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Abstrakt 

Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace 

obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na 

parcele č. 2452/55 – katastrální území Mladé – České Budějovice 6. Jedná se o 

novostavbu nepodsklepeného RD s dvěmi nadzemními podlažími. Dům je 

s valbovou střechou a postaven ze systému Ytong kombinovaného s nosnými 

ocelovými prvky. 

  

Klíčová slova 
Rodinný dům, stavební projekt, ocelová rámová konstrukce, obytné podkroví, 

nekrokevní systém, smíšené schodiště, vysoký podhled. 

  

  

Abstract 

The batchelor thesis Family house is procesed as a project documentation, including 

all requisites acording to valid legislation. The designed house is placed at parcel 

number 245/55 - cadastral area Mladé - České Budějovice 6. It is a newly built 

family house without basement, with two floors above. 

The house is built of the system Ytong combined with steel supporting elements 

 

Keywords 
Family house, construction project, steel frame structure, attic, Rafter system, mixed 

staircase, high ceiling. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 



 
a.)   identifikace stavby,  základní charakteristika stavby a její účel, 

 

název stavby:   Rodinný dům v Českých Budějovicích  

    na pozemku č. parc. 2452/55 – Mladé Č. Budějovice 

 

projektant:   Jakub Pokorný 

    Krumlovská 54 C 

    370 07, České Budějovice 

 

dodavatel stvaby:  bude vybrán ve výběrovém řízení 

 

druh stavby:   novostavba 

 

místo stavby:   pozemková parcela č. 2452/55 

 

zastavěná plocha:  279,98 m2 

 

zpevněné plochy:  183,7 m2 

 

obestavěný prostor celkem: 1465,0 m3 

 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parcela č. 2452/55 

v katastrálním území Mladé - České Budějovice 6. Stavba je určená k trvalému 

bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. Stavba je nepodsklepena, má 

jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví. Střecha valbová o sklonu 25° s 

předsunutou verandou na západ. Sněhová oblast II, větrná oblast II, teplotní oblast -

15°C. 

 

 

 

 

 



b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  

a o majetkoprávních vztazích 

Parcela č. 2452/55 v katastrálním území České Budějovice 6. Podle provedených 

průzkumů na sousední parcele (2452/56) lze předpokládat jílovitá hlína písčitá F4 

střední propustnosti, radonový index – nízký. Stavba se nachází v zastavěné části 

obce, pozemek je rovinný bez výraznějších terénních nerovností. Na pozemku se 

nenacházejí pevné stavby a pozemek bude oplocen ze všech 4 stran. Vjezd na 

pozemek je zajištěn z místní účelové komunikace - ulice Jedlová na pozemku  

parc. č. 2452/2. Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy, nenachází  

se v památkové zóně. Staveniště předpokládané na pozemku investora. V severní 

části pozemku stojí pilíř s HUP a el. Měr. Rozvaděčem. Stavebník je majitelem 

stavebního pozemku. Výšková úroveň osazení rodinného domu do terénu je navržena 

tak, aby úroveň ±0,000 čisté podlahy 1NP odpovídala úrovni +0,200 m  

nad výškovým bodem (FIX), který bude vytyčen u paty stávajícího pilíře na západní 

straně pozemku. V místě budoucího objektu rodinného domu a zpevněných ploch 

bude sejmuta ornice. Zemina z vytěžených výkopů bude použita na zpevněné zásypy 

a hrubé terénní úpravy. 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

Parcela č. 2452/55 katastrální území České Budějovice 6. Stavba se nachází 

mimo ochranné pásmo dráhy, nenachází se v památkové zóně. Na sousední parcele 

byl proveden radonový průzkum v patnácti bodech v hloubce 0,80 m,  

protokol č. P2/11/10 ze dne 11. 9. 2012, s výsledným nízkým radonovým indexem. 

Byl naměřen třetí kvartil C=8 kBq/m
3
, propustnost střední. Zemina v hloubce 0,80 m 

pod povrchem dle ČSN 73 1001 : jemnozrnné částice 60%, písčitá zrna 40 %, 

štěrková zrna 0%. Zařazení: jílovitá hlína píčitá F4 střední propustnosti. 

