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Abstrakt 
 
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu. Objekt je navržen jako třípodlažní ve 
svažitém terénu směřujícím na jižní stranu. Vstup do domu je orintovám ze severo-
východní strany. V této části je dále umístěno zádveří, garáž, chodba se 
schodišťovým prostorem, koupela s wc, pokoj pro hosty, dětský pokoj, pracovna, 
obývací pokoj s jídelnou a kuchyně se vstupem na terasu. Ve 2.NP se nachází 
klidová zóna složená z dětského pokoje, ložnice se šatnou, WC, koupelna a sklad na 
potřeby. V 1.PP se nachází technická místnost, sklad potravin, chodba s regály, 
posezení s kuchyňským koutem, WC, relaxační místnost a sklad zahradnického 
nářadí. Z části 1.PP jsou 2 vchody na zahradu. Společenská i klidová zóna jsou 
převážně orientovány na jižní a východní stranu s výhledem. Svislé konstrukce jsou 
navrženy z keramických bloků. Stropy jsou skládané z panelových dílců spiroll. 
Objekt je zastřešen nad 1.NP plochou vegetační střechou se sklonem 2% a nad 
2.NP valbovou střechou z příhradových sbíjených vazníků. 
 
Klíčová slova 
 
Rodinný dům, Svažitý terén, Vegetační střecha, Střecha z vazníků, Jižní strana  
 
Abstract 
 
This bachelor´s thesis is concerned with the creation of a plan for a detached 
house. The building is designed as a free-storey house on a sloping terrain facing 
the south side. The entrance of the house is oriented the north-eastern side. In the 
same section of the house there is also vestibule, garage, hallway with staircase, 
bathroom with a toilet, guest room, a children room, workroom, living room with 
dinning room and kitchen with access to the terace. On the sekond floor there is a 
priváte priváte zone whitch consists of children room, a bedroom with dressing 
room, toilet, bathroom and werehause for needs. 
In the underground floor there is technical room, a food store, corridor with 
shelves, sitting with kitchenette, toilet, relaxation room and garden tools. In the 
underground floor are two extrances to the garden. Social and private zones are 
oriented towards the south and east which offers a nice view. Vertical structures 
are designed from clay hollow bricks. The ceilings are composed of panel spiroll. 
The building is covered above the 1st floor with a vegetation roof with a slope of 2% 
and over the 2nd floor with a hut roof made of trussed trusses. 
 
Keywords 
 
Deteached house, Sloping terrain, Green roof, Roof of trusses, South side 
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Úvod 
 
 Bakalářská práce se zabývá vypracováním dispozičního a konstrukčního 
řešení novostavby volně stojícího rodinného domu v obci Litohoř. Účel stavby je pro 
bydlení. Jedná se o stavbu se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený s garáží 
pro dva osobní automobily. Zastřešení je řešeno vegetační jednoplášťovou plochou 
střechou a dále zastřešením pomocí příhradových sbíjených vazníků. Vstup do 
stavby je situován ze severo-východní strany. Na jižní stranu pozemku je situována 
rozlehlá terasa s přístupem na zahradu. Pozemek prozatím není nijak oplocen, bude 
oplocen před zahájením výstavby. 
 
 Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby. 
 
 Práce je členěna na hlavní textovou část se šesti přílohami. V hlavní textové 
části se nachází zejména průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická 
zpráva architektonicko-stavební řešení. V přílohách práce se nachází přípravné a 
studijní práce, textová a výkresová část projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 
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A.1. Identifikační údaje 

 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
Rodinný dům 

b) Místo stavby 
    Litohoř, katastrální území Litohoř (okres Třebíč) [622346], parcelní číslo 

410 
 

 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (FO) nebo 
   Marek Štěpanovský, Hornice 27, Třebelovice 675 32 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (FO podnikající) 
nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (PO) 
 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (FO podnikající),    
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (PO) 

   Václav Slabý, Kojatice 38, Třebelovice 675 32 
 

A.2. Členění stavby na objekty, technická a 
technologická zařízení 

 
S0-01 – Rodinný dům 
S0-02 – Zpevněné plochy, konečné terénní úpravy, oplocení 
S0-03 – Prostor pro komunální odpad 
S0-04 – Přípojka vodovodu 
S0-05 – Přípojka kanalizace 
S0-06 – Přípojka nízkého napětí 
S0-07 – Přípojka plynovodu 
 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
 
1. Výpis z KN- informace o parcele 
2. Inženýrské sítě v obci 
3. Požadavky stavebníka 
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B.1. Popis území 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek se nachází ve vesnici Litohoř, katastrální území Litohoř [622346], 

parcelní číslo 410, parcela lichoběžníkového tvaru, rozměry viz situační výkres a 
z jedné strany přiléhá na místní komunikaci ve slepé ulici. Na pozemku se nenachází 
žádná stavba. Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro 
účely bydlení. Pozemek je ve svahu s terénními nerovnostmi a sousední parcely jsou: 
466/7, 466/19, 466/17, 466/16. Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, 
pozemek je využíván jako orná půda. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými 
vlastnostmi, zejména tvarem, orientací, polohou, velikostí a základovými poměry 
realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací  
 
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací (bydlení v 

rodinných domech). 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

 
Nejsou žádné vyjímky. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny    podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Nejsou žádné podmínky 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Na pozemku nebyl proveden geologický a radonový průzkum. Pouze podle mapy 

bylo zjištěno, že se jedná o střední radonový index, jako ochrana bude stačit asfaltový 
pás Foalbit AL S40. 

f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Nejsou žádná pásma. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani v jeho 

blízkosti. 
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území.  

