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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu chráněného zemí pro 4 osoby. 
Novostavba jednopodlažního objektu s plochou vegetační střechou je zapuštěna do okolního 
svažitého terénu. Jižní průčelí domu je navrženo jako lehký obvodový plášt maximálně 
využívající solárních zisků. Z konstrukčního hlediska se jedná o železobetonový monolitický 
stěnový systém, který společně se základovou deskou a stropní konstrukcí vytváří tuhý 
prostorový celek. 
  
Klí čová slova 
rodinný dům, dům chráněný zemí, solární zisky, ekologické bydlení, železobetonový stěnový 
systém, lehký obvodový plášť, plochá vegetační střecha, kořenová čistička odpadních vod  

  
  
  
Abstract 
Bachelor&apos;s thesis deals with a design of an earth sheltered family house for 4 people. 
New building of single-storey building with a flat vegetative roof is embedded into the 
surrounding steep terrain. South frontage is designed as a lightweight external cladding using 
maximum solar gain. From a structural point of view it is a reinforced concrete wall system, 
which together with the base plate and the ceiling construction creates a rigid spatial unit.  
  
Keywords 

family house, earth sheltered house, solar gain, environmental living, reinforced concrete wall 
system, lightweight external cladding, flat vegetative roof, root wastewater treatment plant  
… 
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1. ÚVOD

Cílem bakalářské práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu chráněného zeminou.

Úkolem je vytvořit jednoduchou funkční bytovou jednotku, která bude umístěna ve svažitém terénu

v okrajové části obce Vážany nad Litavou u města Slavkov u Brna. Důraz je kladen především

na ekologické bydlení. To spočívá ve využití  solární energie a tepelné akumulace obklopujícího

zemního tělesa.

Teoretická  část  (seminární  práce)  se  zabývá  popisem a  základní  charakteristikou  domů

chráněných  zemí.  Její  součástí  je  popis  tepelného  chování  půdy,  statika  a  typické  namáhání

jednotlivých stavebních konstrukcí domů obklopených zeminou a také je kladen důraz na technické

vybavení domu.

Praktickou  část  tvoří  projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby  domu  chráněného

zeminou navrženého autorem bakalářské práce. 
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2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE

2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2.1.a) Identifikační údaje

a.1) Identifikační údaje stavby

 Název stavby: Rodinný dům 

 Místo stavby: p.č. 1746 (výměra 9777 m2)

  obec Vážany nad Litavou [593664]

  k.ú. Vážany nad Litavou [777331]

 Charakter stavby: novostavba

 Účel stavby: stavba pro bydlení

a.2) Identifikační údaje stavebníka:

Jméno a příjmení: Ing. Dušan Hradil

 Trvalé bydliště: Malčevského 915, Slavkov u Brna, 684 01

 E-mail: hradil.d@fce.vutbr.cz

a.3) Identifikační údaje projektanta:

Jméno a příjmení: Tomáš Sviták

Trvalé bydliště: Petrůvka 110, Slavičín 763 21

E-mail:  svitakt@study.fce.vutbr.cz

2.1.b) Dosavadní využití, zastavěnost území, stavební pozemek

b.1) Dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemek je v současné době využíván jako ostatní plocha,  doposud se na něm 

nenachází  žádný  stavební  objekt.  Při  návrhu  byly  respektovány podmínky stanovené  územním 

plánem obce Vážany nad Litavou.

b.2) Údaje o stavebním pozemku

Stavební pozemek se nachází v okrajové východní části obce Vážany nad Litavou. Tvarově 

neuspořádaný pozemek s nepravidelnou polygonální hranicí pozemku je v současné době pokryt
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 neudržovanými  náletovými  listnatými  dřevinami  a  keři.  Z  výškového  hlediska  je  pozemek 

vzhledem  k  okolnímu  terénu  terasovitě  svažitý.  Svah  stoupá  severovýchodním  směrem 

v průměrném sklonu 12 °. Výměra pozemku je 9777 m2.   

b.3) Majetkoprávní vztahy

Vlastnické právo:  Hradil Dušan Ing.

 Malčevského 915, Slavkov u Brna, 684 01

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva:  Věcné břemeno vedení

Dotčené pozemky:

Položka č. Parcela č. Vlastník, adresa Druh pozemku

1 1290 Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60182 Brno

Správa  a  údržba  silnic  Jihomoravského  kraje, 

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60182 Brno

ostatní plocha - silnice

2 1492 Obec Vážany nad Litavou

68401 Vážany nad Litavou

lesní pozemek

3 1494 SJM Hloužek Josef a Hloužková Irena

č.p. 109, 68401 Vážany nad Litavou

zahrada

4 1495 SJM Hloužek Josef a Hloužková Irena

č.p. 109, 68401 Vážany nad Litavou

zahrada

5 1563 Obec Vážany nad Litavou

68401 Vážany nad Litavou

ostatní plocha

6 1747 Obec Vážany nad Litavou

68401 Vážany nad Litavou

ostatní plocha

7 1748 Obec Vážany nad Litavou

68401 Vážany nad Litavou

ostatní plocha

8 2156 Obec Vážany nad Litavou

68401 Vážany nad Litavou

ostatní plocha

Platnost k 19.05.2013
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2.1.c) Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

c.1) Údaje o provedených průzkumech

Inženýrsko-geologický průzkum

Zpracovatel: TOPGEO BRNO, s r.o.

Radonový průzkum

Zpracovatel: PaedDr. Jiří Valášek

Vyhodnocení: střední radonové riziko

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden.

V blízkém okolí navrhovaného objektu (přibližně 75 m) byly provedeny 2 svislé vrty

– Signatura vrtu (Geofond): GF P096735

– Hloubka vrtu: 8 m

– Podzemní voda: nezastižena

– Základové poměry: jednoduché

c.2) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní  řešení:  Přístup  na  pozemek  je  zajištěn  z  přilehlé  silnice  III.  třídy  č.  4194. 