Dále byl proveden hydrogeologický průzkum, protokol č.  1110 HGP6487 za účelem 

ověření možnosti zásaku jímaných dešťových vod s výsledkem – zásak dešťových 

vod na pozemku stavebníka je možný. 

Vjezd na pozemek je zajištěn z místní účelové komunikace - ulice Jedlová na 

pozemku parc. č. 2452/2. 

Studená voda bude do objektu přivedena napojením na stávající přípojku veřejného 

rozvodu vody, která je v současné době přivedenou na hranici pozemku. 



Na pozemek jsou přivedeny samostatné přípojky oddílné dešťové a splaškové 

kanalizace. Splašková kanalizace z objektu bude propojena se stávající přípojkou 

přivedenou na hranici pozemku. Dešťové vody budou potrubím odvedeny do sběrné 

jímky, která bude napojena na přípojku dešťové kanalizace přivedenou k hranici 

pozemku. 

Připojení elektrické energie bude ze stávající skříně JČE v pilíři umístěném na 

severní straně pozemku. 

Do pilíře na severní straně pozemku je přivedeno potrubí plynu DN 50 ze stávajícího 

plynovodu v komunikaci. Zde bude hlavní uzávěr plynu. Odtud povede potrubí plynu 

až k jednotlivým odběrným místům. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Veškeré požadavky dané příslušnými orgány byly splněny. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2009  

Sb.o technických požadavcích na stavby, vyhlášky 499/2006 Sb.o dokumentaci 

staveb, platným ČSN, ČSN EN a technologickým předpisům výrobců používaných 

stavebních hmot. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona, 

Obec České Budějovice má schválený územní plán. Stavba je v souladu se záměrou 

schválenou územně plánovací dokumentací. 

 

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

v dotčeném území, 

V dotčeném území nejsou související a podmiňující stavby. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

Předpoklad zahájení stavby   duben 2014 

Předpoklad ukončení stavby  listopad 2015 

Lhůta výstavby   20 měsíců 

 



Postup výstavby začne sejmutím ornice v místě budoucího objektu rodinného domu  

a zpevněných ploch. Provedeme výkopy pro založení budovy. Po vylití základů 

následuje hustnění štěrkového podsypu pod podlahovými konstrukcemi. Nanesení 

podkladního betonu s vloženou kari sítí, na kterou bude natažena izolace proti vodě, 

pod budoucí nosné kce. Na podkladní beton vyzdíme nosné stěny 1NP, schodiště, 

 a ocelové sloupů pro uložení ocelových překladů. Proběhne příprava bednění, vylití 

věnců a osazení stropních konstrukcí. Po zatvrdnutí následuje vyzdění nosných stěn 

2NP, vylití věnců pro uložení pozednic. Následuje osazení ocelových nosných rámů 

pro zimní zahradu a balkón. Na nosné stěny a ocelové rámy osadit nosné prvky 

krovu a zbylé vrstvy skladby střechy. Od 1NP začít vyzdívat příčky, současně 

můžeme osazovat výplně otvorů. Po dozdění příček začít s rozvody kanalizace, vody, 

plynu a silnoporoudu. Položíme zbylé vrstvy podlahy krom nášlapné vrstvy. 

Následovat budou omítky, obklady stěn, podlahy z dlaždic. Na závěr vnitřních prací 

položit nášlapnou vrstvu podlahy, malby, kompletace silnoproudu a osazení 

zařizovacích předmětů. Na závěr se zhotoví venkovní zpevněné plochy a oplocení. 

Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 

či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 

zastavěná plocha:  279,98 m
2
 

zpevněné plochy:  183,7 m
2
 

obestavěný prostor celkem: 1465,0 m
3
 

Předpokládané náklady: 

 -náklady rodinný dům: 1465,0 m
3
 x 4 250,- Kč/m

3
= 6 226 000,- Kč 

 -náklady zpevněné plochy: 183,7 m
2
 x 500,- Kč/m

2
=      91 900,- Kč 

 -náklady oplocení a terénní úpravy:    =    230 000,- Kč 

 

 Celkem:       6 340 900,Kč 
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SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, 

Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parcela č. 2452/55 

v katastrálním území České Budějovice 6. Pozemek je určen územním plánem 

k zastavění, napojení na dopravní infrastrukturu z místní účelové komunikace ulice 

Jedlová. Staveniště se nenachází v ochranném pásmu dráhy, ani památkové zóně a je 

umístěno na pozemku stavebníka. Staveniště se nachází v zastavěné části obce, 

pozemek je rovinný bez výraznějších terénních nerovností. 

 

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

souvisejících, 

Stavba je určená k trvalému  bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. 

Stavba je nepodsklepena, má jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví. 

Střecha valbová o sklonu 25° s předsunutou verandou na západ. Hřeben střechy má 

orientaci sever – jih. Rodinný dům je osazen do budoucí zástavby rodinných domů. 

Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je navržen na západní straně pozemku.  

Výšková úroveň osazení rodinného domu do terénu je navržena tak, aby úroveň 

±0,000 čisté podlahy 1.N.P. odpovídala úrovni +0,200 m nad výškovým bodem 

(FIX), který bude vytyčen u paty stávajícího pilíře na severní straně pozemku. 

 

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

vnějších ploch, 

Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parcela č. 2452/55 

v katastrálním území České Budějovice 6. Pozemek je určen územním plánem 

k zastavění, napojení na dopravní infrastrukturu z místní účelové komunikace ulice 

Jedlová. Stavba je situována na pozemku 2452/55  11,6m od hranice s komunikací 

Jedlová, dále 5,7m od jižní hranice a 7,7m od severní hranice pozemku. Od hranice 

 s pozemkem 2452/56 je vzdálena 9,6m a oddělena drátěným pletivem do 

ocelových sloupků Komatix výška 180cm. Odstupy jsou vyznačeny  

v situačním výkrese. 

Jedná se o klasickou zděnou technologii s tvrdým zastropením a dřevěným 

krovem vaznicové soustavy. Založení bude provedeno na základových pasech a 

sloupy terasy na základových patkách. Základové pasy i patky budou z betonu 



C20/25. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic Ytong Lambda tl. 375, 

přesných tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm a P4-500 tl. 200mm. Vnitřní vodorovné 

nosné konstrukce budou provedeny v systému stropních panelů Ytong tl. 240 mm  

a nad garáží dřevěný strop se záklopem z OSB desek. Nosnou částí zimní zahrady  

a balkonu je předběžně navržen rám z válcované oceli provedený přivařením 2 ks 

U20 profilů a 2 ks ocelových pásků 50/8, přivařené k objektu za pomoci kotevních 

desek zabetonovaných do věnce. Pro ukotvení prosklených stěn do rámu zimní 

zahrady je přivařena pásovina 40/5. Překlady Ytong: NOP IV/4/23, NOP III/4/22, 

NOP II/4/23, NOP II/2/23, NEP 15, VI/4/17, UPA, U- profily, NEP 10. V nároží 

místností 1.8 a 1.20 jsou předběžně navrženy překlady tvořené I nosníky. Příčky 

budou zděné z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 tl. 150mm. Krov je řešen 

nadkrokevním systémem s viditelnými krokvemi 120/180 a záklopem z palubek tl. 

25mm. Kotvení krokví k ocelovým pozednicím za pomoci dvou L nosníků  

a svorníku. Pozednice kotveny pásovinou zabetonovanou do věnce a mechanicky,  

či svarem upevněnou s pozednicí. V místnosti 1.8 bude vytvořen podhled v úrovni 

věnce nad 2 NP nosnými trámy 120/180 kotvenými do krokve a kapes ve zdivu  

s prkenným záklopem tl. 25mm. Nad místností 1.20 a 1.21 je naprojektován 

zavěšený sádrokartonový strop Rigips tvořený pérovým rychlozávěsem a drátem 

 s okem kotveným do krokve s upevněním montážních a nosných profilů R-UD 

 a R-CD, které zachycují sádrokartonové desky Rigips.  

