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Abstrakt 
Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Pohoří u Dobrušky. Objekt je 

zasazen do rovinatého terénu s řídkou okolní zástavbou. Má dvě nadzemní podlaží a garáž pro 

dvě auta v objemu budovy. Dům je navržen z liaporbetonových tvárnic BSK. Střecha je 

sedlová se sklonem 38°.  

  

Klíčová slova 
rodinný dům, liaporbetonová tvárnice, sedlová střecha  

  

  

  

Abstract 
The theme of bachelor´s thesis is new-built residential building in Pohoří near Dobruška. The 

building is set in flat terrain with sparse surrounding development. It has two overground 

floors and a garage for two cars in the volume of the building. The building is constructed of 

system liapor-concrete block BSK. The roof structure is a gabled roof with inclination 38 

degrees.  

  

Keywords 
residential building,liapor-concrete block, gabled roof  
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Úvod 

 

Obsahem této bakalářské práce je projektová domumentace pro stavbu rodinného domu 

v Pohoří u Dobrušky. Jedná se o zděný dům z liaporbetonových tvárnic pro čtyř až pětičlenou 

rodinu. Zastavěná plocha je 212 m
2
 a v objemu budovy je i garáž pro dva automobily. 

Součástí práce je i seminární práce pojednavající o několika variantách zastřešení šikmé 

střechy s malým sklonem, která se na objektu vyskytuje. 
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A. Průvodní zpráva 
 

Novostavba rodinného domu 
Na p. č. 789/1, k. ú. Pohoří u Dobrušky 724939 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) Identifikace stavby 

Rodinný dům se nachází na severním okraji souvisle zastavěném území obce Pohoří. 
Ze severní strany pozemek sousedí se zemědělským pozemkem, polem. Na východní a 
západní straně se nachází pozemky s RD. Přístup na pozemek je z jižní strany po 
místní komunikaci vedoucí k dalším RD. 
Stavba se nachází na rovinatém pozemku, který nepatrně  stoupá k severu.   

 

Stavebník 

              VUT  BRNO 
   FAKULTA STAVEBNÍ 
   Veveří 331/95 
   602 00  Brno 
 

Základní charakteristika stavby a její účel 

Jde o novostavbu jedno-generačního, dvoupodlažního, nepodsklepeného, volně 
stojícího rodinného domku. Doplněného o příslušné přípojky inženýrských sítí spolu 
se zpevněnými plochami. Objekt trvalé novostavby je určen k trvalému pobytu rodiny 
stavebníka. Jde o tradičně zděný dům z liaporbetonových tvárnic BS Group Klatovy, 
založený na monolitických betonových základových pasech, se stropním betonovým  
systémem BS Group Klatovy, se zastřešením dřevěnou konstrukcí sedlové a přilehlé 
pultové střechy. 
                                           

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Zájmová novostavba rodinného domu bude realizována na rovinatém  pozemku, který 
nepatrně stoupá k severu. Nyní je pozemek využíván jako zahrada.  Stavební pozemek 
je ve vlastnictví stavebníka. 
 
- druhy a parcelní čísla dotčených stavebních pozemků :  
789/1 – orná půda –    Jiří Fiala Pohoří 191, Anna Fialová Pohoří 71 
   
- druhy a parcelní čísla sousedních stavebních pozemků :  
789/3 – orná půda   -    Jiří Fiala Pohoří 191, Anna Fialová Pohoří 71,  

Marie Úlehlová Jiráskova 480/77 Liberec 
   
370/1 – trvalý travní porost -   Jiří Fiala Pohoří 191, Anna Fialová Pohoří 71 
   
779/4 – orná půda –    Monika Svědíková Pohoří 218 
   
785/11 – orná půda -   Jiří Fiala Pohoří 191, Anna Fialová Pohoří 71 
   
785/4 – zastavěná plocha a nádvoří č.p.218  – Zdeněk a Monika Svědíkovy Pohoří 218 
   
367 –  ostatní plocha, komunikace –obec Pohoří 
 
 
 
 

 

 



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

Průzkumy nebyly zjištěny škodlivé vlivy prostředí.  
 Průzkumy na pozemku prováděla firma ING. JIŘÍ PETERA, Pouchovská ulice (BAK) 
500 03 Hradec Králové. 