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, pouze orná půda. V rámci 

výstavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 

 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

 

k) Územně technické podmínky 
 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz Koordinační 

situační výkres. Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 
dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek nemá přípojku 
elektrické energie, kanalizace, vodovodu, plynovodu, sdělovacího vedení. To bude 
zajištěno a provedeno do rohu pozemku před výstavbou objektu na vyžádání investora. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí  
 
Parc. č. 410, k.ú. Litohoř (622346) 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Bezpečnostní pásmo vznikne pouze na pozemku investora, při výstavbě 
rodinného domu a zpevněných ploch. Ovšem budou stavbou dotčeny následující 
pozemky: 

 P.č. 466/7- SJM Charvát Jaroslav a Charvátová Libuše, č. p. 214, 67544 Litohoř 
 Vlastníci půdního fondu nyní v podnájmu ZS LITOHOŘ:  
- P.č. 418- Habrová Jana, č. p. 10, 675 31 Chotěbudice 
- P.č. 418- Doležal Petr, Nová 182, 67526 Želetava 
- P.č. 466/19- Kadlecová Lenka JUDr., U Vápenice 525/40, 66431 Lelekovice 
- P.č. 466/16- Schlangerová Zdeňka, Za mosty 915/62, Hloubětín, 19000 Praha 9
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
    Jedná se o novou stavbu rodinného domu 

b) Účel užívání stavby 
   Jedná se o stavbu pro bydlení a parkování osobních vozidel. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
   Jedná se o trvalou stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena s ohledem na vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Dle § 8 je stavba navržena pro 
svůj účel. Dle § 9 Mechanická odolnost a stabilita – navrženo dle TP, ČSN - § 10 – 
použité materiály mají příslušné bezpečnostní atesty, prohlášení o shodě apod. Dle § 
15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – Bezpečnost při provádění je dána 
dodržováním bezpečnostních předpisů a zajištěním odborného dozoru na stavbě – 
otázka dodavatele stavby. Stavba není určena k užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou známy žádné podmínky 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Nevyskytují se. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Rodinný dům 
Počet obyvatel pro dům 4-5 osob 
Užitná plocha nových prostor: užitná podlahová plocha: 364,05 m2 
Celková plocha pozemku: 4126 m2 – využito bude: 3133 m2 
Procento zastavění:  9,48 % 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

elektrická energie  
hodnota hlavního jističe: B25 3f 
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instalovaný příkon: 11 kW  
odhadovaný roční příkon: 4,7 kW 

plyn 
Objekt bude připojen k plynovodní distribuční soustavě. V rohu pozemku bude umístěn 
sloupek s hlavním uzávěrem plynu, odkud bude veden do technické místnosti. 

voda 
směrné číslo roční potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném 
znění: 
rodinné domy – 46 m3/osoba/rok  
roční potřeba vody – 4 x 46 m3 = 184 m3/rok 
průměrná denní potřeba vody – Qp = 504,1 l 
maximální denní potřeba vody – Qm = 504,1 x 1,5 = 756,15 l  
maximální hodinová potřeba vody Qh = 756,15 x 1,8/ 24 = 56,71 l/hod   

kanalizace splašková 
roční produkce splaškové odpadní vody – 146 m3/rok 
průměrná denní produkce splaškové odpadní vody – 400 l  
maximální denní produkce splaškové odpadní vody – 600 l  
maximální hodinová produkce splaškové odpadní vody – 45 l/hod 

kanalizace dešťová  
návrhová intenzita srážek při periodicitě 0,2 a délce trvání 15 min – 0,0212 l/s/m2 
plocha střechy – 292,7 m2, součinitel odtoku 1,0  
zpevněné plochy – 170 m2, součinitel odtoku 0,6  
nezpevněné plochy – 2670,3 m2, součinitel odtoku 0,1  
Qd = (292,7 x 1,0 + 170 x 0,6 + 2670,3 x 0,1) x 0,0212 = 14,0287 l/s  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Započatí stavby: Květen 2019 
Dokončení stavby: Květen 2021 
Nepočítá se s etapizací výstavby. 

j) orientační náklady stavby 
3 000 000,- Kč bez DPH 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Celá stavba je navržena a osazena v souladu s územním plánem této části 
vesnice. Na pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt. Stavba nenarušuje 
vzhled lokality 
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b) Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je řešena jako samostatně stojící rodinný dům. Rodinný dům je 
členitějšího tvaru. Rodinný dům se skládá ze 3 pater (podzemní a dvě nadzemní), je 
navržený pro náročnější uživatele je zde i relaxační místnost s vířivkou. Rodinný dům je 
navržen pro 4 až 5 členou rodinu s pokojem pro hosty. Objekt také obsahuje dvojgaráž, 
z které je přístup do obytné části. Kryté zádveří je situováno v prvním patře. Střecha je 
v části nad druhým nadzemním podlažím navržena ze sbíjených příhradových vazníků a 
nad zbývající částí domu je plochá vegetační střecha. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do objektu se nachází v 1.NP ze severo-východní strany, za vstupem je 
zádveří s přístupem do garáže a chodby, zde je přímá návaznost do koupelny s WC, 2 
pokojů, pracovny, kuchyně s jídelním prostorem a obývacím pokojem s přístupem na 
terasu. Ve 2.NP je klidová zóna tvořená dětským pokojem, ložnicí se šatnou, koupelnou 
a WC. V 1.PP je technická místnost na tepelná čerpadla a přívody inženýrských sítí, 
sklad potravin, klidová zóna tvořená posezením s jednoduchým kuchyňským koutem, 
wc, relaxační místností s výřivkou a skladem zahradního nářadí.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nespadá do rozsahu platnosti vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném 
znění, a stavebníkem nebylo požadováno. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při její užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 
legislativní předpisy. Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a 
zajišťovat potřebné revize v průběhu užívání stavby. Při výstavbě je dodavatel 
stavebního díla (stavby) povinen při realizaci díla dodržovat všechny platné právní a 
ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a 
NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízeni a příslušné související 
a závazné technické normy. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Řešená stavba je samostatně stojící dům. Jedná se o novostavbu rodinného 
domu v Litohoři v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Stavba je dvoupodlažní, částečně 
podsklepená. Střecha je navržena z dřevěných vazníků nad 2.NP a plochou vegetační 
střechou nad zbývající částí stavby. Stavba se nachází ve svažitém terénu. Součástí 
1.NP je garáž pro dva osobní automobily. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, 
terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve 
výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny 
strojně těsně před betonáží základových konstrukcí. Před betonáží základů bude 
dočištěna základová spára. Bude sejmuta ornice v hloubce 0,30 m pod stavbou a 
zemina uložena na jiho-západní hranici pozemku. 