Výplně okenních otvorů a prosklené stěny budou v provedení EURO a vyráběné 

na zakázku. Zasklení je uvažováno izolačními dvojskly. Garážová vrata budou 

automatická typu Woodliner, obklad palubkami. Vnitřní dveře budou typové Sapeli. 

Venkovní povrchová úprava obvodových stěn bude provedena jako rýhovaná 

roztíraná omítka. Část venkovních průčelí bude obloženo cihelnými pásky Terca 

Trentino 57. Římsy budou vytvořeny záklopem palubkami z masivního dřeva nad 

viditelnými krokvemi. Jako krytina bude použita břidlicově černá taška Besk Extra. 

  

Provozní a dispoziční řešení: 

V 1N.P.: kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, zimní zahrada, spíž, zádveří, komora, 

kotelna, schodiště, hala, 2x koupelna, 2x šatna, ložnice, chodba, prádelna, 2x dětský 

pokoj, přístřešek pro vozidlo, garáž, dílna, sklad jízdních kol, krytá terasa. V 

podkroví bude: koupelna, herna – galerie, pokoj pro hosty, lodžie. 

 



d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na pozemek bude řešen z ulice Jedlová na pozemku parcela č. 2452/2. Přes 

vstupní branku nebo vjezdovou posuvnou elektrickou bránu. Vjezd na pozemek se 

dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné posuzovat 

rozhledové poměry místní komunikace. Dláždění venkovních zpevněných ploch  

a okapových chodníků bude provedeno dlažbou firmy Best - Grisea, lemované 

zahradními obrubníky Best – Limita, kladenými do vrstev drceného kameniva podle 

druhu namáhání.  Podkladní beton bude vyztužen sítí Kari (oka 10/10cm, drát 6mm). 

Pod beton bude proveden hutněný štěrkový podsyp min. tl. 100 mm na upravený 

zhutněný terén. Po dokončení stavby rodinného domu bude okolní terén vyrovnán na 

úroveň venkovních zpevněných ploch, od nich vyspádován směrem od objektu  

a opatřen humusem a zatravněn.  

Studená voda bude do objektu přivedena napojením na stávající přípojku 

veřejného rozvodu vody v současné době přivedenou na hranici pozemku.  

Na pozemek jsou přivedeny samostatné přípojky oddílné dešťové a splaškové 

kanalizace. Splašková kanalizace z objektu bude propojena se stávající přípojkou 

přivedenou na hranici pozemku. Dešťové vody budou potrubím dovedeny do sběrné 

jímky, která bude napojena na přípojku dešťové kanalizace přivedenou k hranici 

pozemku. Připojení elektrické energie ze stávající skříně JČE v pilíři umístěném na 

severní straně pozemku. Do pilíře na severní straně pozemku je přivedeno potrubí 

plynu DN 50 ze stávajícího plynovodu v komunikaci. Zde bude hlavní uzávěr plynu  

a odtud povede potrubí plynu až k jednotlivým odběrným místům. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  

a svážném územ 

Objekt je napojen na místní účelovou komunikaci ulice Jedlová na pozemku  

parcela č. 2452/2., parkování vozidel je zajištěno v garáži uvnitř objektu, nebo  

v přístřešku pro vozidlo. Stavba se nenachází ani na poddolovaném, ani na svažitém 

území. 

 

 

 

 



f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Objekt nemá zásadní vliv na životní prostředí. U objektu bude vznikat komunální 

odpad, který je stavebník povinen likvidovat. Za tímto účelem bude na pozemku 

stavebníka u vstupu na pozemek umístěna nádoba na odpad. Při stavbě vzniknou 

odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 

v platném znění a ve znění prováděcích vyhlášek. Veškerý vzniklý odpad ze stavební 

činnosti bude likvidován na skládce firmy EnvisanGEM, a.s. – České Budějovice, 

Okružní 521, Dolní 2. Splašková kanalizace z objektu bude propojena se stávající 

přípojkou přivedenou na hranici pozemku. Dešťové vody budou potrubím dovedeny 

do sběrné jímky, která bude napojena na přípojku dešťové kanalizace přivedenou  

k hranici pozemku. Odvod spalin od plynového kotle je zaústěn do komínového 

průduchu systému Schiedel. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  

a komunikací 

Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. neposuzuje a nenavrhuje. 