  Byly provedeny tyto průzkumy: 
  Posouzení základové půdy: Zemina je dostatečně únosná Rdt = 200 kPa 

 Posouzení radonového indexu: Nízký až střední radonový index  
– toto bude zohledněno při návrhu hydroizolačního souvrství spodní stavby. 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Z jižní  strany je pozemek v přímém sousedství s obecní komunikací, čehož bude 
využito pro napojení na dopravní infrastrukturu. 

U již zmíněné stávající obecní komunikace se nachází trasy venkovních inženýrských 
sítí kapacitně připravených a dostupných pro uvažovanou výstavbu. Také budou 
zhotoveny vodovodní, kanalizační, plynová a elektrická přípojka viz. koordinační 
situace stavby. 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou, a později 
s využíváním stavby, nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny 
odpady a skládky zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku, a tak nedojde 
k znečištění životního prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal 
stavbu jako způsobilou. 

Vodohospodářská správa – Povodí Labe, Tyršova 59, 547 01 Náchod, shledalo stavbu 
jako způsobilou. 

Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 

Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují, a proto krajský úřad 
v Hradci Králové shledal stavbu za způsobilou. 

Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí 
jako orná půda. 

Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je 
řešeno podrobněji v Požární zprávě. Hasičský záchranný sbor v Hradci Králové 
shledal takto chráněný objekt způsobilý. 

Policie ČR, dopravní insektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy za 
způsobilou. 

Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného a proto 
krajský úřad v Hradci Králové shledal pozemek za způsobilý. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Jsou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu. 

 

 

 

 



f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Stavba bude provedena na základě vydání územího rozhodnutí příslušným stavebním 
úřadem. Veškeré podmínky územního rozhodnutí byly splněny. 

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 Nejsou 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Termín zahájení výstavby: Září 2012 
Podzim 2012: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy, hrubá stavba 
Jaro-léto 2013: Dokončovací práce 
Podzim 2013: Konečné terénní úpravy 
Termín ukončení výstavby: Listopad 2013 

 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby a údaje o podlahové ploše budovy 

 SO 1 – samotný RD – 3500Kč/m3 – 1245*3700 = 4 600 000Kč 
 SO2 – oplocení – 1200Kč/m – 194*1300 = 252 200Kč 
 SO3 – zpevněné příjezdové a parkovací plochy – 2300Kč/m2 –153*2300 = 351 900Kč
 SO4 – přípojka elektřiny – 1500Kč/m – 23,9*1500=35 850Kč  
 SO5 – přípojka vody – 1800Kč/m – 23,5*1800=42 300Kč 
 SO6 – přípojka kanalizace – 2000Kč/m – 18,6*2000=37 200Kč 
 SO7 – přípojka plynu -  1800Kč/m – 26,8*1800=48 240Kč 
 SO8 – nádrž na dešťovou vodu 6m3 – 30 120Kč  
     Celkem:  5 398 000Kč 
 

Obestavěný                                                                             1245 m3 

Zastavěná plocha:  212 m2 
 Počet podlaží celkem   2 
 
 
 
 
V Pohoří Duben 2012   vypracoval:   Václav Mňuk 
 
 
 
 
 
 
 



TABULKA MÍSTNOSTÍ
OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA (m2)

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

ZÁVĚTŘÍ 1

ZÁDVEŘÍ

CHODBA

KOUPELNA

WC

KUCHYŇ

SPÍŽ

OBÝVACÍ P. + JÍDELNA

POKOJ PRO HOSTY

TECHNICKÁ MÍSTNOST

GARÁŽ

SKLAD

ZÁVĚTŘÍ 2

10,56

6,35

24,87

5,26

1,65

14,68

0,9

32,34

18,69

7,52

38,29

10,18

4,16

201

202

203

204

205

206

207

208

209

CHODBA

PRACOVNA

LOŽNICE

KOUPELNA + WC

ŠATNA

POKOJ 1

POKOJ 2

WC

KOUPELNA

40,23

19,13

21,39

8,72

4,53

21,66

23,60

1,33

8,56

PODLAŽÍ
1NP

2NP

CELKEM 278,86
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Identifikace stavby:            
 
Základní charakteristika stavby:   Novostavba rodinného domu 
Účel stavby:     Bydlení 
Místo stavby:     Pohoří, Dobruška  518 01 
Parcela č. :     789/1 
Katastrální území:     Pohoří u Dobrušky 724939 
Jméno a příjmení projektanta:   Václav Mňuk 
Adresa:     Pohoří 43, Dobruška 518 01 
 
         
        
1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

 
1.1 Účel objektu 

  Obsahem projektu je projektová dokumentace pro stavební povolení na rodinný dům 
v Pohoří u Dobrušky na parcele číslo 789/1. Hlavním účelem objektu je bydlení. 
 