Na pozemku  se  nachází  stávající  polní  cesta,  která  přímo  navazuje  na  silnici  č.  III/4194 

v severozápadním  cípu  pozemku.  Část  této  polní  cesty  bude  zpevněna  asfaltovým  recyklátem 

v šířce 3,5 m. Zpěvnění proběhne od místa napojení na veřejnou komunikaci po objekt rodinného 

domu  resp.  parkovací  stání.  Technická  infrastruktura:  Objekt  bude  připojen  na  vodovodní  řad 

a elektrické  vedení  NN.  Odpadní  vody dešťové  i  splaškové  po  pročištění  budou  kanalizačním 

potrubím zausťovat do přilehlé vodoteče (Vážanský potok). Přípojka elektrické energie NN bude 

napojena na stávající podzemní vedení NN vedoucí po jihozápadní hranici pozemku. Vodovodní 

přípojka bude napojena na nově zhotovené proudloužení vodovodního řadu. Splaškové odpadní 

vody  budou  hrubě  pročištěny  tříkomorovým  biologickým  septikem  a  následně  přečištěny 

v kořenové čističce odpadních vod (KČOV).

2.1.d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánu byly splněny.
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2.1.e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy.

2.1.f) Údaje  o  splnění  podmínek  územního  rozhodnutí,  dle  §  104,  odst.  1 
stavebního zákona 350/2012 Sb.

Stavba je v souladu s podmínkami územního a regulačního plánu. Územní plán obce Vážany 

nad Litavou z října 2006 určuje zájmový stavební pozemek jako návrhovou plochu pro bydlení 

v rodinných domech. 

2.1.g) Věcné a časové vazby stavby

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na podmiňujícíc stavby a jiná opatření v dotčeném území.

2.1.h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby

h.1) Lhůty výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby: 10 měsíců

Zahájení výstavby: červen 2013

Předpokládaný termín dokončení duben 2014

h.2) Popis postupu výstavby

– Zpevnění části polní cesty asfaltovým recyklátem, vykácení stávajících dřevin

– Provizorní vytyčení objektu

– Sejmutí ornice (tl. vrstvy 0,15 m) a její uložení na stavebním pozemku

– Vytyčení objektu a inženýrských sítí, stabilizace vytyčení pevných polohových a výškových 

bodů

– Výkopové práce, uložení části zeminy na stavebním pozemku, zbylá část uložena na skládce 

zeminy a suti ve Slavkově u Brna

– Provedení drenáží po obvodě objektu vč. osazení revizních šachet

– Příprava,  osazení  a  stabilizace  vodorovného  kanalizačního  potrubí  a  dalších  prostupů 

základovou deskou

– Vytvoření  nosného drenážního a tepelně izolačního polštáře z granulátu pěnového skla

– Podkladní betonová mazanina pro provedení hydroizolačních a protiradonových opatření, 

technologická přestávka 3 dny

– Vodorovné hydroizolační souvrství

– Betonáž mazaniny ochraňující hydroizolační souvrství, technologická přestávka 3 dny
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– Zhotovení bednění základové desky vč. jejího vyztužení a vybednění prostupů

– Betonáž základové desky, technologická přestávka 28 kalendářních dnů, odbednění

– Vybednění  nosných  stěn  vč.  armování,  vybednění  otvorů  a  prostupů,  osazení 

elektroinstalačních krabic, trubek pro vedení kabelů

– Betonáž svislých stěn, technologická přestávka 28 kalendářních dnů, následné odbednění

– Bednění stropní konstrukce vč. jejího armování, vybednění prostupů

– Betonáž vodorovné stropní konstrukce a betonáž základů pro opěrné stěny, technologická 

přestávka 28 kalendářních dnů, následné odbednění

– Provedení svislého hydroizolačního souvrství, tepelné izolace podzemních stěn

– Vybudování opěrných stěn

– Postupné obsypávání domu kamenivem jako drenážní vrstva, a zeminou hutněnou po 20 cm 

vrstvách

– Provedení  konstrukce  střechy  (spádová  tep.  izolace,  hydroizolace)  a  jejich  napojení 

na ostatní konstrukce, osazení  tubusových světlovodů, mechanické přitížení zeminou

– Vyzdění vnitřních nenosných příček

– Montáž rámu lehkého obvodového pláště

– Provedení vnitřních rozvodů (kanalizace, vodovod, silnoproud, slaboproud) 

– Strojní vnitřní omítky stropu a stěn

– Podlahové konstrukce (vč. osazení podlahových vzduchotechnických potrubí)

– Osazení dveřních výplní

– Obklady a malby stěn

– Osazení zařizovacích předmětů

– Montáž klempířských výrobků (oplechování)

– Vnější zateplení fasády systémem ETICS

– Montáž  fotovoltaických  panelů  na  průčelní  stěnu  a  fototermických  panelů  na střešní 

konstrukci, kompletace zábradlí nad atikou

– Osazení septiku, zhotovení kořenové čističky odpadních vod

– Zpevněné plochy (parkovací stání, přístupový chodník)

– Kompletace

2.1.i) Statistické údaje

Rozměry stavby (délka / šířka / výška): 16,6 / 8,6 / 4,0 m

Zastavěná plocha: 142,76 m2

Podlahová plocha bytová: 111,43 m2

Obestavěný prostor: 628 m3
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Zatřídění dle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO):

• 803 Budovy pro bydlení

Konstrukčně materiálová charakteristika:

• 3. svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

Orientační cena na 1m3 obestavěného prostoru:

• 5092 Kč

Orientační hodnota stavby: 3 200 tis. Kč
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště

Stavební pozemek se nachází v okrajové východní části obce Vážany nad Litavou. Tvarově 

neuspořádaný pozemek s nepravidelnou polygonální hranicí pozemku je v současné době pokryt 

neudržovanými  náletovými  listnatými  dřevinami  a  keři.  Z  výškového  hlediska  je  pozemek 

vzhledem  k  okolnímu  terénu  terasovitě  svažitý.  Svah  stoupá  severovýchodním  směrem 

v průměrném sklonu 12 °. Výměra pozemku je 9777 m2.  

Před  vlastním  zahájením  stavebních  prací  bude  zřízeno  zařízení  staveniště  sloužící 

na ochranu pracovníků před nepříznivými vlivy počasím a pro skladovaní materiálu. Staveniště se 

bude nacházet  na  pozemku stavebníka  v k.ú.  Vážany nad Litavou na  parcele  č.  1746.  Parcela 

sousedí s parcelami č. 1492, 1494, 1495, 1563, 1747, 1748 a přiléhá k silnici č. III/4194 na parcele 

číslo 1290. Před vlastním zahájením stavby bude provedeno vykácení dřevin v rozsahu stanoveném 

v koordinační situaci a skrývka ornice pod RD a v místě předpokládaných násypů.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby

Řešené  území  leží  v  k.ú.  Vážany  nad  Litavou  v  poměrně  odlehlé  a  nezastavěné  části. 