Základy 

Stavba bude založena na původní únosné zemině. Založení je navrženo na 
základových pasech prostého betonu C16/20 – XC2. V místě výkopových prací se 
nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Rozměry 
základu viz výpočet základů. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na 
podmáčenou základovou spáru. Bude použit beton C 16/20. Podkladní deska bude 
vyztužena kari sítí. Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je nutné dobře 
utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy se musí 
provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži pasů bude na dno vložen po 
obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 

Svislé nosné konstrukce  

Obvodové zdivo nadzemní části je z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 
Dryfix. Tloušťka stěny 300 mm, na lepidlo Porotherm s pevností v tlaku 2,05 Mpa. Zdivo 
bude z exteriérové strany kontaktně zatepleno EPS Isover tloušťky 150 mm. 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 24 Profi dryfix, tl. 240 mm na pěnu Porotherm s 
pevností 2,05 Mpa. 

 Obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic best ztraceného bednění tl. 
300 mm doplněného svislou i vodorovnou výztuží ϕ12 mm. Vnitřní zdivo stejné jako u 
nadzemní části. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny betonovými stropními panely SPIROLL tl. 200 
mm, v rohu terasy je vodorovná konstrukce řešena pomocí dobetonávky. Stropní 
konstrukce bude provedena dle výkresové dokumentace. 

Schodiště  

V objektu jsou dvě schodiště. Schodiště spojující 1.PP - 1.NP a 1.NP – 2.NP jsou 
dvouramenné schodnicové s podestou. Obě schodiště mají stejnou šířku 900 mm (≥ 
900 mm). Níže položené schodiště má výšku stupně 162 mm, druhé schodiště výšku 
167 mm. Šířku stupňů mají obě schodiště stejnou 290 mm i počet stupňů mají stejný- 
18 stupňů. Z bezpečnostních důvodů bude schodišťové rameno osazeno zábradlím. 
Pod schodišťový prostor v 1.PP může být případně využit jako sklad. Jsou dodrženy 
normové hodnoty pro podchodnou výšku 2100mm, průchodnou výšku 1950 ≤, sklon 
schodiště α 33 pro obytné budovy bez výtahu dle ČSN 73 4301. Vzájemný vztah mezi 
šířkou a výškou stupně je počítán dle (2h+b=640) kde norma říká že: (vzájemný vztah 
mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm (600 
až 650 mm)). Výška stupně je v intervalu 150-180 (172). Navrhovaná šířka stupně je 
290 mm ≥ 210 mm. Stupnice jsou vodorovné ve všech směrech. Schodišťové rameno 
splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje 
požadavku, že musí být minimálně stejná jako šířka schodišťového ramena. Na 
schodišťovém rameni bude osazeno zábradlí, aby nemohlo dojít k pádům osob.  

Svislé nenosné konstrukce  

Vnitřní nenosné příčky Porotherm 14 Profi Dryfix na Porotherm pěnu s pevností 
2,05 Mpa. 

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce nad částí stavby je valbová s příhradovými vazníky pobité 
bedněním doplněné podkladovou pojistnou hydroizolací Jutadach 135, kontralatěmi 
rozměru 60x40 mm a střešními latěmi rozměru 60x40 mm. Střešní krytina bude 
zvolena od firmy KMB Beta Elegant. Podhled ve 2.NP pod tímto typem konstrukce bude 
vytvořen ze sádrokartonových protipožárních desek Rigips s difuzní folii kotveny na 
ocelových profilech, které jsou připevněny na konstrukci vazníků. Na profilech je 
uložená tepelná izolace z minerální vaty o tloušťce 320 mm. Zbývající část objektu je 
zastřešena vegetační jednoplášťovou střechou, jednotlivé materiály a mocnosti viz 
skladby konstrukcí. Jednotlivé vlastnosti materiálu, vrstev viz technické listy, nebo 
posouzení tepelně technické (tepelně izolační vlastnosti). 

Podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce na terénu jsou o tloušťce 305 mm, v patře 170 mm. V 
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podlahových konstrukcích je užito podlahové vytápění, v koupelně  kombinací se 
zavěšeným topným žebříkem. Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny 
v provedení laminátová podlaha, keramická dlažba, dřevěná podlaha Real Deck 
(venkovní terasy) a vysoko pevnostní potěr Monal (garáž). Podlahu v 1.PP tvoří 
keramická nášlapná vrstva lepená, betonová mazanina, tepelně izolační vrstva Isover 
EPS 200S, hydroizolace (střední radonové riziko)asfaltový pás Foalbit AL S40, 
roznášecí vrstvy beton C16/20 + kari síť. V 1.NP je podlaha tvořena nášlapnou vrstvou 
lepenou nebo volně loženou, betonová mazanina, tepelně izolační vrstvou Isover EPS 
200S. Ve 2.NP je podlaha tvořena nášlapnou vrstvou lepenou nebo volně loženou, 
betonová mazanina, tepelně izolační vrstvou Isover EPS 200S. Jednotlivé mocnosti, 
tloušťky, vlastnosti vrstev a materiálů viz skladby konstrukcí, nebo v jednotlivých 
posudcích na tepelný tok či akustiku. 