1.2 Zastavěná plocha 
  Zastavěná plocha objektu je 212 m2 

 
1.3 Obestavěný prostor 
Obestavěný prostor objektu je 1245m3 

 
2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
  2.1  1NP 
  Do prvního nadzemního podlaží se dostaneme krytým hlavním vstupem, kterým se 
vchází do zádveří. Ze zádveří se vchází do garáže a na chodbu, ve které se nachází schodiště a 
zadní vchod do domu. Dále se z ní vchází na WC, do koupelny, kuchyně, obývycího pokoje, 
pokoje pro hosty a technické místnosti. Z kuchyně je průchod do jídelny a obývacího pokoje, 
který tvoří otevřený prostor do 2NP až po sníženou střechu. Dále se v kuchyni nacházejí dveře 
do spíže. Z technické místnosti je přístup do garáže pro dvě osobní auta, ze které se dále nechá 
vejít do skladu. Ten má také samostatný vchod z venku. Schodištěm se dostaneme do klidové 
části domu ve 2NP. 
 
  2.2  2NP 
  Ve druhém nadzemním podlaží se chodbou dostaneme do pracovny, samostatné 
koupelny, WC, šatny, dvou dětských pokojů a po otevřené galerii také do ložnice. Ta má svojí 
samostatnou koupelnu s WC a šatnu. V zavěšeném podhledu 2NP jsou zabudované skládací 
schody do podstřešního prostoru a dále po žebříku výlez na střechu. 
 
  2.3 Okolí objektu 
  V okolí objektu se nachází řídce nízká obytná zástavba. Celý pozemek bude oplocen. 
Ke všem vstupům do objektu se jde po zpevněných dlážděných plochách. Ostatní plochy jsou 
zatravněné s vysázenými okrasnými keři a stromy. 
 
3. Orientace, osvětlení a oslunění 
 
  Havní vstup do objektu je orientován na jižní stranu, stejně jako obytné místnosti 
obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. Na západ je orientována pracovna, 
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pokoj pro hosty, koupelna ve 2NP a také z velké části prosklená stěna obývacího pokoje 
s jídelnou. Na sever a východ jsou orientovány okna garáže, skladu, dětského pokoje a také 
okna na schodišti. Zadní vchod je také ze severní strany. Všechny místnosti, zejména ty 
orientované na jih a západ, mají dostatečně velká okna zajišťující vyhovující oslunění. Všechny 
vnitřní prostory budou osazeny žárovkovými a zářivkovými svítidly s dostatečnou intenzitou. 
 
 
4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
4.1 Základy 
 
  4.1.1 Základové poměry 
  Daná parcela je rovinatá, nehrozí zde sesuvy a nenachází se v poddolovaném území. 
Průzkumy na pozemku prováděla firma ING. JIŘÍ PETERA, Pouchovská ulice (BAK) 500 03 
Hradec Králové. 
Byly provedeny tyto průzkumy: 
Posouzení základové půdy: Zemina je dostatečně únosná Rdt = 200 kPa 
Posouzení radonového indexu: Nízký až střední radonový index – navrženo plně dostačující 
opatření ve formě hydroizolace DEHTOCHEMA RADONELAST. 
 
  4.1.2 Konstrukce základů 
  Základy budou provedeny jako monolitické pasy z prostého betonu C 12/15. Pasy na 
obvodu budovy budou zaizolovány tepelně izolačními deskami Styrotrade Perimeter tl. 80 mm. 
Nutné je vynechat prostupy pro vedení instalací dle výkresové dokumentace. Základovou spáru 
je nutno dokopat a začistit ručně. Tu pak převezme pověřený projektant nebo stavbyvedoucí. 
  Podkladní deska tloušťky 150 mm z betonu C 16/20 je vyztužena kari sítí Ø 6mm 150 x 
150mm. Celá spodní stavba bude zaizolována asfaltovými pásy Dehtochema Radonelast tl. 
4mm. 
 
4.2 Komunikace 
 
 Pozemek je přístupný z přilehlé stávající komunikace. Tato komunikace je ve 
vlastnictví obce Pohoří. Součástí stavby bude úprava zeleného pásu a zbudování vjezdu na 
pozemek. 
 