Novostavba objektu rodinného domu je navržena jako samostatně stojící. Objekt rodinného domu je 

z velké části zapuštěn do svažitého terénu.   Objekt má jedno podlaží, které je nutno dle definice 

3.3.1 ČSN 73 4301 pro obytné budovy považovat za podlaží podzemní. RD je ze 3 světových stran 

zasypán zeminou, jižní fasáda je tvořena proskleným obvodovým plášťem. Střecha je navržena jako 

plochá jednoplášťová vegetační, která plynule navazuje na okolní upravený terén. Vstup do objektu 

se  nachází  v  prosklené  části.  U objektu  jsou  navržena  dvě  nekrytá  parkovací  stání  pro  osobní 

automobily.  Průčelí  je  chráněno před  násypy zeminou dvěmi  opěrnými stěnami  z  gabionových 

košů. Výšková úroveň podlahy je navržena 0,000 = 216,50 m n.m. BpV., vztažný výškový bod je 

vytyčen v severozápadním rohu stavebního pozemku. 

c) Technické řešení

Založení objektu

Objekt je založen na základové monolitické desce ze železobetonu třídy C25/30 tl. 250 mm, 

v průčelí  se  základová  deska  rozšiřuje  na  tloušťku  500  mm.  Pro  dosažení  nezámrzné  hloubky 

základové  spáry  je  pod  deskou  vytvořen  nosný  polštář  z  hutněného  granulovaného  pěnoskla 

16



tl. 400 až 500 mm. Izolace redonová a  proti  vodě tlakové a agresivní je navržena jako dvojitá. 

Na vybetonovanou podkladní mazaninu se zhotoví první horizontální hydroizolační vrstva z PVC-P 

fólie FATRAFOL 803. Druhá hydroizolační vrstva je bentonitová tkanina MAPEI MAPEPROOF 

LW. Hydroizolační souvrství je chráněno betonovou mazaninou tl. 50 mm. Pevnostní třída betonu 

mazaniny musí být minimálně stejná nebo vyšší jako základové desky. 

Svislé konstrukce

Nosné  konstrukce  jsou  navrženy  jako  monolitické  železobetonové  stěny,  obvodové 

tl. 200 mm  a vnitřní  150  mm.  Nenosné  vnitřní  příčky  jsou  vyzděny  z  vápenopískových  bloků 

VAPIS 5 DF tl. 150 mm pro ruční zdění  na tenkovrstvou maltu VAPIS. Pracovní spáry obvodových 

nosných  stěn  je  nutno  utěsnit  hydroexpanzním  profilem MAPEI  IDROSTOP.  Spojení  žb  stěn 

s příčkami bude provedeno plochými ocelovými kotvami vloženými do ložných spar příčkového 

zdiva a ukotvení pomocí hmoždinek a vrutů do nosné stěny.

Vodorovoné konstrukce

Stropní  konstrukci  tvoří  monolitická  železobetonová  deska  tloušťky  200  mm.  Velikost, 

polohu  a maximální  odchylky  prostupů  deskou  je  nutné  dodržet  dle  specifikace  stanovené 

ve výkresové  části.  Otvory  v  příčkovém  zdivu  jsou  překlenuty  VAPIS  překlady  (150)  L 

pro tenkovrstvé zdění délky 1250 mm. Minimální délka uložení překladu je 125 mm.  

Střešní konstrukce

Střešní  konstrukce  je  navržena  plochá  jednoplášťová  střecha  s  vegetačním  souvrstvím. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří  stropní žb deska.  Tepelná izolace střešní konstrukce je tvořena 

2 až 3 vrstvami s převazem spar spádového pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 300 až 460 mm. 

Spád střešních rovin se pohybuje od 2 do 2,1 %. Jednotlivé desky polystyrenu budou vyskládány 

dle kladečského  plánu,  který  zajišťuje  dodavatel  pěnového  polystyrenu.  Střešní  konstrukce  je 

izolována  proti  vodě  PVC-P  fólií  FATRAFOL  818/V.  Horní  vrstvy  skladby  tvoří  intenzivní 

vegetační  souvrství  ploché  střechy.  Odvodnění  střechy  je  nepřímé,  dešťová  voda  je  odváděna 

pomocí drenážního systému po obvodu domu.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení

Pozemek  je  napojen  na  dopravní  infrastrukturu  pomocí  stávající  polní  cesty,  která 

na pozemku  probíhá  kolem  jihozápadní  hranice  pozemku.  Vjezd  na  pozemek  se  nachází 

v severozápadním cípu  stavebního  pozemku.  Stávající  polní  cesta,  která  se  napojuje  na  silnici 
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č. III/4194,  bude  od této  komunikace  po  stavbu  zpevněna  zhutněným  násypem  z  asfaltového 

recyklátu tl. 0,25 m a šířky 3,5 m.

Napojení na technickou infrastrukturu

• Vodovodní  přípojka  pro  pitnou  vodu  je  přivedena  na  stavební  pozemek  z nově 

vybudovaného  prodloužení  vodovodního  řadu,  který  povede  rovnoběžně  se  stávajícím 

vedením NN a jihozápadní hranicí stavebního pozemku. Prodloužení vodovodního řadu není 

součástí  zpracovávané  projektové  dokumentace.  Vodovodní  přípojka  bude  zhotovena 

z HDPE 100 – 40x3,7 SDR 11 délky 21,3 m. Na  trase této přípojky bude osazena plastová 

kruhová  vodoměrná  šachta  průměru 1000  mm,  výška  šachty  1200  mm.  V šachtě  bude 

umístěna  vodoměrná  sestava.  Potrubí  přípojky bude uloženo  v  pískovém loži  v hloubce 

min. 1100 mm pod úrovní upraveného terénu. Výstražná fólie modré barvy bude uložena 

300 mm nad potrubím.

• Přípojka NN bude přivedena na stavební pozemek ze stávajícího podzemního vedení NN, 

které vede na sousedním pozemku podél jihozápadní hranice řešeného pozemku. Plastová 

elektroměrná rozvodná skříň bude umístěna 1m od nově navržené zpevněné komunikace. Je 

nutné zajistit veřejný přístup do této skříně.