Povrchové úpravy 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou ve dvou provedení, 
ze  silikátové omítky a obkladu přírodním kamenem- břidlice černá. 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  

Izolace proti vodě a radonu je použit Foalbit AL S 40. V místě s mokrým 
provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou provedena 
hydroizolační stěrka. Jako parozábrana může být použita fólie Jutafol N110. Jako 
difuzní fólie může být použit Jutadach 135. 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace obvodových stěn je použita v provedení etics – kontaktní 
zateplovací systém, polystyrenové desek Isover EPS 70F tl. 150 mm. Tepelná izolace 
suterénu a základů je v provedení kontaktní zateplovací systém z extrudovaného 
polystyrenu styrodur 2800 C tl. 150 mm na ztracené bednění, u základových konstrukcí 
je styrodur 2800 C v tl. 70 mm. 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

Viz Specifkace prvků 

Protipožární opatření 

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 
dokumentace – viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 

Přípojka NN 
Za hranicí pozemku ze zemního kabelu bude nově připojen sloupek pro 

elektroměr. 
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Z přípojkové skříně bude veden podzemní kabel CYKY 4x 95 mm2. Ve skříni bude 
umístěn hlavní jistič a elektroměr. 

Vodovodní přípojka 
Pro objekt RD je navržena nová vodovodní přípojka. Přípojka bude napojena na 

stávající veřejný vodovod PE DN 90/10 pod parcelou č. 825. Napojení bude provedeno 
navrtávacím pasem se šoupátkovým uzávěrem s teleskopickou zemní soupravou a 
uličním poklopem. Dimenze vodovodní přípojky bude DN 25. Potrubí vodovodní přípojky 
bude provedeno z potrubí SDR 11 PE v dimenzi 32x 3,0 mm. Sklon potrubí vodovodní 
přípojky bude min. 0,3% směrem k vodovodnímu řadu. Potrubí vodovodní přípojky bude 
vyvedeno do vodoměrné šachty, která bude umístěna v zatravněné ploše na hranici 
stavebního pozemku. Je navržena vodoměrná šachta plastová. Šachta bude přístupná 
přes vstupní otvor s rozměry 600 x 600 mm. Šachta je umístěna na pozemku v 
majetku investora, v zatravněné ploše s volným přístupem. Z vodoměrné šachty je 
vedeno potrubí do objektu rodinného domu. Zaústění potrubí do objektu bude 
prostupem v podlaze v technické místnosti. Dimenze potrubí bude shodná s dimenzí 
přípojky. Potrubí bude vedeno ve sklonu 0,3% směrem do vodoměrné šachty, kde bude 
umístěn vypouštěcí ventil pro možnost vypuštění. K potrubí vodovodní přípojky bude 
připevněn identifikační vodič CY 4 mm2, který bude vyveden pod poklop zemní 
soupravy a vodoměrné šachty. Obsyp a krycí zásyp do výšky 300 mm nad horní líc 
potrubí bude proveden jemnozrnnou nesoudržnou zeminou. Na krycí zásyp bude 
uložena výstražná fólie bílé barvy. Zbylá část výkopu bude zasypána výkopkem bez 
přítomnosti částic s velikostí nad 150 mm a po vrstvách hutněna. Na povrchu bude 
obnovena nebo nově provedena skladba zpevněných ploch, případně bude terén 
zatravněn.  

Splašková kanalizace 
Pro objekt RD je navržena nová splašková kanalizace. Splašková kanalizace 

bude provedena z PVC DN 250. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
   Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků. 

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení 

Topení:  

Vytápění je zajištěno pomocí tepelného čerpadla země-voda napojených na 
podlahové a radiátorové vytápění. Větrání místností bude provedeno přirozeným 
větráním. WC ve 2.NP bude větrána přetlakovým ventilátorem přes vedlejší místnost 
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(šatnu) do venkovního prostředí. 

Teplá voda:  

Pomocí tepelných čerpadel bude probíhat i ohřev teplé užitkové vody, popřípadě 
dohřev bude řešen elektrickým proudem z fotovoltaických kolektorů. 

b) Výčet technických a technologických zařízení  
    Neřeší se. 

B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je dodrženo vše dle platných 
norem a právních předpisů. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná 
ochrana budov. Vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel užitím podlahového 
vytápění v kombinaci s radiátory. Větrání místností bude řešeno ve většině místností 
přirozeným větráním. U WC ve 2.NP bude větrání nucené. Úsporu energie zajištují 
obvodové stěny systému Porotherm 30 Profi Dryfix kontaktním zateplovacím 
systémem Isover EPS 70F- tloušťky 150 mm. 

b) Energetická náročnost stavby 
   Objekt je zatřízena do klasifikační třídy B – úsporná. 

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Stavba bude napojena na vodovodní a plynovodní přípojku, dále na obecní 
kanalizaci a elektrickou energii. V objektu se nenachází žádný zdroj hluku či vibrací. 
Větrání je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi. V otopné soustavě budou 
osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopné soustavy. Při 
provozu otopné soustavy bude zajištěno řízení tepelného výkonu v závislosti na 
potřebě tepla umístěno v 1.PP v technické místnosti. Navrhovaný projekt nemění 
pracovní a komunální prostředí stavby. Denní osvětlení je zajištěno prosklenými 
plochami výplní otvorů a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je zajištěno svítidly.  

Přirozené větrání nadzemních jednotlivých a řadových garáží 
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Při návrhu se stanovuje velikost větracích otvorů pro přívod venkovního 
vzduchu a odvod odpadního (vnitřního) vzduchu. Větrání se navrhuje příčné 
s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách. Polovina plochy větracích otvorů se 
umisťuje u podlahy (spodní hrana je maximálně 0,5 m nad podlahou) a polovina pod 
stropem (horní hrana nejníže 0,3 m pod stropem). 

Celková volná plocha větracích otvorů pro jedno stání je minimálně: 
v garážích pro vozidla skupiny 1:   0,025 m2/stání, 
v garážích pro vozidla skupiny 2 a 3:  0,045 m2/stání. 
Případná šachta, která navazuje na větrací otvor, musí mít volný průřez 

minimálně shodný s větracím otvorem; při výšce větší než 2 m musí být průřez šachty 
dvojnásobný. 

Pokud dvě vozidla parkují na jednom stání v rozdílných výškových úrovních, 
navrhuje se plocha větracích otvorů pouze pro jedno stání. 