4.3 Svislé konstrukce 
 
 4.3.1 Zděné konstrukce 
 Obvodová konstrukce je vybudována z liaporbetonových tvárnic BSK tloušťky 300 mm 
se zabudovanou tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 100 mm na MVC. Zároveň je 
opatřena vnějším kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 
Nosné vnitřní zdivo je z betonových tvárnic BSK tl. 300 mm na MVC. Příčky v 1NP jsou 
zděné z betonových tvárnic BSK tl. 120 mm na MVC, ve 2NP jsou příčky sádrokartonové 
s dvojitým opláštěním a vloženou minerální vatou tl. 100 mm, celková tl. je 150 mm. 
 
 4.3.2 Komín 
 V objektu se nachází jedno komínové těleso, které slouží k odvodu spalin pouze 
z jednoho plynového kondenzačního kotle. Ten je umístěn v technické místnosti v 1NP. Komín 
je tvořen systémem Schiedel Absolut typ ABS 18L. V nadstřešní části je komín obezděn 
lícovými cihlami a je opatřen nerezovou krycí deskou. 
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 4.3.3 ŽB sloupy 
 V 1NP jsou umístěny 4 sloupy podpírající nad vchody do domu strop 1NP a jsou 
tvořeny betonovými pilířovými tvárnicemi BSK 300 x 300 mm, vyplněnými betonem C20/25 + 
ocelové pruty. Návrh výztuže dle statického výpočtu. Sloupy zaizolovány pěnovým 
polystyrenem dle projektové dokumentace 
 
 
4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 
 4.4.1 Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce provedena ze stropního systému BSK. Ten je tvořen z betonových 
trámců ZST – P18 a stropních vložek CV – P16. Vyskládaný strop je poté zmonolitněn 
betonem C16/20 XC1 konzistence S3. Celková tloušťka stropu je 200 mm. Nad všemi nosnými 
stěnami je vytvořen pozední věnec v úrovni stropu použitím ocelové výztuže dle statického 
výpočtu. 
 
 4.4.2 Překlady 
 V celém objektu jsou použity betonové překlady BSK tl. 60 mm a výšky 190 mm 
v různých sestavách a délkách dle projektové dokumentace. Všechny jsou opatřeny tepelnou 
izolací dle PD. Překlad nad garážovými vraty je tvořen ŽB trámcem dle statického výpočtu. 
  
4.5 Střešní konstrukce 
 
 Střešní konstrukce bude tvořena dřevěným krovem se zateplením mezi a pod krokvemi. 
Jako krytina bude použita betonová taška -  Bramac MAX na sedlové střeše se sklonem 38° a 
na přilehlé pultové střeše se sklonem 9° -  Bramac MAX 7°. Obě v barvě cihlově červená. 
Konstrukce krovu je vaznicová soustava. Kotvení zajištěno připevněním pozednic do ŽB 
pozedního věnce pomocí závitových tyčí a chemické malty. 
 
4.6 Schodiště 
 
 Schodiště z 1NP do 2NP je navrženo jako dřevěné z dubových profilů. Kotvené do 
nosných stěn a stropu 1NP. Je dvouramenné, překonává výšku 2 920 mm, má celkem 18 
stupňů, každý o výšce 162 mm a šířce 300 mm. Šířka ramen je 1050 mm a mezipodesty 
1070mm. Zábradlí je z nerezových profilů opatřené dubovým madlem. 
 
4.7 Podlahy 
 
 Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 
nebo dřevěných lamel. Bude v ní zabudované podlahové teplovodní vytápění systému Top 
Heating. Podlahy z keramické dlažby budou po obvodě zakončeny 50 mm vysokým soklem ze 
stejné dlažby. Dřevěné podlahy budou po obvodě zakončeny dřevěnou lištou. Přechodové 
podlahové lišty budou z eloxovaného hliníku. Ve skladu a garáži bude nášlapná vrstva 
z gletovaného betonu. 
 
4.8 Podhledy 
 
 Ve 2NP je proveden zavěšený sádrokartonový podhled Rigips s bílými deskami Rigips 
RB, v koupelně a na WC zelené impregnované desky RBi. Podhled je z vrchu opatřen tepelnou 
izolací z minerální vlny Rockwool v celkové tloušťce 200 mm. 
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4.9 Obklady 
 
 Vnitřní keramické obklady budou lepeny na lepící tmel Mapei Keraflex. Spárovací 
hmota Mapei Kerakolor. Budou použity okrajové a rohové plastové lišty. Přechody mezi 
obkladem a podlahou budou zatmeleny silikonovým tmelem, stejně tak i kolem zařizovacích 
předmětů. 
 