• Odvod splaškové a dešťové vody bude proveden zaústěním do přilehlé vodoteče (Vážanský 

potok).

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

Na řešeném pozemku jsou navržena 2 parkovací stání před domem na zatravňovací dlažbě. 

Stavba se nachází ve svažitém terénu, její charakter tuhé železobetonové krabice ji částečně chrání 

před vlivy vznikajícími při stavění ve svažitém terénu. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Při  provozu  rodinného  domu  nevznikají  žádné  nebezpečné  vlivy  na  zhoršení  životního 

prostředí. Před výstavbou dojde k vykácení části dřevinového porostu, po jejím dokončení dojde 

k opětovnému vysázení dřevin a travního porostu. Vytápění je navrženo primárně jako elektrické. 

V objektu jsou dále navržena krbová kamna na kusové dřevo jako sekundární zdroj tepla. Intenzita 

jejich provozu se předpokládá velmi malá. 

g) Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací

Navrhovaný rodinný dům není řešen jako bezbariérový.
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení

I  nženýrsko-geologický průzkum  

Zpracovatel: TOPGEO BRNO, s r.o.

Vyhodnocení: Profil: 0,0 – 0,4 m Hlína s příměsí zaoblených úlomků do 2 cm

zatřídění F5 ML, třída těžitelnosti 2

s obsahem organických látek

0,4 – 1,0 m Jíl prachovitý s ojedinělými úlomky do 2 cm

zatřídění F6 CI, třída těžitelnosti 3

s obsahem organických látek v malém množství

od 1,0 Jíl

zatřídění F8 CH, třída těžitelnosti 4

bez organických příměsí

výpočtová únosnost Rdt = 300 kPa 

Radonový průzkum

Zpracovatel: PaedDr. Jiří Valášek

Vyhodnocení: střední radonové riziko

Opatření: protiradonová vrstva – hydroizolační fólie FATRAFOL 803

pod základovou deskou a na vnější straně obvodových podzemních stěn

Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden.

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

Použité podklady pro vytyčení stavby:

– katastrální mapy k.ú. Vážany nad Litavou

– výpisy z katastrálních map

– digitálně zpracované polohy vedení inženýrských sítí 

Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a stabilizace pevných vytyčovacích bodů byla 

provedena firmou GEOPEN, s r.o. Vytyčeny byly 2 polohopisné body (ozn. PB1, PB2) a 1 výškový 

bod (VB).

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

SO 01 Příprava území a zařízení staveniště
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SO 02 Rodinný dům

SO 03 Opěrné stěny

SO 04 Zpevněné plochy

SO 05 Přípojka NN

SO 06 Vodovodní přípojka

SO 07 Kořenová čistička odpadních vod

SO 08 Vedení kanalizace

SO 09 Terénní a sadové úpravy

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky provádění 
stavby

Ochrana před hlukem

Zhotovitel  stavby musí  zajistit  provádění  stavby takovým způsobem,  aby hluková  zátěž 

okolního venkovního prostoru vyhovovala požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 142/2006 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze stavební činnosti nesmí 

překročit hygienický limit  65 dB pro časové rozmezí dne od 7 do 21 hodin. Mezi možná opatření  

patří použití strojů s co nejnižší hlučností (tzn. novější modely nebo neopotřebovanou mechanizaci). 

Při  výkopových pracích  omezit  časový provoz hlučné  mechanizace  (rypadla,  nakladače,  apod.) 

na denní dobu od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V denní době od 21 do 7 hodin není povoleno  

provádět stavební činnost.

Ochrana před prachem

Ochrana před prachem bude zajištěna dodržováním základních pravidel. Uložení sypkých 

materiálů  musí  být  zakryto  plachtami.  V  případě  dlouhodobého  sucha  se  doporučuje  skrápět 

staveniště vodou.  Z důvodu poměrně vzdálenosti navrhovaného domu od zastavěné zóny nejsou 

stanoveny vyšší požadavky na ochranu před prachem. 

Ochrana čistoty veřejných komunikací

Dle §52 zákona  č. 361/2000 Sb.  o  provozu na pozemních komunikacích musí dopravní 

prostředky  před výjezdem na veřejnou komunikaci být očištěny tak, aby nedocházelo ke znečištění 

komunikace. V případě znečištění komunikace se zhotoviteli nařizuje očištění této komunikace. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavební mechanizace

Zhotovitel je zoodpovědný za technický stav svého strojového a vozového parku. Během 

výstavby je zhotovitel povinnen používat mechanizaci a stroje splňující emisní limity na základě 
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platné legislativy.

Likvidace odpadů ze staveniště

V průběhu výstavby je zhotovitel  nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech.   Kategorizace  odpadů  a  způsob  jejich  likvidace  dle  vyhlášek  č.  381/2001  Sb. 

Katalog odpadů a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Pol.č. Kat. č. Popis Způsob likvidace

1 17 01 01 Beton D1 – uložení na skládku

2 17 02 Dřevo, sklo, plasty D1 – uložení na skládku,

D10 – spalování ve spalovně

3 17 04 Kovy (vč. jejich slitin) Uložení na sběrný dvůr

4 17 05 Zemina, kamení a vytěžená zemina D1 – uložení na skládku

5 17 08 Stavební materiály na bázi sádry D1 – uložení na skládku

6 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady D1 – uložení na skládku

7 20 03 Ostatní komunální odpady D5 – řízená skládka

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Zhotovitel musí zajistit,  aby v průběhu výstavby byla zajištěna a dodržována bezpečnost 

práce  při provádění  staveb.  Všichni  pracovníci  na  stavbě  budou  před  vstupem  na  staveniště 

informováni  o možných  rizicích  při  provádění  staveb,  seznámeni  s  předpisy bezpečnosti  práce, 

budou  poučeni  o pohybu  na  staveništi,  manipulaci  a  dopravě  s  materiálem,  nářadím a  dalším 

vybavením.  Všichni  zaměstnanci  budou  proškoleni  z  BOZP.  Při  provádění  je  nutné  dodržovat 

následující zákony a vyhlášky:

• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při práci 

na staveništích

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

• Nařízení  vlády č.  362/2005 Sb.  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu zdraví 

při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

• Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní 

prostředí

• Nařízení vlády č.  378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší  požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
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2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita

Stavba  je  navržena  tak,  aby  zatížení  na  ni  působící  v průběhu výstavby  a  užívání 

nemělo  za následek: 

• zřícení stavby nebo  její části

• větší stupeň nepřípustného přetvoření

• poškození jiných částí  stavby  nebo  technických  zařízení  nebo  instalovaného  vybavení  

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.