S = 0,025 * 2,0 m2 

S = 0,050 m2, tzn. že jeden otvor musí mít polovinu plochy tedy 0,025 m2. 
V případě kruhové roury to je: 
S = π * r2 

r = 0,089229 m 

tzn. minimální průměr 0,18 m. Takže bude proveden jeden průduch na jedné 
straně a protilehlé o průměru 0,20 m. 

Vytápění 
Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem (země- voda). V domě bude 

instalováno vytápění elektrickou energií. Garáž vytápěna nebude. 

Osvětlení  
Objekt je vybaven umělým osvětlením. V obytných místnostech je zajištěno i 

denní osvětlení. 

Zásobování vodou  
Objekt bude zásobován pitnou vodou z nově navržené vodovodní přípojky. 

Odpady 
Objekt je vybaven splaškovou kanalizací, která je vedena do jihovýchodní části 

pozemku a připojena na stávající kanalizaci. 

Vibrace 
V objektu není zdroj vibrací. 

Hluk 
Objekt není zdrojem hluku. V okolí se nenachází zdroj hluku, který by omezoval 

využití objektu. 
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Uzemňovací a jímací soustava rodinného domu 
Základový zemnič 

Venkovní zemnící síť je navržena kolem obvodu rodinného domu jako obvodový 
zemnič typu B napojený přes zkušební svorky. Celá zemnící síť je navržena zemnícím 
páskem FeZn 30x4 mm uloženým vertikálně v podkladní desce pod RD. Vývody po 
napojení svodů jsou navrženy z drátu FeZn pr. 10 mm. V tom případě bude třeba vývod 
osadit ochranným úhelníkem. Vývod pro HOP (hlavní ochranná přípojnice) bude drátem 
FeZn pr.10 mm. 

Vývody (na přechodu mezi zemí a volným terénem, z betonu, popř. na přechodu 
z/do objektu) budou opatřeny antikorozní ochranou asfalt. zalévací hmotu K1; nad 
terénem mechaniky, např. ochranný úhelník nebo trubka a očíslovány dle počtu svodů. 
Všechny spoje v zemi budou svařené, s provedenou obnovou zinkování a opatřené 
stejnou antikorozní ochranou. 

Odpor uzemnění musí být menší jak 10ohm. Předpokládaná hodnota uzemnění 
objektu je kolem velikosti 5 ohm. Po namontování zemnícího pásku bude provedeno 
měření a dílčí el. revize. Teprve po kladném výsledku měření bude zemnící pásek 
zasypán. Prováděcí firma pořídí také fotodokumentaci provedení zemnící soustavy. 

Jímací soustava 
Nová jímací soustava dle ČSN EN 62 305. Výpočtem přípustného rizika RT Je 

stanovena hladina ochrany před bleskem – LPL III a navržena ochranná opatření tak, 
aby vyhověla třídě ochrany před bleskem-LPS III. 

Provedení hromosvodů a uzemnění bude v souladu s ČSN 33 200-4-41 ed.2, 
ČSN 33 2000-5-54, souborem ČSN EN 62 305, souborem ČSN EN 60 079 včetně 
všech norem souvisejících. 

Bude třeba hromosvod LPS LII, po spojení LPS III a koordinovanou ochranu 
(svodiče přepětí) pro LPS III. Jímací soustava bude provedena vodičem AlMgSi 8 mm2. 
V případě vyvýšeného bodu (komín, odfuk, apod.) bude zapotřebí určit bezpečnou 
vzdálenost a délku jímací tyče. 

B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
    Je zajištěna pomocí asfaltového pásu Foalbit AL S 40. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
    Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá.  
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d) Ochrana před hlukem 
    Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou 

ochranu před hlukem z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na 
zvukový útlum. 

e) Protipovodňová opatření 
   Objekt se nenachází v místě s možným výskytem povodně (není řešeno). 

f) Ostatní účinky (poddolování, úniky metanu apod.) 
   Jiné účinky nejsou. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré přípojky budou napojeny z hlavních řadů dle zjištěných skutečností. 
Pozemek neleží na žádných inženýrských sítích.  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
   Budou zhotoveny přípojky: 

Přípojka pitné vody: 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna 
ve vodoměrné šachtě před objektem za hranicí pozemku. 

Přípojka plynovodu 

Stavba bude napojena na veřejné vedení STL plynu. Plynoměr bude umístěn v 
instalačním sloupku, odkud povede do technické místnosti. 

Přípojka k jednotné stokové síti: 

Splaškové vody ze stavby budou odváděny do kanalizační sítě. Kanalizační 
přípojka bude hlouběji položená než vodovodní přípojka.  

Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou svedeny do retenční nádrže na 
zalévání. Přebytečná dešťová voda bude přepadem napojena na splaškovou kanalizaci. 

Přípojka elektrických silových rozvodů 

Stavba bude napojena na stávající vedení nízkého napětí, které bude ukončeno 
elektrorozvaděčem umístěným v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude 
dále napojen na objekt. 

Přípojka sdělovacího vedení 

V místě stavby není zavedena přípojka sdělovacího vedení. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
    Viz Koordinační situační výkres 

Navrhované sítě jsou v souladu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení). 

 B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
    Pozemek se nachází v obytné zóně v návaznosti na místní komunikaci, podél 

které jsou stávající zástavby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
   Zpevněné plochy na pozemku (příjezdová cesta, stání atd.) budou napojeny ze 

stávající komunikace ohraničující pozemek stavby. 

c) Doprava v klidu 

Současný stav provozu na pozemní komunikaci vykazuje velmi nízkou intenzitu 
dopravy, kapacita veřejné komunikace bude dostatečná. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

 B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy. 

b) Použité vegetační prvky 

Plocha kolem rodinného domu bude převážně vyseta travinami a nízkými 
okrasnými keři. 
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c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Ovzduší  
Vzhledem k charakteru stavby nebude negativně ovlivněno ovzduší v okolí 

stavby. 

Hluk  
Měření hluku nebylo provedeno vzhledem k charakteru stavby. 

Voda  
Objekt není zdrojem látek nebezpečných pro povrchové nebo podzemní vody. 