 

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

projektové dokumentace, 

Na sousední parcele byl proveden radonový průzkum v patnácti bodech v hloubce 

0,80m, protokol č. P2/11/10 ze dne 11. 9. 2012, s výsledným nízkým radonovým 

indexem. Byl naměřen třetí kvartil C=8kBq/m
3
, propustnost střední. Zemina 

v hloubce 0,80m pod povrchem dle ČSN 73 1001 : jemnozrnné částice 60%, písčitá 

zrna 40 %, štěrková zrna 0%. Zařazení: jílovitá hlína písčitá F4 střední propustnosti. 

Dále byl proveden hydrogeologický průzkum, protokol č. 1110 HGP6487  

za účelem ověření možnosti zásaku jímaných dešťových vod s výsledkem – zásak 

dešťových vod na pozemku stavebníka je možný. 

 

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

a výškový systém 

Použitý výškový systém BPV, stavba byla osazena do terénu ve vytyčovacím 

výkrese a bude vytýčená oprávněným geodetem, který pořídí protokol o vytýčení 

stavby. 

 



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

provozní soubory, 

rodinný dům s garáží SO 01 

přípojka vody SO 02 

přípojka plynu SO 03 

kanalizace SO 04 

zpevněné plochy SO 05 

oplocení SO 06 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí 

nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Bude kladen důraz na ochranu před 

hlukem, vibracemi a otřesy, ochranu před prachem a ochranu před exhalacemi z 

provozu stavebních mechanizmů. Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na 

staveništi. Dbát na úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob a 

protipožární zabezpečení stavby. Veškerý vzniklý odpad ze stavební činnosti bude 

likvidován na skládce firmy EnvisanGEM, a.s. – České Budějovice.  

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 

odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika - Stavební činnost 

17 02  Dřevo, sklo a plasty - Kácené porosty, stavební činnost 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu - Stavební činnost 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) - Stavební činnost 

17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina - Výkopové práce 

17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu - Stavební činnost 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady - Stavební činnost 

20 03  Ostatní komunální odpady - Provoz zařízení staveniště 

 

 

 



l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 

části F. 

Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce 

při provádění stavby. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou 

seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a 

manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. 

Budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 

309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále, jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 

dokumentace. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Dokumentace počítá s ověřením od oprávněné osoby a předložením ověření o 

dostačující nosnosti základů, ocelových nosných prvků, dřevěných prvků krovu a 

inženýrských sítí. Stavba musí být navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je 

stavba vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly 

způsobit: 

 

a) zřícení stavby nebo její části 

náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 

části nebo přilehlé stavby. 

 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace konstrukce nebo vznik trhlin), 

který může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo 

její části, nebo který vede ke snížení trvanlivosti stavby. 

 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení  

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 

v důsledku deformace nosné konstrukce. 

 



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

poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 

v důsledku deformace nosné konstrukce dále viz. statické posouzení 

 

3. Požární bezpečnost 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na 

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 bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

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

dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. Je zapotřebí ověřit specialistou. 

 

 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví 

a zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní 

vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. Stavba odolává nepříznivému působení 

vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata, 

byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující 

pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách.  

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby, nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se 

vozidlem. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích. 

 

 

 



6. Ochrana proti hluku 

Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, 

aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje 

zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na 

sousedních pozemcích a stavbách. Předběžný výpočet šíření hluku stavby je popsán  

a zhodnocen v samostatné části této dokumentace – Akustické řešení stavby. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Budova je novostavbou. Její části jsou navrženy tak, aby spotřeba energie  

na jejich vytápění a větrání byly co nejnižší. Tepelně technické vlastnosti budovy 

jsou v souladu s normovými hodnotami. Předběžný výpočet posouzení prostupu tepla 

konstrukcemi je popsán a zhodnocen v samostatné části této dokumentace – Tepelně 

technické řešení stavby. Je zapotřebí ověřit specialistou. 