• poškození stavby v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

2.2.3 Požární bezpečnost

Všechny  stavební  konstrukce  jsou  navrženy  v  souladu  s  platnými  předpisy  požárně 

bezpečnostního řešení.  Navržené konstrukce splňují následující požadavky:

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

• omezení šíření požáru na sousední stavbu

• umožnění evakuace osob a zvířat

• umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Požární  bezpečnost  stavby  je  podrobně  popsána  a  zhodnocena  v  samostatné  části  projektové 

dokumentace.

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Veškeré  konstrukce  musí  být  vytvořeny  pouze  z  takových  stavebních  materiálů,  které 

prokazují  hygienickou  nezávadnost  a  bezpečnost.  Dokumentace  splňuje  požadavky  stanovené 

zákonem č. 350/2012 Sb. a vyhl. č. 268/2009 o obecných technických  požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace  je  v souladu  s dotčenými   hygienickými  předpisy  a  závaznými  normami  ČSN 

a požadavky na ochranu  zdraví  a zdravých  životních  podmínek.  Dokumentace  splňuje  příslušné 

předpisy a požadavky  jak pro  vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

Větrání

Větrání místností je navrženo jako nucené a zprostředkováno kompaktní vzduchotechnickou 

jednotkou.  Přívodní  vzduch  je  přiváděn  podlahovými  výustkami  umístěnými  pod  prosklenou 

stěnou. Odpadní vzduch je nasáván v hygienických místnostech, kuchyni, sklepě. 

Zastínění
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Zastínění chránící před přehříváním interiéru je zajištěno

• stavebními úpravami – markýza nad prosklenou stěnou vytvořená sestavou fotovoltaických 

panelů

• sadovými úpravami – vhodným návrhem zeleně chránící zejména před nízkým východním 

a západním sluncem

• doplňkovým stíněním v podobě vnitřních vertikálních žaluzií

Chlazení

Vzhledem  k  akumulačním  schopnostem  použitého  železobetonového  systému  a  okolní 

přiléhající zemině vč. vegetační střechy není chadící zařízení navrženo.

Prosvětlení

Rodinný  dům  je  ze  třech  svých  stran  obsypán  zeminou,  proto  jsou  obytné  místnosti 

situovány k prosklené části fasády, kde jsou požadavky na prosvětlení místností splněny. Ostatní 

místnosti jsou osvětleny buď uměle (WC, technická místnost a sklep) nebo pomocí tubusových 

světlovodů.  

2.2.5 Bezpečnost při užívání

Veškeré konstrukce  jsou navrženy tak,  aby během užívání  stavby zajišťovaly bezepečný 

provoz objektu.

2.2.6 Ochrana proti hluku

V interiéru budovy jsou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení 

vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona 

č. 258/2000  Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví.  Vzhledem  příčnému  k  charakteru  masivních 

železobetonových  stěn  je  zaručena  jejich  dostatečná  vzduchová  neprůzvučnost.  Omítnuté 

vápenocementové příčky tl. 150 mm vykazují zvukovou neprůzvučnost Rw = 48 dB. Požadavky 

na ochranu proti hluku jsou splněny.

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla

Objekt  je navržen tak,  aby ztráty prostupem tepla co nejmenší.  Veškeré vnější  obálkové 

konstrukce jsou navrženy tak,  aby splňovaly tepelně technické požadavky stanovené v ČSN 73 

0540-2  Tepelná  ochrana  budov  -  Požadavky.  Součástí  stavby je  vzduchotechnická  jednotka  se 

zpětným získáváním tepla pomocí rekuperátoru s min. účinností 60 %.
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2.2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace

Navržená stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

a není navržena jako stavba pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radonové riziko

Stavba je chráněna proti radonu PVC-P fólií FATRAFOL 803 ve všech místech styku se 

zemním  tělesem.  Dále  jsou  podzemní  stěny  chráněny  nopovou  fólií,  která  zajišťuje  částečné 

provětrávání těchto prostor.

Agresivní spodní vody

Úroveň hladiny spodní vody nebyla zjištěna.  Stavba resp.  její  nosné části  jsou chráněny 

proti působení vody drenážními systémy a dvojitou hydroizolační vrstvou.

Seismicita a poddolování

Řešená lokalita se nenachází v poddolovaném ani seismicky aktivním prostředí.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Na stavební  pozemek  zasahují  stávající  ochranná  pásma lesa,  přípojky vysokého  napětí 

a lokální biokoridor. Ochranné pásmo VN zasahuje v minimální míře v oblasti napojení pozemku 

na  stávající  dopravní  infrastrukturu.  Lokální  biokoridor  tvoří  na  pozemku  pás  rovnoběžný  se 

severovýchodní  hranicí  pozemku  šířky  5  m.  Ochranné  pásmo  lesa  zasahuje  největší  měrou 

do stavebního pozemku a poloha rodinného domu je v podstatné míře limitována tímto ochranným 

pásmem. 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva

Stavba rodinného domu splňuje podmínky územního plánu obce, tzn. že splňuje základní 

požadavky na situování  a  stavební  řešení  stavby z hlediska  ochrany obyvatelstva  dle  vyhlášky 

č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

2.2.11 Inženýrské stavby (objekty)

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Území bude odvodněno pomocí drenážního systému umístěného po obvodu objektu.
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Stanovení odtoku dešťových vod ze střechy dle ČSN 75 6760:2003

Intenzita deště: i = 0,03 l*s-1*m-2

Půdorysný průmět odvodňované plochy: A = 8,55*15,9 = 136,0 m2

Součinitel odtoku deště: C = 0,25 (vegetační střecha se sklonem 2%)

Odtok dešťových vod ze střechy: Qr = i*A*C = 0,03*136*0,25 = 1,02 l/s

Zneškodňování odpadních vod

Splaškové  odpadní  vody  budou  hrubě  přečištěny  v  3-komorovém  septiku  a  následně 

dočištěny  v kořenové  čističce  odpadních  vod.  Takto  přečistěná  odpadní  voda  bude  společně 

s dešťovou vodou zaústěna do blízké vodoteče (Vážanský potok).

b) Zásobování vodou

Novostavba je napojena na nově zbudované prodloužení vodovodního řadu vlastní přípojkou 

s vodoměrnou šachou. Součástí prodloužení vodovodního řadu je i zbudování podzemního hydrantu 

v blízkosti napojení vlastní vodovodní přípojky. Vzdálenost domu od hydrantu je 18 m a je tedy 

splněn požadavek na maximální vzdálenost hydrantu 200 m od rodinného domu.

