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C.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel 
 

 

Název stavby: Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří v Králově 
dvoře na parc. č. 324/138 v. k. Ú. Levín u Berouna 

 
Místo stavby:   Pozemek parc. č. 324/138 v. k. Ú. Levín u Berouna 

Okres:    Beroun 

Obec:    Králův Dvůr 

Investor:   VUT v Brně – FAST, Veveří 331/95, Brno, 602 00 

Dodavatel:   dle výběru investora 

Projektant:   Ladislav Plachý 
    Kocianova 1586/4, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 
Údaje a doklady 
o oprávnění projektanta:   

Základní charakteristika 
stavby a její účel:   Projekt řeší návrh novostavby rodinného domu s půdorysnými  

rozměry 8,65 x 12,9 m. Stavba je navržena jako dvoupodlažní  
objekt s jednou bytovou jednotkou, a projekční kancelář o 
půdorysných rozměrech 5,9 x 14,9 m a jednom nadzemním 
podlažím. 
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b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

 
Pozemek, který je ve vlastnictví investora je v současné době nevyužíván 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

Rodinný dům bude napojen na obecní vodovodní a kanalizační řad. Elektrická energie 
bude do rodinného domu přiváděna v rámci povoleného jištění již navrženou 
elektropřípojkou dle připojovacích podmínek  E.ON. Dle vyjádření dotčených orgánů 
správců sítí se na ploše navrhovaného RD a kanceláře nenachází žádné podzemní vedení či 
zařízení. Přístup k navrhované novostavbě je zajištěn prostřednictvím nově vybudované 
místní asfaltové komunikace (na pozemku 324/150 ve vlastnictví obce Králův Dvůr) 

 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Novostavba je navržena tak, aby objekt v budoucnu splňoval požadavky dotčených 

orgánů. Jedná se především o splnění požadavků z hlediska ochrany veřejného zdraví, požární 
bezpečnosti a požadavků týkající se vnějšího vzhledu budovy a ochrany životního prostředí. 
 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Novostavba rodinného domu byla navržena dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. a norem 
navazujících. 
 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 
Novostavba rodinného domu je navržena v souladu s požadavky Městského úřadu v 

Králově Dvoře – odborem výstavby a územním plánem v Králově Dvoře. 
 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 

 
Žádné zvláštní požadavky na věcnou a časovou koordinaci stavby z projektu 

nevyplívají. Novostavbu rodinného domu lze provádět zcela nezávisle bez narušování 
oprávněných zájmů a práv vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Investor předpokládá zahájit výstavbu po vydání písemného souhlasu stavebního 
úřadu. Stavba bude zahájena v měsíci březnu 2013 a dokončena nejpozději do dvou let od 
zahájení výstavby, tj. březnu 2015. 
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i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 
Plocha pozemku ………..976,2 m2   

 

Zastavěná plocha:  
 
RD ………………..111,56 m2 

Kancelář  ………….87,91 m2 

Celkem …………199,47 m2

Procento zastavění..20,4% 
 
Obestavěný prostor: 
 
RD………………697,25 m3 

Kancelář………...285,71 m3 

Celkem ………...982,96 m3 

 
Údaje o podlahové ploše: 
 
1. NP RD……….…..88,35 m2

1. NP Kancelář ……. 67,6 m2

2. NP RD  ……….....84,95 m2

Celkem…………….240,9 m2 

 

Orientační hodnota novostavby RD a kanceláře: 
 
OP = 982,96 m3 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru  -  cca 6400Kč 
982,96 x 6400 = 6.291.000Kč 
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C.1.2  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Novostavba rodinného domu je situována na parc. č. 324/138 v  k. Ú. Levín u Berouna, 

která je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Uvažované pozemky jsou svažité a 
nepodmáčené. 
 

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

 
 Jedná se o nepodsklepenou novostavbu RD o dvou nadzemních podlažích a kanceláře 
o jednom nadzemním podlaží. Navrhovaný rodinný dům s půdorysnými rozměry 8,65 x 
12,9m a kancelář o rozměrech 14,9x5,9m budou provedeny v tradiční zděné technologii v 
kompletním systému HELUZ. Dispoziční řešení odpovídá účelu užití staveb. Nosné zdivo je 
navrženo z cihelných bloků HELUZ FAMILY. Stropní konstrukce z nosníků POT a stropních 
vložek MIAKO. Zastřešení plochou střechou o sklonu 3% se střešní krytinou z PVC folie, 
světle šedé barvy. Vnější výplně otvorů plastové dělené s odstínem povrchu antracit. Vnitřní 
omítky štukové hladké a vnější strukturované silikátové. Viditelné části krovu a dřevěné 
včetně všech prvků dřevěné konstrukce nad parkovacím stáním  bude opatřeno nátěrem v 
odstínu dub. Klempířské prvky z titanzinkového plechu plechu. Architektonické a stavebně 
technické řešení je přizpůsobeno okolní zástavbě. 
 

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

 
Pozemek č. 324/138 je v současnosti veden jako orná půda. Část tohoto pozemku bude 

využita pro stavbu rodinného domu a kanceláře. Po dokončení stavby bude provedeno 
geodetické zaměření nového stavu a zanesení do katastru.   

Novostavba rodinného domu a kanceláře vychází především z požadavků na účel 
stavby. Jedná se tedy o novostavbu, která bude sloužit k bydlení a zároveň k podnikání. 
Rodinný dům i kancelář bude zpřístupněna vjezdy s napojením na asfaltovou komunikaci. 
Vjezdy budou v rámci novostavby RD upraveny a zpevněny. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY: 
Zakládání: 
Vzhledem k navrhovanému konstrukčnímu systému bude objekt založen na 

základových pasech z prostého betonu šířky 400mm. 
Nosný systém objektu: 
Systém je navržen stěnový. 
Svislé konstrukce: 
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Obvodové stěny jsou navrženy z cihelných bloků HELUZ FAMILY tl. 440mm, 
vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihelných bloků HELUZ STI 30 tl. 300mm. Překlady nad 
otvory budou řešeny v systému HELUZ. Příčky jsou navrženy z cihelných tvárnic o 
tloušťkách 80, 115, 170mm. 