 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Bude řešit specialista v oboru Tepelné techniky. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Bude řešit specialista v oboru Tepelné techniky. 

 

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

orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. Proto nemusím stavbu 

posuzovat ani navrhovat dle §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nachází v prostředí, kde byly zjištěny tyto nepříznivé vlivy vnějšího 

prostředí: Byl proveden radonový průzkum v patnácti bodech v hloubce 0,80m, 

protokol č. P2/11/10 ze dne 11. 9. 2012, s výsledným nízkým radonovým 

indexem.Byl naměřen třetí kvartil  C=8kBq/m3, propustnost střední. Zemina  



v hloubce 0,80m pod povrchem dle ČSN 73 1001: jemnozrnné částice 60%, písčitá 

zrna 40 %, štěrková zrna 0%. Zařazení: jílovitá hlína písčitá F4 střední propustnosti. 

Dále byl proveden hydrogeologický průzkum, protokol č. 1110 HGP6487 za účelem 

ověření možnosti zásaku jímaných dešťových vod s výsledkem – zásak dešťových 

vod na pozemku stavebníka je možný. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební 

řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/200 Sb. 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Území není odvodňováno, bude odvodněn pouze objekt rodinného domu. 

Splašková kanalizace z objektu bude propojena se stávající přípojkou přivedenou na 

hranici pozemku. Dešťové vody budou potrubím odvedeny do sběrné jímky, která 

bude napojena na přípojku dešťové kanalizace přivedenou k hranici pozemku. Voda 

ze sběrné jímky bude využitím sloužit pro zalévání zahrady. Na dešťových svodech 

budou osazeny lapače střešních splavenin. 

 

b) zásobování vodou 

Studená voda je do objektu přivedena l Pe 32 z vodovodního řádu v komunikaci. 

Potrubí je přivedeno do plastové vodoměrné šachty, kde jsou na potrubí osazeny 

uzavíracíarmatury a vodoměr. Dále je potrubí vedeno zemí do objektu a pod 

podlahou přízemí a ve zdechaž k jednotlivým zařizovacím předmětům společně  

s potrubím teplé vody a cirkulace. Pro ohřev teplé vody je v přízemí umístěn 

nepřímotopný zásobník o velikosti 300l, do kterého bude připojeno potrubí topné 

vody z plynového kotle. Cirkulace je zajištěna cirkulačním čerpadlem ZIRCO 

VILLO Z 20 s časovým spínačem. Potřeba vody: 4osoby – 230l/os/den = 920l/den.  

 

 



c) zásobování energiemi 

Nová elektro přípojka není předmětem této dokumentace. Přípojku zajišťuje na 

základě smlouvy o zřízení odběrného místa společnost JČE. Předmětem této 

dokumentace je pouze domovní vedení vedoucí s elektroměrové skříně umístěné na 

hranici pozemku stavebníka a vnitřní rozvody elektro. Elekroinstalace bude 

provedena kabely CYKY a vodiči CYMY pod omítkou. El. rozvaděč bude umístěn 

v místnosti 1.4 – zádveří a přívod do něj ze stávající el. skříně.  

Do pilíře na severní straně pozemku je přivedeno potrubí plynu DN 50 ze 

stávajícího plynovodu v komunikaci. Zde je stávající hlavní uzávěr plynu. Od této 

armatury povede potrubí plynu až k jednotlivým odběrným místům. Odvod spalin  

od plynového kotle je zaústěn do komínového průduchu systému Schiedel. 

 

d) řešení dopravy 

Vjezd na pozemek bude řešen z ulice Jedlová na pozemku parcela č. 2452/2. přes 

vstupní branku nebo vjezdovou posuvnou elektrickou bránu. Vjezd na pozemek  

se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné posuzovat 

rozhledové poměry místní komunikace. 

Dláždění venkovních zpevněných ploch a okapové chodníky budou provedeny 

dlažbou firmy Best - Grisea, lemované zahradními obrubníky Best – Limita, 

kladených do vrstev drceného kameniva podle druhu namáhání.  

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Pozemek s parc.č. 2452/78 je na úrovni stávající místní komunikace ulice Jedlová. 