Potřeba vody

Počet osob: 4

Průměrná denní spotřeba (100 l/osoba/den): 400 l / den

Maximální denní spotřeba (400*1,5): 600 l / den

Maximální hodinová spotřeba (600/24*2,1): 53 l / h = 0,015 l / s

Roční potřeba vody (400*365): 146 m3 / rok

Potřeba teplé vody (40 l/osoba/den): 160 l / den

c) Zásobování energiemi

Kabely nízkého napětí

Přípojka  NN  je  přivedena  na  řešený  pozemek  vlastní  přípojkou.  Plastový  rozvodný 

elektroměr bude vybudován u nově zpevněné komunikace, aby byl zajištěný volný přístup.

Hybridní fotovoltaická soustava

Novostavba rodinného domu je vybavena fotovoltaickou soustavou pro získávání elektrické 

energie  ze  solárních  panelů  o  výkonu  3,22  kWp.  Soustava  je  tvořena  14  polykrystalickými 

fotovoltaickými panely TRINA SOLAR TSM-PC05 o nominálním výkonu 230 W, rozměry panelu 

1650x992x40 mm, solárním regulátorem MPPT 60 V a solárním měničem 6000 W 48 V. Elektrická 

energie bude uchovávána v gelových akumulátorech (12 ks) SOL12-100DG o nominálním napětí 
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12 V.

d) Řešení dopravy

Vjezd na pozemek se nachází v severozápadním cípu pozemku, kde je stávající polní cesta 

napojena  na  silnici  č.  III/4194.  Stávající  polní  cesta  bude  zpevněna  zhutněným  asfaltovým 

recyklátem tl. 0,25 m v šířce 3,5 m. Parkování je zajištěno před domem 2 parkovacími stáními, 

plocha stání bude zpevněna zatravňovacími dlaždicemi.

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Povrchové úpravy jsou přizpůsobeny maximalizaci množství zeleně a původnímu charakteru 

pozemku.  Okolí  stavby  bude  zatravněno  a  bude  osázeno  okrasnými  dřevinami  pro  zajištění 

soukromí,  snížení  tepelné  zátěže  v  letním  období  zastíněním  objektu  a  zpevnění  násypových 

zemních  těles.  Přístupový  chodník  bude  proveden  z  kamenné  dlažby,  parkovací  stání 

zatravňovacími dlaždicemi.

f) Elektronické komunikace

Wi-fi přijímač

Internetové  připojení  bude  zajištěno  wi-fi  přijímačem  umístěným  nad  střešní  rovinou. 

Pro tyto účely proto nutné připravit  instalační potrubí procházející  stropní konstrukcí do obytné 

části domu, kde bude osazena montážní krabice.  

Televizní anténa

Doposud není rozhodnuto o druhu příjmu televizního signálu, bude tedy podobně jako u wi-

fi  přijímače zabudováno instalační potrubí procházející  stropní konstrukcí do m.č. S09 Obývací 

pokoj k místům budoucího umístění televizoru, kde bude osazena montážní krabice.

Autonomní zařízení detekce požáru

Rodinný  dům  bude  ve  smyslu  vyhlášky  č.  23/2008  Sb.  vybaven  zařízením  autonomní 

detekce a signalizace požáru. Zařízení bude umístěno v místnosti č. S01 Zádveří. 

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

V navržené novostavbě rodinného domu se nevyskytují výrobní a nevýrobní technologická 

zařízení staveb.
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.3.a) Účel objektu

Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce je určena pro rodinné bydlení 4 osob.

2.3.b) Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného řešení 
a řešení úprav okolí terénu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení

Objekt  je  navržen  jako  jednopodlažní  izolovaný  rodinný  dům,  který  bude  z  velké  části 

zapušten pod terén resp. bude ze třech svých stran obsypán zeminou. Střechu bude tvořit plochá 

jednoplášťová střecha s vegetačním souvrstvím pro intenzivní zazelenění.

Funkční řečení

Stavba je navržena pro účely bydlení a činnosti spojené s bydlením.

Dispoziční řešení

Vstup do objektu se nachází v centrální části proskleného průčelí, kde navazuje na zádveří 

a chodbu.  Chodba dělí  prostor  na  klidovou a  rušnou zónu a  zónu technického a  hygienického 

zázemí.  Na východní  straně je  umístěn pokoj  a ložnice,  na západní  straně budovy pak obývací 

pokoj  s  kuchyní.  V  zadní  části  dispozice  se  nachází  technické,  hygienické  zázemí  a  sklep 

pro skladování nářadí a sezónních potřeb. 

Výtvarné řešení

Rodinný dům je z velké části obsypán zeminou a vytváří dojem zapuštění do země, díky 

čemu přispívá i vegetační zelená střecha plynule navazující na okolní upravený terén. Velmi světlý 

barevný  odstín  fasády  je  vyvážen  prosklenou  plochou  s  tmavými  neprůhlednými  výplněmi 

a markýzkou vytvořenou z řady fotovoltaických panelů.  Výraz domu je  ovlivněn se kombinací 

použitých materiálů: omítka, sklo, kov a kámen.