 
Stropní konstrukce: 
Stropy jsou navrženy z keramicko-betonových nosníků a keramických vložek miako. 
Schodiště: 
Schodiště je navrženo jako železobetonové dvouramenné s nabetonovanými stupni. 
Výplně otvorů: 
Výplně vnějších otvorů jsou navrženy plastové s izolačními dvojskly. 
Tepelné izolace: 
Jsou řešeny v podlahách podlahovým polystyrenem a kročejovými minerálními 

izolacemi, ve střeše je navržen pěnový polystyren a k zateplení základů a soklu domu bude 
použit DEKPERIMETR. 

Hydroizolace: 
Pro izolaci spodní stavby jsou navrženy modifikované asfaltové pásy v kombinaci se 

stěrkovou izolací Plastimul 1K a ve střeše je navržena folie z PVC. 
Střešní konstrukce: 
Je navržena jednoplášťová plochá střecha se spádovou vrstvou polystyrenu, nosnou 

konstrukcí střechy tvoří strop nad posledním NP. 
Povrchy: 
Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenocementové a štukové. Vnější povrch bude opatřen 

silikátovou probarvenou omítkou. Podlahy v kombinaci dřevěných parket a keramické dlažby 
(výběr dle investora). 

Klempířské prvky: 
Titanzinkový plech a poplastovaný pozinkový plech (systém střešní folie). 
Vnější povrchy: 
Zpevněné plochy ze zámkové betonové dlažby a okapové chodníky okolo objektů 

z vymývaného kačírku. Ostatní povrch ozeleněny – trávník, skalka, okrasné dřeviny, atd. 
  

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Přístup k navrhované novostavbě je zajištěn prostřednictvím nově vybudované místní 
asfaltové komunikace (na pozemku 324/150 ve vlastnictví obce Králův Dvůr) 
 Veškeré přípojky inženýrských sítí, na které je pozemek v současnosti napojen z ulice 
Levínská zůstanou zachovány o budou použity pro stavbu objektů. Jedná se přípojky přípojky 
vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu a elektroinstalace. 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 

 
Návaznost na městskou hromadnou dopravu je zajištěna autobusy příměstské  

hromadné dopravy. 
V rámci nové výstavby jsou dle územního plánu pro RD navržena dvě krytá parkovací 
stání a pro kancelář jedno nekryté parkovací stání. 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
  Stavba je navržena tak, aby ve svém důsledku neovlivnila nepřiměřeně okolní životní 
prostředí a tím i přírodu. Při provozu dané stavby bude docházet jednak k produkci 
splaškových odpadních vod, dále pak k produkci běžného TDO. Splaškové odpadní vody 
budou odvedeny splaškovou kanalizační přípojkou do stávajícího kanalizačního sběrače a 
dále do místní ČOV. Běžný TDO bude likvidován prostřednictvím TS vyvážením 
popelnicových nádob na veřejnou skládku. Stavební odpad bude uložen na řízenou 
provozovanou skládku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.  
 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 
Náplň této PD neřeší užívání veřejných ploch a komunikací. 

 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
 

Posudek o stanovení radonového indexu byl proveden v 05/2011, na jeho základě je 
v projektu  uvažováno s kategorií středního radonového indexu. 

Hydrogeologickým průzkumem bylo v podloží zjištěno: 
- zemina v podloží hlinitopísčitá pevná F3 
- hladina podzemní vody 6,5m pod úrovní terénu 

 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 
 

Výškové osazení objektu bylo provedeno na základě polohopisného a výškového 
zaměření pozemku. Polohopisný a výškový systém je Balt po vyrovnání. 
Stavba bude osazena ve vzdálenosti 3,5 m rovnoběžně se západní hranicí pozemku parc. č. 
324/150 v k. ú. Levín u Berouna a ve vzdálenosti 3,5 m od severní hranice pozemku parc. č. 
324/136 v k. ú. Levín u Berouna (viz. Technická situace) 
 

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

 
SO1 – Novostavba rodinného domu na parc. č. 324/138 v  k. Ú. Levín u Berouna 
SO2 -  Novostavba projekční kanceláře na parc. č. 324/138 v  k. Ú. Levín u Berouna 
SO3 – Novostavba zpevněných a přístupových ploch na parc. č. 324/138 v  k. Ú. Levín u 
Berouna  
SO4 – Novostavba oplocení pozemku na parc. č. 324/138 v  k. Ú. Levín u Berouna 
SO5 – Novostavba přípojek inženýrských sítí na parc. č. 324/138 v  k. Ú. Levín u Berouna 
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SO1 RD 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, tvořený obdélníkovým 
půdorysem 12,9 x 8,65 m. Rodinný dům je krytý jednoplášťovou plochou střechou 
se spádem 3%  s výškou atiky 7,5 m od uvažované +-0,000 v přízemí. Vstup do 
domu je umístěn na jižní straně objektu. Kratší strana stavby je rovnoběžná 
s komunikací na pozemku č. 324/150 v  k. Ú. Levín u Berouna viz Technická situace 
– Výkresová část. 

SO2 Kancelář 

  Stavba kanceláře je navržena jako jednopodlažní objekt s obdélníkovým 
půdorysem 14,9x5,9m, delší strana stavby je rovnoběžná s komunikací na pozemku 
č. 324/150 v  k. Ú. Levín u Berouna viz Technická situace – Výkresová část. Stavba 
je kryta jednoplášťovou plochou střechou s relativní výškou atiky 

SO3 Zpevněné plochy 

Vjezdy jsou stávající provedeny zpevněním části sousedního pozemku parc. č. 
324/150  betonovou   zámkovou dlažbou (napojeno na asfalt komunikace a betonovou 
zámkovou dlažbu vjezdu). 

Zpevněná plocha vjezdů a parkovacích stání, bude provedena  z betonové 
  zámkové dlažby tl. 80mm.  

