
folie:
•

FATRAFOL 803 – izolace základ proti vlhkosti, tlakové vod a radonu

•

FATRAFOL P 918 - st ešní fólie na bázi TPO (termoplastické polyolefiny)
Jako pojistná hydroizola ní vrstva u šikmé st echy je použita difuzní folie

BRAMAC TOP RU.
Úprava povrch -vn jších:
Vn jší omítky budou provedeny certifikovaným systémem cemix, jako
dvouvrstvé. s tlouš kou jádra 20mm vyztuženého celoplošn tkaninou min 140g/m2.
Na tuto vrstvu se provede vn jší štuk 3mm, na který se nanese finální úprava pomocí
plastové omítky od firmy CEMIX
P i provád ní omítek je nutné dodržovat technologické postupy výrobce
CEMIX.
Úprava povrch -vnit ních:
Vnit ní omítky budou provedeny certifikovaným systémem Cemix jako
jednovrstvé s tlouš kou jádra 15mm vyztuženého vkládanou tkaninou min 145g/m2
nebo sklotextilní sí ovinou s oky 8/8. Podklad st pkocementových desek musí být
napenetrován. Systém je doporu ený výrobcem Velox.

f) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní
otvor
Tepeln technické vlastnosti jednotlivých ástí konstrukcí a celková energetická
bilance bude dána pr kazem energetické náro nosti budovy zpracovaném v souladu
se zákonem a hospoda ení energií. Na základ p edb žných výpo t jsou u všech
svislých i vodorovných obvodových konstrukcí spln ny požadované normové
hodnoty prostupu tepla. Viz p íloha G.

g) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledy inženýrskogeologického a hydrogeologického pr zkumu
Založení objektu je navrženo pomocí základových pás

z prostého betonu C

20/25. Ší ka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost
základové spáry 200 kPa. Základová deska tlouš ky 150 mm bude vyztužena kari

sítí. Na základ

p evzatých pr zkum

okolních pozemk

bylo zjišt no, že hladina

podzemní vody nebude mít žádní vliv na výstavbu.

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení
p ípadných negativních ú ink
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Odpadní vody budou
svedeny kanaliza ní p ípojkou do místní jednodílné kanalizace. Jiné škodlivé látky
nebudou vytvá eny.
Odpady vzniklé p i stavb

(papír, plast, d evo,…) budou odvezeny do

kontejner nejbližšího sb rného dvora.
Jednotlivé odpady jsou za azeny dle katalogu odpad stanoveného vyhláškou
. 381/2001 Sb.

. odpadu

Název odpadu

150101

Papírové a lepenkové obaly

150102

Plastové obaly

170101

Beton

170103

Tašky a keramické výrobky

170201

D evo

1704

Kovy

170802

Materiál na bázi sádry

i) Dopravní ešení
P íjezd na pozemek je z místní komunikace p. . 6404/11, parkování je ešeno
v garáži v 1 NP.

j) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, proti
radonová opat ení
Na základové desce je celoplošn

provedena izolace proti zemní vlhkosti a

pronikání radonu z podloží – hydroizola ní folie FATRAFOL 803. Agresivní spodní
vody se na staveništi nevyskytují. Na základ prov ení geologické skladby území a
z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledk

nam ených hodnot

objemové aktivity radonu v p dním vzduchu lze stavební pozemek p. . 3627/14
za adit do nízkého radonového p sobení.

k) Dodržení obecných požadavk na výstavbu
Umíst ní stavby je v souladu s vyhláškou

. 501/2006 Sb., O obecných

požadavcích na využívání území. Odstupy rodinného domu jsou dodrženy.
Ostatní obecné technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou
. 286/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby.

Ve Velkém Mezi í í 15.5. 2012

Vypracoval: Plodík Lukáš

ZÁV R
Práce pro m byla velice obohacující, protože jsem si mohl zkusit navrhnout a
vytvo it projektovou dokumentaci k rodinnému domu podle sou asných platných
p edpis a norem.
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rodinný d m
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M 1:5

-

V24

DETAIL SKLADBY S8

M 1:5

-

V25

DETAIL SKLADBY S9

M 1:5

-

V26

DETAIL SKLADBY S10

M 1:5

-

V27

DETAIL SKLADBY S11

M 1:5

-

V28

DETAIL SKLADBY S12

M 1:5

-

V29

VÝPIS D EV NÝCH EURO OKEN 1/2

-

V30

VÝPIS D EV NÝCH EURO OKEN 2/2

-

V31

VÝPIS DVE Í

-

V32

VÝPIS KLEMPÍ SKÝCH VÝROBK

-

V33

VÝPIS ZÁME NICKÝCH VÝROBK

SLOŽKA C3 – TEPELN TECHNICKÉ POSOUZENÍ A ZPRÁVA POŽÁRNÍ
BEZPE NOSTI
-

TECHNIKA PROST EDÍ BUDOV

-

B1 – POŽÁRN BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

SLOŽKA C4 – BAKALÁ SKÝ SEMINÁ
-

SYSTÉM VELOX

P ÍLOHY:
VIZ NÁSLEDUJÍCÍ

ÁSTI BAKALÁ SKÉ PRÁCE.TOT