Řešení úprav okolí terénu

Úpravy okolního terénu jsou uzpůsobeny tak,  aby vytvořili  dojem přirozeného napojení 

na vegetační souvrství ploché střechy objektu.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
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Navržená stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

a není navržena jako stavba pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

2.3.c) Kapacity,  užitkové  plochy,  obestavěné  prostory,  zastavěné  plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění

Plošné a prostorové kapacity

Rozměry stavby (délka / šířka / výška): 16,6 / 8,6 / 4,0 m

Zastavěná plocha: 142,76 m2

Podlahová plocha bytová: 111,43 m2

Obestavěný prostor: 628 m3

Výpis místností:

M.č. Účel místnosti Podlahová plocha [m2]

S01 Zádveří 6,06

S02 Chodba 13,85

S03 Pokoj 13,65

S04 Ložnice 14,71

S05 Sklep 6,53

S06 Koupelna 7,86

S07 WC 2,1

S08 Technická místnost 9,64

S09 Obývací pokoj 29,77

S10 Kuchyň 7,26

Orientace ke světovým stranám

Orientace  rodinného  domu  je  optimalizována  pro  maximální  solární  zisky  pasivní 

i ve fotovoltaických  a  fototermických  panelech,  proslunění  a  navíc  společně  s ohledem 

na morfologii terénu stavebního pozemku. Výsledkem těchto kritérií je odklon proskleného průčelí 

od jiho-severního směru o 10° směrem na západ.
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Osvětlení a oslunění

Osvětlení interiéru je zajištěno jednak přirozeně – skrz prosklené části lehkého obvodového 

pláště  v průčelí  a  pomocí  stropních  tubusových  světlovodů  v  místnostech  bez  oken  a  jednak 

umělým  osvětlením  pomocí  LED  diod.  K  umělému  osvětlení  bude  využito  naakumulované 

elektrické energie z fotovoltaických panelů. Požadavek na proslunění bytu dle odst. 4.3.1 ČSN 73 

4301 Obytné budovy je splněn, všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné dle 

odst. 4.3.1 ČSN 73 4301. 

2.3.d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost

Konstrukční řešení objektu

Konstrukční nosný systém objektu je železobetonový monolitický stěnový příčný systém. 

Vodorovné  konstrukce  jsou  také  deskového  charakteru.  Všechny  tyto  monolitické  konstrukce 

spolupůsobí a vytvářejí tuhou krabici.

Technické řešení objektu

• V místě budoucího objektu a objektů zařízení staveniště se provede sejmutí ornice v tloušťce 

vrstvy  150  až  250  mm.  Část  ornice  bude  uložena  na  stavebním pozemku pro  budoucí 

zahrnutí objektu, zbylá část bude odvezena na deponii ve Slavkově u Brna. 

• Objekt je založen na základové monolitické desce ze železobetonu třídy C25/30 tl. 250 mm, 

v průčelí  se  základová  deska  rozšiřuje  na  tloušťku  500  mm.  Pro  dosažení  nezámrzné 

hloubky základové spáry je pod deskou vytvořen nosný polštář z hutněného granulovaného 

pěnoskla tl. 400 až 500 mm. Izolace redonová a proti vodě tlakové a agresivní je navržena 

jako  dvojitá.  Na vybetonovanou  podkladní  mazaninu  se  zhotoví  první  horizontální 

hydroizolační  vrstva  z  PVC-P  fólie  FATRAFOL  803.  Druhá  hydroizolační  vrstva  je 

bentonitová  tkanina  MAPEI  MAPEPROOF  LW.  Hydroizolační  souvrství  je  chráněno 

betonovou mazaninou tl.  50  mm.  Pevnostní  třída  betonu mazaniny musí  být  minimálně 

stejná nebo vyšší jako základové desky. 

• Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové stěny, obvodové 

tl. 200 mm a vnitřní  150  mm.  Nenosné  vnitřní  příčky  jsou  vyzděny z  vápenopískových 

bloků VAPIS 5 DF tl. 150 mm pro ruční zdění  na tenkovrstvou maltu VAPIS. Pracovní 

spáry  obvodových  nosných  stěn  je  nutno  utěsnit  hydroexpanzním  profilem  MAPEI 

IDROSTOP.  Spojení  žb  stěn  s  příčkami  bude  provedeno  plochými  ocelovými  kotvami 

vloženými  do  ložných  spar  příčkového  zdiva  a ukotvení  pomocí  hmoždinek  a  vrutů  do 
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nosné stěny.

• Stropní  konstrukci  tvoří  monolitická  železobetonová  deska  tloušťky  200  mm.  Velikost, 

polohu a maximální odchylky prostupů deskou je nutné dodržet dle specifikace stanovené ve 

výkresové části. Otvory v příčkovém zdivu jsou překlenuty VAPIS překlady (150) L pro 

tenkovrstvé zdění délky 1250 mm. Minimální délka uložení překladu je 125 mm.  

• Střešní  konstrukce  je  navržena  plochá  jednoplášťová  střecha  s  vegetačním  souvrstvím. 

Nosnou konstrukci  střechy tvoří  stropní  žb deska.  Tepelná  izolace  střešní  konstrukce  je 

tvořena 2 až 3 vrstvami s převazem spar spádového pěnového polystyrenu EPS 200 S tl. 300 

až 460 mm. Spád střešních rovin se pohybuje od 2 do 2,1 %. Jednotlivé desky polystyrenu 

budou vyskládány dle kladečského plánu, který zajišťuje dodavatel pěnového polystyrenu. 

Střešní konstrukce je izolována proti  vodě PVC-P fólií  FATRAFOL 818/V. Horní vrstvy 

skladby tvoří intenzivní vegetační souvrství ploché střechy. Odvodnění střechy je nepřímé, 

dešťová voda je odváděna pomocí drenážního systému po obvodu domu.

2.3.e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Vnější podzemní stěny budou zatepleny extrudovaným polystyrenem v tloušťce 200 mm 

do hloubky 1,8 m pod úroveň upraveného terénu, ve větších hloubkách budou zatepleny pouze 

v tloušťce  150  mm.  Základová  deska  bude  založena  na  únosném  tepelně  izolačním  polštáři 

tvořeném zhutněným granulátem pěnového skla v proměnné tloušťce od 400 do 500 mm. Dále 

v konstrukci podlahy bude užit pěnový polystyren EPS 100 S Styrotrade v tloušťce 80 mm. Střešní 

plášť bude zateplen spádovým pěnovým polystyrenem EPS 200 S ve 2 až 3 vrstvách s převazem 

spar, celková tloušťka vrstvy je od 300 do 460 mm. Výplně prostorů u styku lehkého obvodového 

pláště s dalšími konstrukcemi budou provedeny z minerální vlny Rockwool Airrock ND.