Splaškové vody z objektu budou odváděny kanal izací .  Dešťové vody ze střechy 
objektu budou sváděny do retenční nádrže s přepadem do společné kanalizace. Voda z 
retenční nádrže bude sloužit pro závlahu. Veškerá tato opatření zajišťují, že za běžného 
provozu nemá objekt vliv na podzemní nebo povrchové vody. 

Půda 
Po ukončení výstavby bude sejmutá ornice rozprostřena na nezastavěných 

plochách pozemku pro zlepšení stavu kulturních vrstev. 

Nakládání s odpady 
V průběhu výstavby vzniknou běžné stavební odpady, které budou likvidovány 

po vytřídění recyklací, popř. uložením na řízenou skládku dle povahy odpadu.  
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 O likviduje staveb. Fa 
Kovové obaly  15 01 04 O  likviduje staveb. Fa 
Beton  17 01 01 O  likviduje staveb. Fa 
Cihly  17 01 02 O  likviduje staveb. Fa 
Tašky a keramické výrobky  17 01 03 O  likviduje staveb. Fa 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez NL 

17 01 07 O likviduje staveb. Fa 
Dřevo 17 02 01 O  likviduje staveb. Fa 
Sklo  7 02 02 O  likviduje staveb. Fa 
Plasty  17 02 03 O  likviduje staveb. Fa 
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Železo a ocel  17 04 05 O  likviduje staveb. Fa 
Zemina a kamení bez NL 17 05 04 O  likviduje staveb. Fa 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 O  likviduje staveb. Fa 
Papír a lepenka 20 01 01 O likviduje staveb. Fa 

Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. 
Veškeré odpady budou likvidovány ekologicky. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na okolní přírodu ani neovlivní funkce vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není řešeno. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Projekt nepodléhá EIA dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

 B.7. Ochrana obyvatelstva 

V rámci této práce nebyly navrženy žádné změny na stávajícím systému 
ochrany obyvatelstva. 

 B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba vyžaduje běžné stavební materiály, které je možno získat na běžném 
trhu. Staveniště bude mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze skříně a vodu 
z vodoměrné šachty. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění stavby nebude řešeno. Odvodnění bude přirozeným vsakem. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Před začátkem výstavby bude nutné zřídit přípojky na hranici pozemku. Na 
hranici bude napojení na vodovod a elektrickou energii pomocí podružného vodoměru 
(elektroměr). U staveniště se nachází zbudovaná dopravní infrastruktura. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude provedena tak, aby nenarušovala ostatní stavby, a bude brán 
ohled na okolní výstavbu. Stavba bude provedena technologicky správně. 
Nesrovnalosti a nejasnosti budou řešeny s projektantem. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

Stavební technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci dostatečně 
očištěna, případné znečištění veřejné komunikace bude očištěno dodavatelem. Stavba 
bude oplocena jako opatření proti neoprávněnému vniknutí.  

Na pozemku se v současné době nenachází žádná vzrostlá zeleň. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé) 

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadovány. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré odpady, které na stavbě vzniknou, budou likvidovány dle zákona 
č.154/2010 Sb. O odpadech. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponace zemin 

Před výstavbou bude provedena skrývka, která bude umístěna na pozemku 
majitele. Vykopaná zemina bude umístěna na okraji pozemku, která bude použita po 
dokončení stavby. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě bude brán ohled na ochranu životního prostředí. Likvidace odpadů 
bude odpovídat předpisům o likvidaci odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o 
změně některých dalších zákonů). Při vzniku havárie bude nehoda řešena ihned na 
místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel 
stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 309/2006 sb. 
Všichni pracovníci budou mít základní vybavení pro práci na staveništi a případné 
vybavení pro konkrétní práce. Pracovníci pohybující se na staveništi musí být řádně 
proškoleni a poučeni. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy 
pro jejich bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Budou osazena značení na výjezd a vjezd na staveniště. Bude brán zřetel na 
provoz veřejné dopravy. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky.  

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládá se celková doba výstavby cca 36 měsíců, žádné termíny nejsou 

stanoveny. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Voda ze střechy rodinného domu bude zachycována a sváděna do retenční 

nádrže kde bude sloužit pro závlahu a přebytečná voda bude odváděna přepadem do 
jednotné kanalizace. 
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D.1. Technická zpráva 
 

 Základové konstrukce  
 

Objekt bude založen na původní únosné zemině hlinito- jílovité. Založení je 
navrženo na základových pasech prostého betonu C16/20 – XC2 základy budou 
izolovány Isover XPS Styrodur 2800 C. V místě výkopových prací se nevyskytuje 
hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Rozměry základu viz 
výpočet základů Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na 
podmáčenou základovou spáru. Bude použit beton C 16/20. Podkladní deska bude 
vyztužena kari sítí. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy 
základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a 
dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace. 
Při betonáži pasů bude na dno vložen po obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro 
uzemnění.  
 
Svislé nosné konstrukce  

 
Obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic ztraceného bednění BEST 

tl.300mm to ze zatepleno TI Isover XPS Styrodur 2800 C, tl. 150 mm. Obvodové zdivo 
nadzemní části je z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix tl. 300mm, na pěnu 
Porotherm s pevností v tlaku 2,05 Mpa, které je z exteriérové strany opatřeno 
kontaktním zateplením z EPS Isover tl. 150 mm a v některé části opatřeno kamenným 
obkladem. 

Vnitřní nosné příčky Porotherm 24 Profi Dryfix, tl. 240 mm na Porotherm pěnu 
s pevností 2,05 Mpa. 
 
Vodorovné konstrukce  
 

Stropní konstrukce jsou tvořeny betonovými stropními panely SPIROLL tl. 200 
mm, v rohu terasy je vodorovná konstrukce řešena pomocí dobetonávky. Stropní 
konstrukce bude provedena dle výkresové dokumentace. 
 