Terén nebude ve vztahu k okolním pozemkům navyšován, spádové a odtokové 

podmínky se vzhledem  k sousedním pozemkům nezmění. Po dostavbě rodinného 

domu bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické 

struktury dané lokality. Pro stavbu není nutné odstraňovat žádnou zeleň. 

Oplocení: Jedná se o provedení nového plotu na hranici pozemku a provedení 

nového uličního plotu s vjezdovou posuvnou bránou a vstupní brankou. Oplocení  

je na východní straně uvažováno z drátěného pletiva Komatix, výška 180cm kotvené 

do ocelových sloupků zabetonovaných do betonového soklu kopírujícího terén. 

Základová spára minimálně 200mm pod úrovní nezámrzné hloubky. Nový plot do 

ulice Jedlová, na severní a jižní straně pozemku je navržen ve formě zděných pilířů s 

vloženými plotovými poli provedenými jako dřevěný obklad na ocelovém 



pozinkovaném rámu. Vstup na pozemek je navržen přes atypickou Otevíravou 

plotovou branku. Branka má kování pevné koule – klika se zámkem ovládaným 

domácím telefonem. Zdivo plotu bude uloženo na betonovém základovém pásu šířky 

250mm z prostého betonu tř. B 12,5 do hloubky minimálně 1,2m pod úroveň terénu. 

Základová spára plotu bude ručně začištěna a opatřena hutněným štěrkovým 

podsypem tl. 15cm. 

 

f) elektronické komunikace 

Dům bude napojen na veřejnou telefonní síť Telefonica O2. Přípojka není součástí 

této projektové dokumentace. U televizní antény není rozhodnuto o druhu 

příjmu/pozemní stanice, SAT, kabelová televize/, bude připraveno pouze vyústění na 

střeše a zakončení pomocí tašky od firmy Besk pro uchycení antény. 

 

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

vyskytují) 

V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. Není předmětem řešení této projektové dokumentace, 

jedná se o novostavbu rodinného domu.  
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1. Identifikační údaje: 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parcela č. 2452/55 

v katastrálním území Mladé - České Budějovice 6. Stavba je určená k trvalému 

 bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. Stavba je nepodsklepena, má 

jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví. Střecha valbová o sklonu 25° s 

předsunutou verandou na západ. Sněhová oblast II, větrná oblast II, teplotní oblast -

15°C. 

název stavby:   Rodinný dům v Českých Budějovicích 

    na pozemku č. parcely 2452/55 – Mladé Č. Budějovice 

druh stavby:   novostavba 

 

2. Obecné informace o objektu: 

2.1 Účel objektu 

Rodinný dům sloužící pro bydlení. 

 

2.2 Kapacity, užitkové plochy 

Zastavěná plocha:  279,98 m
2
 

Zpevněné plochy:  183,7 m
2
 

Obestavěný prostor celkem: 1465,0 m
3
 

 

3. Architektonické a dispoziční řešení: 

Stavba je určená k trvalému  bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. 

Stavba je nepodsklepena, má jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví. 

Střecha valbová o sklonu 25° s předsunutou verandou na západ. Hřeben střechy má 

orientaci sever – jih. Rodinný dům je osazen do budoucí zástavby rodinných domů. 

Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je navržen na západní straně pozemku. 

Staveniště se nachází v zastavěné části obce, pozemek je rovinný bez výraznějších 

terénních nerovností. Napojení na dopravní infrastrukturu z místní účelové 

komunikace ulice Jedlová. Stavba je situována na pozemku 2452/55  11,6m od 

hranice s komunikací Jedlová, dále 5,7m od jižní hranice a 7,7m od severní hranice 

pozemku. Od hranice s pozemkem 2452/56 je vzdálena 9,6m a oddělena drátěným 

pletivem do ocelových sloupků Komatix výška 180cm. Odstupy jsou vyznačeny  

v situačním výkrese. Jedná se o klasickou zděnou technologii s tvrdým zastropením  



a dřevěným krovem vaznicové soustavy. 