Terasa a chodníky přilehlé jak k rodinnému domu tak ke kanceláři budou 
provedeny rovněž z betonové zámkové dlažby tl.60mm (včetně schodů a vstupů do 
objektů). 

Okapové chodníky jsou navrženy z vymývaného kačírku ohraničeného 
betonovými obrubníky. 

Podrobnosti skladeb zpevněných ploch jsou uvedeny v samostatném výkrese 
Schéma zpevněných ploch viz. Výkresová část PD.  

 

SO4 Oplocení 

 Oplocení pozemku bude ze třech stran tvořit drátěný plot s podezdívkou, 
výška pletiva 160cm. Čtvrtá strana plotu, která směřuje do ulice bude vyzděna 
z tvárnic KB blok, mezi sloupky budou ocelové výplně. Výška zděného plotu bude 
korespondovat s výškou drátěného plotu, což je cca 1,8m 

 SO5 Inženýrské sítě 

                     Přípojka splaškové kanalizace bude tvořena KG potrubím DN150 a přes 
revizní šachtu bude napojena na stokovou síť ústící na obecní ČOV. Dešťové vody 
zachycené okapním systémem střechy a zpevněnými plochami vjezdu a  chodníků 
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(liniové záchytné žlaby) budou svedeny do akumulační jímky opatřené přepadem do 
vsakovací jámy. Potrubí dešťové kanalizace je navrženo jako KG DN125. 
Akumulační nádrž bude sloužit jako zásoba vody pro závlahu.  

Pitná voda bude odebírána z vodovodního řadu. Přípojka z PE DN 32, vodoměr 
bude osazen ve vodoměrné šachtě. 

                   Plynová přípojka z PE DN32, napojením ze sdruženého pilíře na hranici 
pozemku, kde je HUP a STL regulátor. 

                    Telefonní rozvody budou napojeny na upravenou kabelovou přípojkou po 
dohodě se správcem (Telefonica O2).  

                   Elektro přípojka – napojením ze sdruženého pilíře na hranici pozemku, kde 
budou umístěny nožové pojistky, hlavní jistič 3x25A a elektroměr. Hlavní přívodní 
kabelové vedení je navrženo CYKY5x10mm2.  

     

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 
Při provádění stavebních prací ani při provozu rodinného domu a kanceláře nedojde 

k žádnému mimořádnému ohrožení či ke vzniku negativních účinků na sousední pozemky a 
objekty. 
 
 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Při provádění navrhované novostavby bude nutné dodržovat znění vyhl. č. 309/2006 
Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. V době provádění 
stavby bude veden stavební deník. Pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a bude o 
tom veden zápis ve stavebním deníku.  
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Nepodsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlaží a samostatná jednopodlažní 
kancelář jsou svými konstrukcemi jednoduchými stavbami, které nevyžadují podrobné 
statické posouzení. Navíc se jedná o jednoduché základové poměry. Jednotlivé konstrukční 
části a materiály jsou navrženy podle obecných požadavků na výstavbu s přihlédnutím na 
doporučení výrobců. 

 
 

a) zřícení stavby nebo její části 
 

Netýká se této akce 
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b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 
Netýká se této akce 
 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 
Netýká se této akce 

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

 
Netýká se této akce 
 

3. Požární bezpečnost 
 

Rodinný dům bude tvořit jeden samostatný požární  úsek. Požárně nebezpečný prostor 
nezasahuje na sousední pozemky, ale pouze na pozemek investora. Dle ČSN 73 0833 (budova 
skupiny OB1) se délky únikových cest neposuzují, min. šířka dveří na únikové cestě 0,8 
metru. Podrobnější řešení je zpracováno v samostatné části viz požárně bezpečnostní řešení 
stavby. Příjezd jednotek požární ochrany je možný po místní komunikaci. 

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Při návrhu novostavby rodinného domu s projekční kanceláří na parc. č. 324/138 v. k. 

Ú. Levín u Berouna bylo respektováno také změní předpisů z hlediska ochrany veřejného 
zdraví a Vyhlášek č. 137/1998 Sb. a č. 410/2005 Sb. Všechny obytné prostory jsou odvětrány 
a prosvětleny přirozeně okny dále bude instalováno el. osvětlení. Koupelny a WC jsou 
odvětrány přirozeně okny i VZT. Hygienické prostory budou opatřeny keramickým obkladem 
do výše min. 200 cm a keramickou dlažbou. Prostor za kuchyňskou linkou bude obložen 
keramickým obkladem. 
 

5. Bezpečnost při užívání 
 

Stavba nevyžaduje žádné nadstandardní řešení pro bezpečné užívání. Všechny 
konstrukce, půdorysná a výšková řešení, otevřené pochůzné plochy a prostory jsou navrženy 
dle ČSN a OTP pro výstavbu a je nutné je při realizaci stavby respektovat a dodržet.   
 

6. Ochrana proti hluku 
 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku ze stavební činnosti stanoví zvláštní předpisy. 
Zhotovitel je povinen činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní 
občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyli 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.   
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Po dokončení stavebních prací bude rodinný dům splňovat požadavky na ochranu 
proti hluku. Obvodová stěna bude provedena z tvárnic HELUZ FAMILY, tl. 440 mm, 
jednotlivé mezipokojové příčky tl. 150 mm.. Stropní konstrukce bude doplněna akustickou 
izolací ROCKWOOL – STEPROCK tl. 40 mm. Okenní otvory jsou plastové s izolačním 
dvojsklem. 

 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 

Jednotlivé konstrukce a tepelné izolace v rodinném domě a kanceláři byly navrženy 
v souladu s nároky na úsporu energie a ochranu tepla tak, aby byly zaručeny požadavky na 
teplenou pohodu budoucích uživatelů, tepelně technické vlastnosti konstrukcí a nízkou 
energetickou náročnost při provozu rodinného domu s projekční kanceláří. 