4.10 Omítky a fasády 
 
 Povrchy stěn uvnitř objektu budou opatřeny štukovou omítkou Extra Baumit + malba, 
nebo keramickým obkladem na jádrovou omítku Baumit. Všechny povrchy budou před 
výmalbou, nebo obkládáním opatřeny penetračním nátěrem Baumit Openprimer. Vnější 
povrchy budou opatřeny minerální tenkovrstvou omítkou Baumit Nanopor se škrábanou 
strukturou v barvě bíle (RAL 9003). Okolo oken a na soklu (viz pohledy) budou provedeny 
obklady z lícových cihel Klinker Roben ROT BRAUN, na lepidlo Mapie Keraflex a spárováno 
hmotou Mapie Kerakolor. 
 
4.11 Izolace 
 
 Spodní stavba bude opatřena hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů 
Dehtochema Radonelast tl. 4 mm. Pásy jsou celoplošně nataveny. Izolace bude vyvedena na 
vnější svislé plochy obvodových stěn do výšky min. 300 mm nad upravený terén. Základové 
pasy po obvodu budovy budou opatřeny tepelnou izolací Styrotrade Perimeter tl. 80 mm.  
 Zateplení obvodových stěn bude z EPS styrotrade 70F  tl. 100 mm. Jako tepelná izolace 
střechy mezi krokvemi slouží minerální vlna Rockwool tl. 200 mm a pod krokvemi tl. 80 mm.  
Podhled v 2NP  pod  nevytápěnou  půdou  je  opatřen minerální vlnou Rockwool tl. 200 mm.  
 K tepelné izolac podlahy v 1NP slouží polystyren EPS 150 S Styrotrade tl. 130 mm. 
Jako tepelná a akustická izolace podlahy ve 2NP slouží minerální vlna Rockwool Steprock HD. 
   
4.12 Výplně otvorů 
 
 Veškerá okna budou dřevěná (EURO) Pražák IV – 92 Softline s izolačním trojsklem  
(Uw=0,8W/m2K). V barvě ořech. Střešní okna jsou dřevěná kyvná ( v koupelně plastové ) Roto 
s izolačním trojsklem (Uw=0,86W/m2K). Vchodové dveře dřevěné (EURO) Pražák IV – 88 
Virtual 1 (Ud=0,9W/m2K) barvy ořech. Interiérové dveře z lamino, CAG Fenix, nebo Premium 
barvy ořech. Garážová sekční vrata Alurol Velvet barvy ořech. Podrobně viz. výpis oken a 
dveří.  
    
4.13 Klempířské výrobky 
 
 Klempířské výrobky jsou všechny měděné. Pro odvodnění střechy slouží žlaby, svody, 
kolena a kotlíky. Dále okapní plechy, oplechování komína, oplechování napojení střechy na 
stěnu a vnější okenní parapety. Podrobně viz. výpis klempířských prvků.  
 
4.14 Zámečnické výrobky 
 
 Zámečnické prvky jso zábradlí kolem otevřené galerie a schodišťové zábradlí uvnitř 
budovy. Jsou vyrobeny z nerezových profilů a mají dubové madlo. Podrobně viz. výpis 
zámečnických prvků. 
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4.15 Nátěry a malby 
 
 Barevné odstíny maleb a nátěrů v interiéru budou určeny až po zhotovení stavby po 
konzultaci s investorem. Viditelné části krovu v exteriéru budou opatřeny nátěrem v barvě 
ořech. 
 
 
5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s Požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu. 
 
 
6. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Základní požadavky na POZB určuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, Nařízení 
vlády č. 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“, 
Zákon č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a vyhláška 362/2005 Sb.: Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Mezi základní povinosti zhotovitele stavby patří: 

a) Vybavení všech pracovníků základními osobními ochranými pomůckami – 
Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 

b) Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, které 
budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 
 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinosti o kterých byli informováni při školení. 
  
Celé staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajištěno proti neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob. 
 
 
7. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 
 Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem naplánovaných termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části. 
 Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za použití 
předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 
 Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí 
navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 
 Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. Č. 
183/2006 Sb. V platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky tohoto 
zákona a souvisejících vyhlášek. 

  Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být 
bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a 
zpřístupněna jiným fizickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. 
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  Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu 
autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu. 

 
 
 

V Brně 17.4. 2012       Vypracoval: Václav Mňuk 
 
           ....................... 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

 
Pozemek leží v zastavitelné části obce s jednoduchým napojením na inženýrské sítě a je 
ve vlastnictví stavebníka. 
 
 

 b)  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 

 
Staveniště se nachází na pozemku s parcelním číslem  789/1 v katastrálním území 
Pohoří u Dobrušky 724939. Rozloha pozemku je 2038 m2. Sousední parcely jsou: 
789/3, 370/1, 779/4, 785/11, 785/4, 367. Pozemek je veden jako orná půda. Terén na 
staveništi je rovinný. Pozemek není v zátopovém ani poddolovaném území a nehrozí 
zde sesuvy.  
    
                        

 c)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Stavba se nenachází v žádném ochranném památkovém pásmu. Nicméně bude navržena 
tak, aby nenarušovala stávající zástavbu. 
         
                                     

 d)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 

 
 Technické řešení s popisem pozemních staveb 
  

Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C12/15. Na nich je 
nadbetonována podkladní deska z betonu C16/20 tl. 150 mm vyztužená kari sítěmi 
Ø6mm s oky 150 x 150mm. Obvodové zdivo je zděné z liaporbetonových tvárnic BSK 
tl. 300 mm se zabudovanou tepelnou izolací tl. 100 mm a z vnější strany je zatepleno 
tepelnou izolací Styrotrade EPS 70F tl. 100 mm. Vnitřní nosné zdivo je z betonových 
tvárnic BSK tl. 300 mm. Příčky v 1NP jsou zděné z betonových tvárnic BSK tl. 120 mm 
příčky ve 2NP jsou sádrokartonové dvojitě opláštěné tl. 150 mm s vloženou tepelnou 
izolací tl. 100 mm. Stropní konstrukce systému BSK z betonových trámců a betonových 
stropních vložek zmonolitněná betonem. Celková tloušťka stropu je 200 mm. Všechny 
nosné stěny jsou zakončeny ztužujícím ŽB věncem v úrovni stropu. Zastřešení je 
provedeno dřevěným krovem (vaznicová soustava) s tepelnou izolací mezi a pod 
krokvemi o celkové tl. 280 mm. Jako střešní krytina slouží betonová taška Bramac Max. 
Komín je jednoprůduchový Schiedel Absolut ABS 18L. Povrchy stěn budou opatřeny 
omítkami, nebo keramickým obkladem, podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí 
s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, nebo dřevěných lamel. V podlahách je vedeno 
teplovodní podlahové topení napojené na plynový kondenzační kotel v technické 
místnosti. Okna budou dřevěná (euro) osazená izolačním trojsklem, vstupní dveře 
dřevěné (euro), interiérové dveře z lamina.  
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Technické řešení s popisem inženýrských staveb 
 
Vnitřní odpady budou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Vnitřní rozvody vody 
budou přípojkou s vodoměrnou šachtou napojeny na veřejný vodovodní řad. Vnitřní 
elektroinstalace bude napojena přípojkou s elektroměrem na veřejné vedení NN. 
Odvětrání kuchyňského sporáku bude nucené do vnějšího prostředí. Vytápění vnitřních 
prostor bude teplovodní, převážně podlahové, s otopnými tělesy v některých 
místnostech. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel umístěný v technické 
místnosti a solární kolektory umístěné na plášti střechy. 

 
Technické řešení vnějších ploch 
Venku užitá betonová dlažba umožňující propojení mezi dispozicí domu a obecní místní 
komunikací lemovaná zahradními obrubníky. Vyspádování od stavby do volné zahradní 
plochy v majetku investora k další redistribuci – vsáknutí. 
  
 

 e)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

U stávající obecní komunikace se nachází podzemní trasy venkovních inženýrských sítí 
kapacitně připravených a dostupných pro uvažovanou výstavbu, čehož bude využito pro 
realizaci přípojek inženýrských sítí.To jsou napojení na veřejný vodovodní řad, 
veřejnou kanalizaci s vyustěním do ČOV, nízkotlaké plynovodní vedení a vedení NN. 
Stavba je napojena na obecní místní komunikaci v jižní části pozemku. 
 