Schodiště  
 

V objektu jsou dvě schodiště. Schodiště spojující 1.PP - 1.NP a 1.NP – 2.NP jsou 
dvouramenné schodnicové s podestou. Schodnice je ocelová šířky 140 mm a tloušťky 
10 mm. Obě schodiště mají stejnou šířku 900 mm (≥ 900 mm). Níže položené 
schodiště má výšku stupně 162 mm, druhé schodiště výšku 167 mm. Šířku stupňů mají 
obě schodiště stejnou 290 mm i počet stupňů mají stejný- 18 stupňů. 
Z bezpečnostních důvodů bude schodišťové rameno osazeno zábradlím. Pod 
schodišťový prostor v 1.PP může být případně využit jako sklad. Jsou dodrženy 
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normové hodnoty pro podchodnou výšku 2100mm, průchodnou výšku 1950 ≤, sklon 
schodiště α 33 pro obytné budovy bez výtahu dle ČSN 73 4301. Vzájemný vztah mezi 
šířkou a výškou stupně je počítán dle (2h+b=640) kde norma říká že: (vzájemný vztah 
mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm (600 
až 650 mm)). Výška stupně je v intervalu 150-180 (172). Navrhovaná šířka stupně je 
290 mm ≥ 210 mm. Stupnice jsou vodorovné ve všech směrech. Schodišťové rameno 
splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje 
požadavku, že musí být minimálně stejná jako šířka schodišťového ramena. Na 
schodišťovém rameni bude osazeno zábradlí, aby nemohlo dojít k pádům osob. 

 
 

Svislé nenosné konstrukce  
 

Vnitřní nenosné příčky Porotherm 14 Profi Dryfix na Porotherm pěnu s pevností 
2,05 Mpa. 
 

Střešní konstrukce  
Střešní konstrukce nad 2.NP je valbová s příhradovými vazníky pobité bedněním 

doplněné podkladovou pojistnou hydroizolací Jutadach 135, kontralatěmi rozměru 
60x40 mm a střešními latěmi rozměru 60x40 mm. Střešní krytina bude zvolena od 
firmy KMB Beta Elegant. Podhled ve 2.NP pod tímto typem konstrukce bude vytvořen 
ze sádrokartonových protipožárních desek Rigips s difuzní folii kotveny na ocelových 
profilech, které jsou připevněny na konstrukci vazníků. Na profilech je uložená tepelná 
izolace z minerální vaty o tloušťce 320 mm. Zbývající část objektu je zastřešena 
vegetační jednoplášťovou střechou, jednotlivé materiály a mocnosti viz skladby 
konstrukcí. Jednotlivé vlastnosti materiálu, vrstev viz technické listy, nebo posouzení 
tepelně technické (tepelně izolační vlastnosti). 

 
Podlahové konstrukce  
 

Podlahové konstrukce na terénu jsou o tloušťce 305 mm, v patře 170 mm. V 
podlahových konstrukcích je užito podlahové vytápění, v koupelně  kombinací se 
zavěšeným topným žebříkem. Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny 
v provedení laminátová podlaha, keramická dlažba, dřevěná podlaha Real Deck 
(venkovní terasy) a vysoko pevnostní potěr Monal (garáž). Podlahu v 1.PP tvoří 
keramická nášlapná vrstva lepená, betonová mazanina, tepelně izolační vrstva Isover 
EPS 200S, hydroizolace (střední radonové riziko)asfaltový pás Foalbit AL S40, 
roznášecí vrstvy beton C16/20 + kari síť. V 1.NP je podlaha tvořena nášlapnou vrstvou 
lepenou nebo volně loženou, betonová mazanina, tepelně izolační vrstvou Isover EPS 
200S. Ve 2.NP je podlaha tvořena nášlapnou vrstvou lepenou nebo volně loženou, 
betonová mazanina, tepelně izolační vrstvou Isover EPS 200S. Jednotlivé mocnosti, 
tloušťky, vlastnosti vrstev a materiálů viz skladby konstrukcí, nebo v jednotlivých 
posudcích na tepelný tok či akustiku. 
 
 



 

36 
 

Povrchové úpravy 
  

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou ve dvou provedení, 
ze  silikátové omítky a kamenného obkladu – černá břidlice. 
 
Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  
 

Izolace proti vodě a radonu je použit Foalbit AL S 40. V místě s mokrým 
provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou provedena 
hydroizolační stěrka. Jako parozábrana může být použita fólie Jutafol N110. Jako 
difuzní fólie může být použit Jutadach 135. 
 

Tepelná izolace  
 

Tepelná izolace obvodových stěn je použita v provedení etics – kontaktní 
zateplovací systém, polystyrenové desek Isover EPS 70F tl. 150 mm. Tepelná izolace 
suterénu a základů je v provedení kontaktní zateplovací systém z extrudovaného 
polystyrenu styrodur 2800 C tl. 150 mm na ztracené bednění, u základových konstrukcí 
je styrodur 2800 C v tl. 70 mm. 
 
Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 
 

Viz Specifikace prvků 
 

Protipožární opatření  
 

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 
dokumentace, viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
 

 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis 
řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

 
Tepelná technika- řešena samostatně viz Výpočet a posouzení tepelné 

techniky, složka stavební fyzika. 
Osvětlení a akustika- řešena samostatně viz výpočet akustiky a denního 

osvětlení. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
Viz Zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
Budou splňovat požadavky na ně kladené dle příslušných norem a vyhlášek. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 

 

Není požadováno. 
 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 

 
Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a 

předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným 
příslušným dokladem. Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných 
technických opatření. Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů 
a kvality díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na 
straně dodavatele, hradí náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek 
budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci 
vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou 
zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce 
laboratoře. Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky. 

 
 

Výpis použitých norem 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 

budovách. Požadavky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

 
Právní předpisy 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., O územní plánování a stavebním řádu (stavení zákon) vč. 

Změny350/2012 Sb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou  

č. 62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 



 

38 
 

NV č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

NV č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
NV č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/20011 Sb. 
 