Tepelně  technické  vlastnosti  jednotlivých stavební  konstrukcí  jsou popsány a posouzeny 

v příloze D. Výpis součinitelů prostupu tepla stavebních konstrukcí:

p.č.konstrukce
U

[W*m-

2*K-1]

UN,rq 

[W*m-

2*K-1]

UN,rc 

[W*m-

2*K-1]
posouzení

1 střešní plášť 0,12 0,24 0,16

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu

2
podzemní  stěna  

(XPS tl. 200mm)
0,19 0,45 0,30

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu
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3
podzemní  stěna  

(XPS tl. 150mm)
0,24 0,45 0,30

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu

4 vnější stěna - průčelí 0,25 0,30 0,25

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu

5 podlaha na terénu 0,13 0,45 0,30

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu

6 rám LOP 0,00 - 1,80

vyhovuje
splňuje doporučenou 

hodnotu

7

LOP

poměrná plocha průsvitných 

výplní otvoru fw = 0,82%

0,80 1,19 1,02

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu

8 tubusový světlovod 0,40 1,50 1,20

vyhovuje
splňuje požadovanou i 

doporučenou hodnotu

9 vnitřní nosná stěna 2,62 2,70 1,80

vyhovuje
splňuje požadovanou, 

nesplňuje doporučenou

10 vnitřní nenosná příčka 2,32 2,70 1,80

vyhovuje
splňuje požadovanou, 

nesplňuje doporučenou

2.3.f) Způsob založení  objektu s  ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu

Vzhledem  k  jílovitému  charakteru  podloží  byl  způsob  optimálního  založení  zvolena 

železobetonová  monolitická  deska  na  únosném podkladním polštáři  z  granulovaného  pěnoskla, 

který  současně  slouží  jako  drenážní  vrstva.  Hydrogeologický  průzkum  nebyl  proveden, 

z provedených geologických vrtů v blízkém okolí nebyla podzemní voda zastižena.

2.3.g) Vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prostředí  a  řešení  případných 
negativních účinků

Objekt nebude mít  vliv  na životní prostředí.  Vytápěním tuhými palivy se uvažuje pouze 
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vyjímečně. Při provozu objektu bude produkován komunální odpad, který bude pravidelně vyvážen.

2.3.h) Dopravní řešení

Pozemek  je  napojen  na  dopravní  infrastrukturu  pomocí  stávající  polní  cesty,  která 

na pozemku  probíhá  kolem  jihozápadní  hranice  pozemku.  Vjezd  na  pozemek  se  nachází 

v severozápadním cípu  stavebního  pozemku.  Stávající  polní  cesta,  která  se  napojuje  na  silnici 

č. III/4194,  bude  od této  komunikace  po  stavbu  zpevněna  zhutněným  násypem  z  asfaltového 

recyklátu  tl.  0,25  m  a šířky  3,5 m.  Parkování  je  řešeno  na  pozemku  investora  pomocí  dvou 

nekrytých parkovacích stání.

2.3.i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření

Protiradonové opatření

Objekt je chráněn proti radonu souvislou hydroizolační a protiradonovu vrstvou zhotovenou 

z PVC-P fólie Fatrafol 803.

Větrání

Větrání je navrženo jako nucené. V kompaktní vzduchotechnické jednotce bude osazen filtr 

nečistot.

2.3.j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a předpisy, dále dle 

zákona  č.  350/2012  Sb.  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění 

pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
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3. ZÁVĚR
Při dodržení všech platných norem, výhlášek, zákonů a kázně při realizaci stavby bude 

objekt vytvářet funkční bytovou jednotku pro plnohodnotné bydlení 4 osob. Objekt splňuje 

požadavky tepelně technické, na ochranu životního prostředí, hygienu a bezpečnost při užívání.

Při vytváření projektové dokumentace bylo vycházeno z architektonické studie provedené 

autorem práce. V prováděcí dokumentaci bylo provedeno několik změn, zejména posunutí objektu 

na stavebním pozemku mimo ochranné pásmo lesa, zvětšení počtu parkovacích stání z jednoho na 

dvě a odsun kořenové čističky odpadních vod od rodinného domu. 
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Seznam použitých zdrojů

Technické normy

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (2004)
• ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (1988)
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie (2005)
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011) + Z1(2012)
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005)
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody (2005)
• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2009)
• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (2009) 
• ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (2010)
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Seznam použitých zkratek a symbolů

angl. anglického
apod. a podobně
asf. asfaltová
bak. bakalářská
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
BpV Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v České republice
celk. celková
č. číslo
ČSN označení českých technických norem
č.v. číslo výkresu nebo

číslo vrstvy (skladby stavebních konstrukcí)
det. detail
dl. délka
DN jmenovitý průměr

(z angl. Diameter nominal)
el. elektrické
EPS expandovaný pěnový polystyren
ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém 

(z angl. External Thermal Insulation Composite Systems)
FV fotovoltaické
hlin. hliníkový
izol. izolační
JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů
kat. č. katalogové číslo
kce konstrukce
KČOV kořenová čistička odpadních vod
k.ú. katastrální území
LED dioda emitující světlo

(z angl. Light-Emitting Diode)
LOP lehký obvodový plášť
MAR měření a regulace
MAX. maximálně nebo maximální
m.č. místnost číslo
MIN. minimálně nebo minimální
např. například
NN nízké napětí
nom. nominální
NTL nízkotlaký
obj. objemová
obr. obrázek
ocel. ocelový
ozn. označení, označený
p.č. parcelní číslo
pl. plošná
podz. podzemní
pol. č. položka číslo
poplast. poplastovaný
povrch. povrchová
PE polyetylenová
PP polypropylenová



přer. přerušený
PT původní terén, resp. úroveň původního terénu
PÚ požární úsek
RAL vzorník barev, celosvětově uznaný standard

(z německého ReichsAusschuss fuer Lieferbedingungen)
RD rodinný dům
resp. respektive
rozm. rozměry
RŠ revizní šachta (kanalizační) nebo 

rozvinutá šířka (klempířské výrobky)
SO stavební objekt
SPB stupeň požární bezpečnosti
st. stupeň
tep. tepelná, tepelně
tl. tloušťka
tzn. to znamená
UT upravený terén, resp. úroveň upraveného terénu
UV ultrafialová
úpr. úprava
ved. vedoucí
viz. odkaz na jinou stránku nebo výkres, apod.
vč. včetně
výšk. výšková
vyhl. vyhláška
VZT vzduchotechnika nebo vzduchotechnická
XPS extrudovaný pěnový polystyren
ZT zdravotechnika
zvuk. zvuková nebo zvukově
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