 

 f)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 

U stávající obecní komunikace se nachází podzemní trasy venkovních inženýrských sítí 
kapacitně připravených a dostupných pro uvažovanou výstavbu, čehož bude využito pro 
realizaci přípojek inženýrských sítí. 
Stavba je napojena na obecní místní komunikaci v jižní části pozemku. 
Parkování vozidel je zajištěno dvojgaráží v objemu stavby a nezastřešeným stáním u 
vjezdu na pozemek. 

  
 
 g)  Vliv stavby na životní prostředí  a řešení jeho ochrany 
 

Stavební úpravy ani provoz přístavby nenaruší ani negativně neovlivní okolní pozemky 
a stavby.  
Odpady vzniklé při realizaci stavby (stavební suť a p.) budou odvezeny na řízenou 
skládku odpadů. O průběhu likvidace odpadů po  dobu výstavby vede zhotovitel 
stavby písemnou agendu, včetně příslušných dokladů stvrzujících legitimitu likvidace, 
které budou v rámci kolaudačního řízení předloženy společně s další povinnou 
dokumentací specifikovanou ve stavebním povolení.  
Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, nejsou dotčeny památky, 
ochrana přírody a krajiny.  
Při provádění stavby a při jejím provozu nebudou překračovány žádné limity hluku, 
prachu a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. 
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-řešení stavby z hlediska působení hluku, akustická řešení  
 

Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani sám svým provozem nebude ohrožovat 
životní prostředí v okolí objektu nadměrným hlukem.  

          Stavební řešení je v souladu s hygienickými předpisy a normami.     

              
 h)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 
 
 Bezbariérové užívání není řešeno. 
 
 
 i)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace 
 

 Průzkumy na pozemku prováděla firma ING. JIŘÍ PETERA, Pouchovská ulice (BAK) 
500 03 Hradec Králové. 

  Byly provedeny tyto průzkumy: 
  Posouzení základové půdy: Zemina je dostatečně únosná Rdt = 200 kPa 

Posouzení radonového indexu: Nízký až střední radonový index – navrženo plně 
dostačující opatření ve formě hydroizolace DEHTOCHEMA RADONELAST. 
 

 
 
 j)  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
  systém 
 

 Před zahájením projekčních prací bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření 
pozemku. Zaměření bylo provedeno v JTSK a v sys. BPV. Vytyčovací údaje jsou 
součástí situace stavby.  

 
 
 k)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní  soubory 
 

- SO1- Samotný objekt RD 
- SO2- Oplocení pozemku 
- SO3- Zpevněné příjezdové a parkovací plochy 
- SO4- Přípojka elektřiny 
- SO5- Přípojka vody 
- SO6- Přípojka plynu 
- SO7- Přípojka kanalizace 
- SO8- Nádrž na dešťovou vodu 
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 l)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 
Průběh stavby ani její následné užívání nenaruší ani negativně neovlivní okolní 
pozemky a stavby. Po skončení výstavby budou veškeré nevyužité plochy uvedeny do 
původního stavu. 

 
 
 m)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 
 

 Základní požadavky na BOZP určuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,, O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí“, Zákon č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a vyhláška 362/2005 Sb.: Požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 

 Mezi základní povinosti zhotovitele stavby patří: 
a) Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami – 

Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, ald. 
b) Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a odchodu 
 Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

 
 Pracovníci jsou povini dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 

  
 Celé staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajištěno proti neoprávněnému 
vniknutí nepovolaných osob. 

 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Průkaz statickým výpočtem, že 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 
 

Celý objekt je navržen jako zděný ze systému BSK, projektant dodržel všechny 
zásady návrhu udávaný výrobcem, který je má staticky ověřené, včetně stropů a 
překladů. Návrh prvků krovu byl proveden dle empirických vzorců. 
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3. Požární bezpečnost 
 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
 

Navržené stavební konstrukce budou splňovat §5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 
Objekt bude dle §3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb rozdělen na požární úseky. 
 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

 
Umístění stavby je v souladu s §2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. 
 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

 
Evakuační plán budovy je zhotoven podle §10 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 
 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 
K budově je zajištěn bezpečný přístup pro umožnění bezpečného zásahu požárních 
jednotek. 