 
 KLIMATICKÉ PODKLADY: 
 Z tepelně technického hlediska má oblast ve které se nacházejí uvažované objekty 
následující charakteristické prvky topného období: 
 
- oblastní venkovní teplota                         -15˚C 
- intenzita větru                                           III. větrná oblast  
- počet topných dnů                                     229 
- průměrná teplota v topném období           4,4˚C 
- výtápění                                                     nepřetržité 
- průměrná vnitřní teplota                            21˚C 
 
 TEPELNÍ ZTRÁTY: 
Tepelně technické posouzení bylo provedeno dle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, 
ČSN 730540 a STN 730540 s vyhodnocením výsledků dle ČSN 730540-2 (2007). 
Minimální tepelné odpory navržených konstrukcí jsou: 
 
- obvodová zeď               U=0,18 W/m2K 
- obvodová zeď-sokl       U=0,19 W/m2K 
- střecha                          U=0,17 W/m2K 
- podlaha na terénu         U=0,27 W/m2K 
- okna vč. rámů               U=1,2 W/m2K 
Podrobnosti v samostatné části PD výpočtová část. 
                                                   
 
 

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

 
Rodinný dům ani projekční kancelář nejsou navrženy jako bezbariérové pro pobyt 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 



NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:  RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vypracoval: Ladislav Plachý                       12/25                                            C.1  Textová část 

 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 
Radonový průzkum lokality byl proveden v 05/2011, jeho výsledky jsou vyhodnoceny 
a zpracovány do protiradonových opatření pro stavbu RD a kanceláře. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba nevyžaduje a nevyvolává potřebu žádných opatření a řešení k ochraně 
obyvatelstva. 

 
11. Inženýrské stavby (objekty)  
 

Pro stavbu rodinného domu, kanceláře ani zastřešení parkovacího stání není třeba 
provádět žádné přeložky inženýrských sítí. 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 

Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1.3 SITUACE STAVBY 

 
 Viz. Samostatná část PD – výkresová část 
 

C.1.4 DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace budou spolu s projektovou dokumentací přiloženy k žádosti o stavební 
povolení. 
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C.1.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

1. Technická zpráva 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště je v současnosti neoploceno a nevyskytují se na něm žádné trvalé porosty 

ani dřeviny. Sejmutá ornice a vytěžená zemina bude dočasně uložena na pozemku staveniště. 
Sejmutá ornice a vytěžená zemina bude použita na zásypy a odsypy a terénní úpravy kolem 
dokončeného RD a kanceláře. Pozemek bude oplocen. Přístup bude zajištěn prostřednictvím 
stávající místní asfaltové komunikace a na pozemek prostřednictvím již vybudovaných 
vjezdů(zámková dlažba). 

 
b) významné sítě technické infrastruktury 

 
 Na ploše navrhovaných objektů se nenachází žádné významné sítě technické 
infrastruktury. 

 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 
 Při provádění stavby rodinného domu a kanceláře bude možné využít stávající zdroje 
vody a elektřiny, vybudované na pozemku investora. 
 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Přístupy třetích osob, a tím i k jejich ochraně, bude sloužit oplocení parcely spolu 

s výstražnými tabulkami zakazující jejich vstup na parcelu. 

 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 
Rozsah a uspořádání staveniště nenaruší veřejné zájmy. 

 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 
Jako zařízení staveniště budou sloužit dvě mobilní buňky rozměru 3 x 6 metru, jenž 

budou osazeny při jižní straně parcely – nevyžaduje ohlášení. 

 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 
Netýká se této akce 

 

 



NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:  RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vypracoval: Ladislav Plachý                       14/25                                            C.1  Textová část 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající 

z platných vyhlášek. Je nutno dodržovat zejména zásady technických, organizačních a dalších 
opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb. Dále bude bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., 148/2006 Sb., 
dle zákona č. 309/2006 Sb.  
Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. 
Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven 
protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička 
s předepsaným vybavením, v prostoru bude výrazně vyznačena cesta eventuelního úniku, 
v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci. 
Projektant upozorňuje, že vytýčení stávajících inženýrských sítí nebylo předmětem projektu a 
musí být provedeno před zahájením jakýchkoliv výkopových prací v blízkosti známých 
inženýrských sítí, aby nedošlo k překopu. Výkopy mohou  být prováděny strojně s ruční 
dokopávkou pouze s nejvyšší opatrností dle pokynů správců sítí. 
Elektro přípojka – napojením ze sdruženého pilíře na hranici pozemku, kde je PSS a ER. 
Plyn – napojením ze sdruženého pilíře na hranici pozemku, kde je HUP a STL regulátor. 
Voda – napojením na přípojku PE 32 přes vodoměrnou šachtu. 
Kanalizace – splašková kanalizační přípojka napojena do kanalizačního sběrače přes revizní 
šachtu na stávající přípojce. 
Telefony – napojeny upravenou kabelovou přípojkou po dohodě se správcem (Telefónica 
O2). 

 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 
Provedením stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Během výstavby dojde ke 

krátkodobému zhoršení životního prostředí vlivem pohybu stavební techniky a hlučností 
prováděných prací. Při výstavbě objektu a při provozu nedojde ke vzniku žádného zvláštního 
či nebezpečného odpadu (zbytky stavebních materiálů a obaly budou řádně tříděny a 
odváženy do sběrného dvora k likvidaci na skládku TKO). 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Žádné zvláštní požadavky na věcnou a časovou koordinaci stavby z projektu 

nevyplívají. Stavbu lze budovat zcela nezávisle bez narušování oprávněných zájmů a práv 
vlastníků sousedních pozemků nemovitostí. 
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C.1.6 DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
 

1. Pozemní (stavební) objekty 
 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

 
a) účel objektu 

 
Návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří byl vypracován na základě 

vstupních zadávacích podkladů investora. Projekt řeší návrh novostavby RD který bude 
sloužit k trvalému bydlení a samostatné kanceláře, která bude sloužit k podnikání. 
 