 
 

Závěr 
 

Výstupem této bakalářské práce je Studie a Projektová dokumentace pro 
provedení 

stavby část A, B, C, D dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou č. 62/2013 Sb., 
Tepelně technické a Požárně bezpečnostní řešení navrženého objektu. Dále je práce 
doplněna o řešení pěti konstrukčních detailů. Při vypracování práce byl brán zřetel na 
platné právní předpisy týkající se dané stavby. Vysokoškolská práce byla zpracována v 
rozsahu dle zadání vedoucího bakalářské práce. 
 
Konečné řešení návrhu rodinného domu se od původních studií neliší. 
 

Tuto bakalářskou práci jsem zpracoval na základě doposud nabytých 
zkušeností s navrhováním pozemních staveb a použitím všech platných potřebných 
norem, vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů výrobců, na které se níže 
odkazuji. Bakalářská práce obsahově splňuje zadání. Výstupem této bakalářské práce 
je projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby rodinného domu 
včetně textové části, doplněná architektonickou studii. Projektová dokumentace byla 
vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce jsou výkresy a detaily znázorňující 
řešení vybraných míst stavby, požárně bezpečnostní řešení a zhodnocení stavebních 
konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky, podle kterého 
spadá budova do kategorie B – úsporná. 
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Webové stránky: 
 
- www.isover.cz 
- www.wienerberger.cz 
- www.prefa.cz 
- www.isover.cz 
- www.cemix.cz 
- www.dek.cz 
- www.best.info 
- www.cemix.cz 
- www.compacfoam.cz 
- www.vekra.cz 
- www.strechy92.cz 
- www.rigips.cz 
- www.tzb-info.cz 
- www.topwet.cz 
 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
1.PP   první podzemní podlaží 

1.NP   první nadzemní podlaží 

2.NP   druhé nadzemní podlaží 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

k.ú.   katastrální území 

NN   nízké napětí 

PD   projektová dokumentace 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

RD   rodinný dům 

PÚ   požární úsek 

SDK   sádrokarton 

ŽB   železobeton 

tl.   tloušťka 
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TI   tepelná izolace 

O   ostatní odpad 

N   nebezpečný odpad 

ČSN   česká státní norma 

EIA   Enviromental Impact Assessment 

fR,si [-]  teplotní faktor vnitřního povrchu 

fR,si,N [-]  požadovaná hodnota nejnižšího tepltotního faktoru vnitřního povrchu 

U [W/m2.K]  součinitel prostupu tepla 

UN,20 [W/m2.K] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem [W/m2.K] průměrný součinitel prostupu tepla 

SO 01   stavební objekt č. 01 

 

 

Seznam příloh 
 

Složka č.1- přípravné a studijní práce 

Popis  Název   Měřítko  Formát 

01  SITUACE   1:100    2xA4 
02  PŮDORYS 1.PP   1:100    2xA4 
03  PŮDORYS 1.NP   1:100    2xA4 
04  PŮDORYS 2.NP   1:100    2xA4 
05  ŘEZ A-A, ŘEZ B-B   1:100    2xA4 
06  POHLEDY   1:100    6xA4 
07 VIZUALIZACE I       2xA4 
08 VIZUALIZACE II       2xA4 
09  A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       6xA4 
10  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA      13xA4 
 
 
Složka č.2- situační výkresy 
Popis  Název   Měřítko  Formát 

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   1:2000   2xA4 
C.2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   1:200   8xA4 
C.3 SITAČNÍ VÝKRES KOORDINAČNÍ   1:200   8xA4 
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Složka č.3- Archiektonicko- stavební řešení 
Popis  Název   Měřítko  Formát 

D.1.1     TECHNICKÁ ZPRÁVA       8xA4 
D.1.1.01 PŮDORYS 1.PP   1:50    8xA4 
D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP   1:50  12xA4 
D.1.1.03 PŮDORYS 2.NP   1:50    8xA4 
D.1.1.04 ŘEZ A-A   1:50    8xA4 
D.1.1.05 ŘEZ B-B   1:50    8xA4 
D.1.1.06 POHLEDY   1:50   12xA4 
D.1.1.07 KROV ZE SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ   1:50     4xA4 
D.1.1.08 PLOCHÁ VEGETAČNÍ STŘECHA   1:50     8xA4 
 VÝPIS PRVKŮ - VÝPIS OKEN        2xA4 
                             - VÝPIS DVEŘÍ        2xA4 
                             - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ      3xA4 
                             - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ      2xA4 
                             - VÝPIS SKLADEB PODLAH        4xA4 
 
 
 
 
 
Složka č.4- Stavebně konstrukční řešení 
Popis  Název   Měřítko  Formát 

D.1.2.01 ZÁKLADY   1:50   12xA4 
D.1.2.02 SKLADBA STROPU 1.PP   1:50     8xA4 
D.1.2.03 SKLADBA STROPU 1.NP   1:50     8xA4 
D.1.2.04 DETAIL 1   1:50     4xA4 
D.1.2.05 DETAIL 2   1:50     4xA4 
D.1.2.06 DETAIL 3   1:50     4xA4 
D.1.2.07 DETAIL 4   1:50     4xA4 
D.1.2.08 DETAIL 5   1:50     4xA4 
 NÁVRH ZÁKLADŮ - OBVODOVÁ STĚNA PODSKLEPENÁ     3xA4 
                                      - VNITŘNÍ STĚNA PODSKLEPENÁ 
                                      - OBVODOVÁ STĚNA NEPODSKLEPENÁ 
 NÁVRH SCHODIŠTĚ        2xA4 
 
 
Složka č.5- Požárně bezpečnostní řešení 
Popis  Název   Měřítko  Formát 

D.1.3.01- POŽÁRNĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA     11xA4 
D.1.3.02- SITUACE- ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI   1:200   8xA4 
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Složka č.6- Stavební fyzika 
VÝPOČET A POSOUZENÍ TEPELNÉ TECHNIKY      16xA4 
VÝPOČET AKUSTIKY A DENNÍHO OSVĚTLENÍ      17xA4 
 
Složka č.7- Technické listy      74xA4 