 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Výstavbou a provozem nedojde k poškozování zdraví a životního prostředí. Objekt je 
vybaven hygienickým zařízením v přiměřeném rozsahu. Povrchy stěn budou opatřeny 
omítkami, budou bezprašné. Podlahy budou mít nášlapnou vrstvu z keramické dlažby, 
nebo dřevěných lamel rovněž bezprašné a omyvatelné. Vnitřní odpady budou napojeny 
na veřejnou kanalizaci kanalizační přípojkou. Vnitřní rozvody vody budou napojeny na 
veřejnou vodovodní síť vodovodní přípojkou s měřením. Vnitřní elektroinstalace bude 
napojena na veřejné vedení NN kabelovou přípojkou s měřením. Osvětlení vnitřních 
prostor bude odpovídající intenzity zářivkovými a žárovkovými svítidly. Odvětrání 
kuchyňského sporáku bude nucené do vnějšího prostředí. Zdrojem tepla bude plynový 
kondenzační kotel v technické místnosti 1NP. V objektu budou běžné domácí spotřebiče 
(pračka, lednička, sporák, atd.) Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na 
přírodu ani vodní zdroje.  
 
 

5. Bezpečnost při užívání 
 

Bezpečnost užívání bude zajištěna dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. Je zvláště nutno  
 provádět pravidelné revizní prohlídky.   
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6. Ochrana proti hluku 
 

Objekt se nachází v klidné lokalitě, kde nejsou nutná žádná speciální protihluková 
opatření. Navržené konstrukce (obvodová stěna i okna s izolačním trojsklem) jsou 
vyhovující. Proti šíření hluku v objektu jsou navrženy plovoucí podlahy. 

 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
 

Veškeré konstrukce splňují hodnoty požadovaného součinitele prostupu tepla UP, 
některé pak splňují hodnoty doporučeného součinitele prostupu tepla UD. 

 

Posuzovaná konstrukce 
Vypočtená 

hodnota 
U [W/m2.K] 

Doporučená 
Hodnota 

UD [W/m2.K] 

Požadovaná 
Hodnota 

UP [W/m2.K] 
Posouzení 

S1 – Podlaha na terénu 0,26 0,25 0,30 Vyhovuje 
S2 – Strop nad garáží 0,47 0,40 0,60 Vyhovuje 
S3 – Strop 2NP (podhled) 0,16 0,20 0,30 Vyhovuje 
S4 – Strop nad vchodem 0,17 0,16 0,24 Vyhovuje 
S5 – Střecha zateplená 0,18 0,16 0,24 Vyhovuje 
S7 – Obvodová stěna 0,16 0,25 0,30 Vyhovuje 
S11 – Příčka s půdou 0,17 0,20 0,30 Vyhovuje 
S14 – Příčka do skladu 0,31 0,40 0,60 Vyhovuje 
S15 – Nosná ke garáži 0,28 0,40 0,60 Vyhovuje 
  
 
 

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

 
Bezbariérové užívání není řešeno. 
 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Radon, agresivní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 
V celém objektu budou provedeny izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy 
Dehtochema Radonelast. Tato izolace bude zároveň tvořit bariéru proti pronikání 
radonu z podloží do objektu. Hladina podzemní vody je pod základovou sparou, 
agresivní spodní voda nebyla zjištěna. Stavba není umístěna v poddolovaném ani 
sesuvném území. Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma na pozemek nezasahují. 
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10. Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splněny. 

 
 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Splašková voda bude napojena na veřejnou kanalizaci, která ústí do ČOV. 
Dešťová voda je odvedena do nádrže na dešťovou vodu a dále využívána jako užitková. 

 
Zásobování vodou 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod přípojkou, na které bude osazen vodoměr.  
 
Zásobování energiemi 
Rodinný dům bude napojen na veřejné vedení NN kabelovou přípojkou s měřením. 
 
Zásobování plynem 
Dům bude napojen na veřejné nízkotlaké  vedení plynu přípojkou s měřením. 
 

 Zpevněné příjezdové a parkovací plochy 
Příjezd k objektu ze stávající místní komunikace bude tvořen betonovou pojízdnou 
dlažbou, stejně tak i přilehlá parkovací plocha. Ostatní zpevněné plochy budou tvořeny 
betonovou pochůznou dlažbou. 
 
Oplocení 
Oplocení z čelní strany objektu (od komunikace) bude tvořeno podezdívkou a sloupky 
ze štípaného betonu  a vkládanými poli z ocelových profilů. Zbytek pozemku bude 
oplocen pozinkovaným PVC pletivem. 

 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
  účel,funkce,kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
 

Ve stavbě se nevyskytují žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
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Závěr 
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