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 

 
Novostavba rodinného domu je navržena v souladu s architektonickými zásadami. Na 

vstup do domu navazuje chodba ze které je umožněn přístup do všech místností v 1.NP a 
zároveň na schodiště, které bude sloužit jako komunikační prostor spojující 1.NP a 2.NP. 
V 2.NP navazuje na schodiště rovněž chodba, ze které je umožněn přístup do všech místnosti 
v tomto podlaží s výjimkou šaten a koupelny. Rodinný dům bude zastřešen plochou střechou 
a PVC střešní krytinou světle šedé barvy. Fasáda bude opatřena strukturovanou probarvenou 
omítkou, v barevné kombinaci bílá-béžová. Rodinný dům bude stavebně i vzhledově 
přizpůsoben stávajícímu okolí i zástavbě. 

Kancelář je navržena jako jednopodlažní objekt zastřešen rovněž plochou střechou 
s PVC krytinou světle šedé barvy. Fasáda bude opatřena strukturovanou probarvenou 
omítkou, v barevné kombinaci bílá-béžová. Dispozičně bude na hlavní vstup do domu 
navazovat chodba a z té je pak dále navržen přístup do dvou samostatných kanceláří WC a 
kuchyňky. Provozně je provozovna navržena pro práci až pěti pracovníků. 

Plochy pozemku mimo zastavěné a zpevněné plochy budou osázeny trávou a 
okrasnými dřevinami. 

Objekty nejsou navrženy podle požadavků pro pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
 

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

 
V rodinném domě vznikne 1 bytová jednotka: 

 
Užitková plocha 173,3m2

Obestavěný prostor 697,25 m3

Zastavěná plocha 111,56 m2 

 

  Kancelář: 
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Užitková plocha 67,7m2

Obestavěný prostor 285,71 m3

Zastavěná plocha 87,91 m2 

 
Osvětlení obytných místností bude zajištěno ze všech stran. 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 
 

viz. souhrnná technická zpráva v bodě 1.c 
 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Navržená konstrukce: 
 
Tepelná izolace ve střešním plášti – Pěnový polystyren EPS 100S Stabil tl. 200 mm –       
U = 0,185 W/m2K 
Plastová okna s izolačním dvojsklem – U = 1,2 W/m2K 
Obvodové stěny HELUZ FAMILY, tl. 440, U = 0,19 W/m2K 

 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 
 

viz. dokumentace stavby v bodě 1.2.b – zemní práce 
 

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

 
viz. souhrnná technická zpráva v bodě 1.f 

 
h) dopravní řešení 

 
viz. souhrnná technická zpráva v bodě 1.d 

 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
 

viz. dokumentace stavby v bodě 1.2.b – vodorovná izolace 
 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
viz. průvodní zpráva v bodě e 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 
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a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 
viz. souhrnná technická zpráva v bodě 1.c 

 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 
Zemní práce 
 

Zemní práce a jejich provádění bude zajištěno jednak strojně a jednak ruční 
dokopávkou. Výkopy základových rýh jsou uvažovány v zemině tř. F3. Na ploše, kde se bude 
realizovat navržená stavba, bude provedena skrývka ornice v tl. 15 cm, která bude uložena na 
pozemku a později použita na terénní úpravy kolem dokončeného RD a kanceláře. RD je 
navržen z 1/2 v zářezu a z 1/2 v násypu, kancelář je v násypu. Výkopové práce stavební jámy 
a rýh základových pasů budou prováděny v soudržné zemině jako otevřené nezapažené. 
Vytěžená zemina bude ukládána na pozemku přímo na staveništi a bude použita na násypy a 
jiné terénní úpravy. Objem výkopových prací bude činit 118m3 a objem nasypané zeminy 
bude 102 m3. Výšková úroveň upravených ploch viz. výkresová dokumentace. 
 
Základy 
 

Betonáž základových pasů bude provedena z betonu prostého C12/15. S ohledem na 
vyloučení škodlivého vlivu promrzání podzákladí musí být základová spára nejméně 80 cm 
pod úrovní upraveného terénu(viz. Výkresová dokumentace), šířka základových pasů bude 
400mm. V základech bude umístěn strojený základový obvodový zemnič tvořený zemnicí 
páskou Fe Zn 30/4 mm. V základech nutno vynechat prostupy pro průchod ZTI a přípojky 
elektro. Výškové úrovně prostupů v základových pasech pro potrubí ZTI budou upřesněny po 
přesném výškovém zaměření před započetím betonáže základů. Případné násypy budou 
hutněny po vrstvách tl. 20 cm na tlak 0,25 MPa. Při betonáži celoplošně vyztužené základové 
desky tl.150mm (podkladního betonu) z betonu C12/15 se překryje styk základových pasů a 
základové desky pomocí ocelové svařované sítě 150/150/6 mm. 
Základy budou zatepleny tepelnou izolací DEKPERIMETR tl.80mm do hloubky min. 800mm 
pod úroveň upraveného terénu. 
 
Izolace  
 

Vodorovná izolace proti vodě a zemní vlhkosti je navržena z živičných pásů 
GLASTEK S40 SPECIAL MINERAL + penetrační nátěr . Po vybetonování podkladního 
betonu se provede penetrační nátěr a přitaví se živičné pásy GLASTEK s přesahem min. 100 
mm. Při práci se musí izolace chránit před poškozením. Na zájmovém pozemku - staveništi je 
předpokládáno střední radonové riziko. Hydroizolace GLASTEK slouží jako účinná izolace 
proti radonu. Všechna potrubí prostupující protiradonovou zábranou se musí v prostupu 
provést plynotěsně pomocí těsnicích manžet. Pokud budou navržená opatření v rozporu 
s posudkem o radonovém riziku, musí se udělat nový odpovídající návrh dle zpracovatele 
tohoto projektu. 

Svislá část izolace proti vodě a zemní vlhkosti v soklové části objektů bude provedena 
stěrkovou izolací PLASTIMUL 1K SUPER PLUS vyztuženou skelnou mřížkou. 
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Svislé konstrukce 
 

Obvodové zdivo bude provedeno z pálených cihel HELUZ FAMILY 44 broušená na 
tenkovrstvou maltu HELUZ (rozměr tvárnic 247x440x249mm). Soklová část obvodových 
stěn bude vyzděna z cihelných tvárnic HELUZ P15 36,5 broušená na tenkovrstvou maltu 
HELUZ (rozměr tvárnic 247x365x249mm). Vnitřní nosná stěna tl. 300 mm - zdivo HELUZ 
P15 30 broušená na tenkovrstvou maltu HELUZ (rozměr tvárnic 247x300x249mm). Zdivo 
příček tl. 150 mm – HELUZ 11,5 broušená na tenkovrstvou maltu HELUZ (rozměr tvárnic 
497x115x249mm). Zdivo příček tl. 200 mm - HELUZ 17,5 broušená na tenkovrstvou maltu 
HELUZ (rozměr tvárnic 497x175x249mm). Podrobné vlastnosti uvedených materiálů jsou 
uvedeny v technických listech, které jsou přílohou PD v části B4.Podklady pro dávrh a 
zpracování PD. 
 
Vodorovné konstrukce
 

Pozední ztužující věnec tl. 250 mm se provede v úrovni stropu. Železobetonový věnec 
je navržen z oceli 10 216 s podélnou výztuží 4 x E 12, třmínky E6 po 250 mm + beton 
C20/25. Věnec se v obvodovém zdivu opatří věncovkou HELUZ tl.80mm a pěnovým 
polystyrenem EPS 100S tl. 120 mm. V nosném zdivu jsou navrženy nosné překlady HELUZ 
23,8 dl. 1000 – 3500 mm a ocelové nosníky IPN240. V příčkách budou použity překlady 
HELUZ 11,5 dl. 1000 – 1250 mm. Stropní konstrukce je tvořena stropními nosníky HELUZ a 
vložkami MIAKO pro osovou vzdálenost 625 mm. Uložení nosníků je min. 125 mm do 
maltového lože v osové vzdálenosti 625 mm. Před vlastním osazováním nosníků nutno zvolit 
montážní liniový podpěrný systém při maximální vzdálenosti podpor 1,8 m. Dále se položí 
stropní vložky MIAKO a provede se monolitická betonová vrstva z betonu C 20/25 v tl. 60 
mm celoplošně nad horní úroveň nosníků vyztužená sítí KARI 150/150/6 mm. Tloušťka 
nosné konstrukce stropu s nabetonováním je 250 mm. V místech prostupů stropní 
konstrukcí(komíny, šachty, atd.)  jsou vynechány MIAKO vložky a zbývající prostor bude 
dobetonován. Montážní podepření možno odstranit po vytvrdnutí betonu tj. za 28 dní při 
teplotě 12 - 20 °C. Skladba stropů je patrná z výkresové dokumentace. Stropní konstrukce 
HELUZ bude provedena podle montážního postupu výrobce. Stropní konstrukce nad 
posledním nadzemním podlažím bude sloužit zároveň jako nosná konstrukce střechy jak na 
rodinným domem tak nad kanceláří. 

 
Konstrukce tesařské (krovu) 
 

Krov nad parkovacím stáním je navržen pultový tesařsky vázaný se sklonem 3%. 
Konstrukce krovu je nesena devíti dřevěnými sloupy 120/120. Krov je tvořen třemi vaznicemi 
180/120 na kterých jsou uloženy krokve 160/60 jejichž osová vzdálenost je 530mm. 
Vodorovné ztužení je zajištěno pomocí vodorovných ztužidel 120/120 a pásků 120/120. 

 
Střešní konstrukce  
 
 Střecha nad rodinným domem a kanceláří je navržena jako plochá jednoplášťová se 
sklonem střešní roviny 3%. Nosnou konstrukcí střechy je strop nad posledním nadzemním 
podlažím. Nad úrovní nosné kce. bude ze třech stran po obvodu  vyzděna atika z tvárnic 
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HELUZ FAMILY 44 broušená na tenkovrstvou maltu HELUZ (rozměr tvárnic 
247x440x249mm). Na nosné kci. střechy je navržena parotěsná izolace z živičných pásů 
GLASTEK S40 SPECIAL MINERAL + penetrační nátěr. Spád střechy bude tvořit vrstva 
spádového polystyrenu EPS 100 S Stabil tl. Min. 200mm.  
 
Schodiště 
 

Vnitřní schodiště bude železobetonové dvouramenné s mezipodestou na konstrukční 
výšku 3170 mm. Šířka schodišťového ramene 1000 mm, rozměr schodišťových stupňů 
v.176mm/š.275 mm. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou. Výška zábradlí 900 mm. 
 
Podlahy 
 

Podlahy v 1.NP budou provedeny na zhutněném štěrkopískovém loži a na podkladní 
betonové mazaniny třídy C12/15 v tl. 150 mm vyztužené svařovanou sítí KARI 
150/150/6mm. Poté se provede penetrační nátěr a položí se svařovaná vodorovná izolace 
GLASTEK S40 SPECIAL MINERAL s napojením na vodorovnou izolaci položenou pod 
obvodovými stěnami. Dále se položí tepelná izolace polystyren EPS 100Z  tl. 120 mm s 
vrchní izolací proti vlhkosti PE folie. Na tepelné izolaci bude provedena vyrovnávací 
betonová mazanina C12/15 tl. 65 mm s nášlapnou vrstvou dle legendy (keramická dlažba, 
dřevěné parkety). V 2.NP se na nosnou konstrukci stropu položí kročejová izolace 
STEPROCK ND tl. 40 mm s vrchní izolací proti vlhkosti PEfolie a betonovou mazaninou s 
výztuží o tl. 65 mm s nášlapnou vrstvou dle legendy (keramická dlažba,dřevěné parkety). V 
koupelnách bude betonová mazanina opatřena stěrkovou  hydroizolací MAPEGUM WPS. 
 
Krytina 
 

Navržena je střešní krytina z PVC folie ALKORPLAN 35 176 tl.  1,5mm – barva 
světle šedá. Střecha je navržena jednoplášťová. Střešní krytina bude položena spolu 
s ochrannou geotextilií FILTEK 300 na spádovou vrstvu pěnového polystyrenu přes kterou 
bude kotvena pomocí systémových kotev do nosné konstrukce střechy. Montáž střešní krytiny 
musí být provedena dle technických podmínek a doporučení výrobce. 
 
Klempířské konstrukce 
 

Okapový systém bude proveden z Titanzinkového  plechu tl. 0,7mm(podokapní žlaby 
a háky, dešťové svody atd.) Oplechování parapetů a atiky bude rovněž z titanzinku. Okapnice 
bude provedena z poplastovaného pozinkového plechu. Podrobnosti viz. Výpis klempířských 
výrobků.  

 
Výplně otvorů 
 

Okna jsou navržena plastová, zasklená izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 
tepla Umin = 1,2 W.m-2K-1. Odstín vnějšího povrchu bude šedý RAL 7040, vnítřní povrch 
bude bílý, vstupní dveře budou mít stejné barevné členění povrchů jako okna. Okna i dveře 
budou opatřena celoobvodovým kování s bezpečnostními prvky. Vchodové dveře budou 
plastové, částečně prosklené. Vnitřní dveře budou dřevěné s povrchovou úpravou folile bílé 
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barvy v ocelových zárubních. Podrobnosti viz. C.3.4 Tabulka oken a dveří. 
 
Nátěry 
 

Veškeré viditelné dřevěné konstrukce krovu nad parkovacím stáním včetně  dřevěných 
sloupů bude opatřeno nátěrem BONDEX – v odstínu dub. Vnitřní omítky budou opatřeny 
nátěrem PRIMALEX POLAR. Ocelové zárubně budou natřeny vodouředitelnou barvou 
BALAKRYL barvy bílé-lesklé. 
 
Omítky, obklady 
 

Obvodové zdivo bude z venkovní strany omítnuto tepelněizolační omítkou CEMIX 
SUPERTHERM TO tloušťky 30mm dále pak tenkovrstvou omítkou vyztuženou skelnou 
mřížkou. Jako povrchová úprava bude nanesena silikátová probarvená omítka WEBER 
(odstín: RD RAL 9010, Kancelář RAL 1001). V soklové části a na nadstřešní části komínů 
bude povrch opatřen dekorativní omítkou WEBER.PAS MARMOLIT RAL barva šedá odstín 
MO50. Vnitřní omítky budou vápenocementové-štukové. Koupelny a WC budou opatřeny 
keramickým obkladem do výšky 2,25 m, podlahy keramickou dlažbou. Prostor za 
kuchyňskou linkou se obloží keramickým obkladem. 
 
Komínové těleso 
 

V objektu RD i Kanceláři  se nachází jedno komínové těleso v systému HELUZ 
MULTI-PLYN, jednoprůchodové tvárnice rozměr 400x400 mm, světlý průřez 200mm. Nad 
střešní rovinou jsou komínová tělesa ukončena prefabrikovanou betonovou krycí deskou.  
Povrchová úprava nadstřešní části komínů viz. omítky. Komíny budou využívány pro plynové 
kotle. 
 

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

 
Stálé zatížení … qv = 3,4 kN/m2 (strop MIAKO tl 250mm + omítky) 
Zatížení sněhem … II. sněhová oblast – S0 = 0,7 kN/m2

Zatížení větrem … III. větrová oblast – w0 = 0,45 kN/m2

 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 
 

Netýká se této akce 
 

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

 
Netýká se této akce 

 
f) f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 
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Netýká se této akce 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Netýká se této akce 
 

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

 
Při návrhu novostavby RD bylo postupováno dle zákona 183/2006 Sb., vyhlášky č. 

137/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb., vyhlášky č. 
410/2005 Sb., normy ČSN 43 4301 a norem navazujících. Požární posouzení – viz. 
Samostatná část PD. 
 

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

 
Netýká se této akce 

 
1.3. Statické posouzení 

 
a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

 
Nosné konstrukce stropu jsou navrženy dle technických zásad výrobce a tabulek. 

Profily ocelových a dřevěných prvků jsou navrženy dle empirických vztahů. 
 

b) posouzení stability konstrukce 
 

Netýká se této akce 
 

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 
 

Netýká se této akce 
 

d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 
dynamické namáhání 

 
Netýká se této akce 

 
 

1.4. Technika prostředí staveb 
 
 

a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na 
vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje 
se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody 
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Navrhovaný objekt novostavby RD bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem 
umístěným v 1NP v Technické místnosti. Odvod spalin a přívod vzduchu bude zajištěn 
komínem systému HELUZ MULTI-PLYN. Ke kotli bude zapojen zásobník TÚV. 

Objekt Kanceláře bude vytápěn samostatně rovněž plynovým kondenzačním kotlem  
zaústěným do komínu HELUZ MULTI –PLYN. Kotel bude v místnosti označené jako 
1.10Sklad-Kancelář. Ke kotli bude zapojen zásobník TÚV. 

Veškeré rozvodné potrubí je navrženo z trubek měděných  spojovaných letováním. 
Rozvodné potrubí bude vedeno v podlaze, volně podél stěn nebo v drážkách v obvodových 
zdech. Veškeré měděné potrubí vedené průrazy stavebních konstrukcí nebo v drážce ve zdivu 
či v podlaze nutno opatřit návlekovou izolací z důvodů dilatačních, tepelných a jako ochrana 
proti agresivním stavebním hmotám. Otopná tělesa ocelová desková typu RADIK VK s 
uzavíracím radiátorovým ventilem. Veškerá tělesa budou opatřena odvzdušňovacími 
armaturami. Veškeré montážní práce budou provedeny odbornou firmou podle montážního 
postupu výrobce použité topenářské technologie. Prováděcí projekt tepelné techniky 
ústředního topení bude zpracován odbornou realizační firmou. Ke kolaudaci se předloží 
revizní zpráva a doklad o provedené tlakové zkoušce. 
 

b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance 
potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, 
čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu 
pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní 
prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu 

 
podklady viz. souhrnná technická zpráva v bodě 7 

 
c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých 

vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 
spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních 
zařízení chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, 
rozvoden a regulačních stanic 

 
Nejsou navrhovány žádné chladící systémy. 

 
d) vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí 
podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení 
a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, 
voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany 
zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti 
vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí, zajištění 
bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení 

 
Netýká se této akce 
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e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 
charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu 
a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace 

 
Netýká se této akce 

 
f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství 

splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě 
technické infrastruktury) 

 
 
Kanalizační přípojka 
 

Trasa kanalizační přípojky je navržena na pozemku parc. č. 324/138 ve vlastnictví 
investora (podrobně v Technické situaci).  Splašková kanalizační přípojka bude zaústěna do 
stávajícího obecního řadu ve správě města Králův Dvůr. Při použití kanalizačního hrdlového 
potrubí KG z PVC byla zvolena dimenze kanalizační přípojky DN 150 mm. Délka 
kanalizační přípojky 15,5m k RD a 3m ke Kanceláři, obě přípojky ústí do revizní šachty 
průměru 400mm na hranici pozemku. Uložení kanalizačního potrubí nutno provádět dle 
montážně – technologického předpisu dle dodavatele potrubí. Dále je nutno dodržet 
minimální odstupové vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí. 

 
Vnitřní kanalizace
 

Odpady a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude z trub plastových 
hrdlových HT. Vnitřní ležatá kanalizace se provede z tub systému KG. Odpadní a připojovací 
potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu a podlaze. Odvětrání kanalizace se provede 
vyvedením stoupaček kanalizace nad úroveň střešního pláště pomocí instalačních šachet a 
bude ukončena odvětrávacím komínkem.  
 
Dešťová kanalizace 
 
 Potrubí dešťové kanalizace je navrženo ze systému KG DN100 až 150. Dešťové vody 
jsou svedeny do akumulační nádrže (trasa je patrna z Technické situace viz. C.2Výkresová 
část), která slouží jako zásoba vody pro závlahu. Akumulační jímka bude vybavena 
bezpečnostním přepadem svedeným do vsakovací štěrkové jámy. 
 
Vodovodní přípojka 
 

Trasa vodovodní přípojky je navržena na pozemku parc. č. 324/138 ve vlastnictví 
investora. Při použití trubek z polyetylénu PE byla zvolena dimenze vodovodní přípojky DN 
25mm (1") s rychlostí průtoku cca 0,8 L/s. Přípojka ze stávajícího vodovodního řadu 
uloženého v komunikaci je v současnosti vyvedena na pozemek. Na hranici pozemku bude 
umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Délka vodovodní přípojky od vodoměrné 
šachty k RD je 28,5m a ke Kanceláři 2,5 m.  

Vodoměrná šachta Z-1 z polypropylénu je určena k osazení do terénu bez zastižené 
hladiny podzemní vody. Šachta je řešena jako pochůzná v lokalitách bez rizika přejetí 
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dopravními prostředky. Šachtu o rozměrech v = 1,1 m, d = 1,2 m je nutno zabezpečit proti 
zamrznutí. Vodovod bude veden v hloubce min. 1,2 m. Uložení vodovodního potrubí do 
otevřeného výkopu, do lože z písku tl. 10 cm, s obsypem z písku do výšky 15 cm nad vrchol 
potrubí a obsypem z prohozené sypaniny do výšky 30 cm. Zásyp potrubí provést z vytěžené 
zeminy. Pro možnost vyhledávání vodovodu je nutno uložit v ose potrubí ocelový vodič 
(zemnicí pásku).  
 
Vnitřní vodovod
 

Vodovodní potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v rýhách ve 
zdivu a podlaze. Rozvody budou z trubek z polypropylenu PPR. Potrubí nutno tepelně 
izolovat pěněným polyetylénem MIRELON. Zařizovací předměty a vodovodní baterie budou 
navrženy dle výběru investora. Teplá užitková voda bude připravována v zásobníku, 
prostřednictvím plynového kotle, o objemu 180 l umístěném v technické místnosti(RD) – 
Skladu(Kancelář). Rozvody teplé vody budou navrženy s cirkulací. 
 

g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 
technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 
fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o 
regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na 
plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení 
včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově 

 
Plynovodní přípojka 
 

Trasa plynovodní přípojky je navržena na pozemku parc. č.324/138 ve vlastnictví 
investora. Plyn se přivádí do objektu z veřejné sítě potrubím PE 32x3mmPE100 . Plynovodní 
přípojka je napojena na hlavní sít ze sdruženého pilíře na hranici pozemku, kde je umístěn 
hlavní uzávěr plynu regulátor a bude umístěn plynoměr.  Délka plynové přípojky od pilíře 
k RD je 46,2m a ke Kanceláři 20,2m. Uložení plynovodního potrubí nutno provádět dle 
montážně – technologického předpisu dle dodavatele potrubí. 
 
Vnitřní plynovod 
 

Rozvod plynu před průchodem do objektů bude  veden v ocelovém potrubí d32 a  k 
jednotlivým zařizovacím předmětům bude  veden také v ocelovém potrubí d 32 – 20.  
 

h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 
energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob 
připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o 
požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody 
stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích 
podmínek 

 
Rodinný dům i Kancelář budou zásobovány navrhovanou elektropřípojkou, která bude 

provedena dle připojovacích podmínek E.ON. Investor předpokládá zřídit nové odběrné místo 
s rezervovaným příkonem 3x25A. Od sdruženého pilíře na hranici pozemku k hl. el. 
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rozvodnici umístěné za vstupními dveřmi jak v Kanceláři tak v RD bude přívodní 
kabelCYKY5Jx10mm2 a zemnící ocelový pozinkovaný pás. Ke kolaudačnímu rozhodnutí 
bude předložena výchozí revize elektroinstalace. 
 

i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 
požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení 
vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení 

 
Je navrženo telekomunikační vedení, podmínky pro jeho napojení na síť nutno 

konzultovat s provozovatelem sítě O2. 
 

j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a 
nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, 
evakuační, požární) s jejich základními parametry. 

 
Netýká se této akce 
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