V 1N.P.: kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, zimní zahrada, spíž, zádveří, 

komora, kotelna, schodiště, hala, 2x koupelna, 2x šatna, ložnice, chodba, prádelna, 

2x dětský pokoj, přístřešek pro vozidlo, garáž, dílna, sklad jízdních kol, krytá terasa. 

V podkroví bude: koupelna, herna – galerie, pokoj pro hosty, lodžie. 

Hlavní vchod a vjezd na pozemek je na západní straně pozemku. Na tuto 

světovou stranu je dále situována v 1 NP předsunutá terasa, kuchyň s jídelnou, zimní 

zahrada a jihozápadně obývací pokoj. Na opačné východní straně je situován pokoj, 

ložnice a koupelna. V 2 NP je hlavní místnost, Herna, situována na západ. Obývací 

pokoj a jídelna je osvětlena převážně ze zimní zahrady procházející přes obě podlaží. 

Herna je osvětlena také ze zimní zahrady a z velké prosklené stěny sestavené ze 4 

dílů směřující na západ. Aby nám procházelo denní světlo do herny přes prosklenou 

stěnu, bylo zapotřebí navrhnout jinou skladbu střechy před průhledem z okna. 

Rodinný dům s garáží jsou propojeny střešní konstrukcí a mezi objekty je vytvořen 

průjezd pro případné parkování vozidel. Vstup do garáže je samostatný z vnějšího 

prostředí garážovými vraty ze západu a vstupními dveřmi z jižní strany. Výškový 

rozdíl mezi podlažími je překonáván schodištěm vedoucím z Haly v 1 NP přímo do 

Herny v 2 NP. 

 

4. Technické a stavebně konstrukční řešení objektu: 

Před započetím stavebních prací je vhodné vybudovat provizorní objekty zařízení 

staveniště, sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a na 

skladování materiálu. Dále je zapotřebí pokynů Rozvodných závodů zřídit provizorní 

přípojku elektrické energie. Na ochranu materiálu a zařízení se doporučuje staveniště 

oplotit a po ukončení prací uzavřít. 

 

4.1 Zemní práce 

Stavba rodinného domu bude před zahájením stavebních prací vytyčena 

odpovědným geodetem. V místě provádění základů, výkopových prací a zpevněných 

ploch bude provedena skrývka ornice. Objekt rodinného domu se vytyčí lavičkami. 

Zřetelně označíme bod – FIX u paty pilíře na severní straně pozemku, od kterého se 

určují veškeré příslušné výšky. Doporučuje se vyznačit ±0,000 čisté podlahy 1 NP, 

která odpovídá úrovni +0,200 m nad budoucím upraveným terénem. Samostatné 

výkopové práce se doporučují provádět strojně a těsně před betonováním základů je 



potřebné ručně začistit výkopy až na základovou spáru. Vytěžená zemina se ponechá 

na zpětné zásypy. Po dokončení stavby bude případná zbylá zemina odvezena na 

předem určenou skládku. V projektu je předpokládána třída těžitelnosti 3 v hloubce 

okolo 1m, hlouběji třída 4 na základě výsledků průzkumu na sousedním pozemku. 

Únosnost základové zeminy na základové spáře je předpokládána 200 kPa. V případě 

prokázání odlišných základových poměrů při výkopových pracích, muže dojít ke 

změně založení stavby. Pod podkladními betony podlah budou provedeny hutněné 

štěrkové podsypy tl. 150mm. Výkopové jámy je potřebné zapažit dle potřeby a dbát 

na BOZ. 

 

4.2 Základová konstrukce 

Výkop pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy jsou  

u obvodových stěn jednostranně dovnitř rozšířeny, u vnitřních stěn jsou rozšířeny 

oboustranně. Základové pasy jsou navrženy z betonu B 20/25, ale je zapotřebí 

posoudit specialistou. V projektu se předpokládá, že maximální hladina podzemní 

vody nezasahuje k základové konstrukci. Jako izolace proti vodě je navržena lepenka 

Biagit 40 Al. Jako tepelná izolace z vnější strany základu je navržena tepelná izolace 

XPS tl. 70mm přetažena nad zeminu o jeden šár tvárnic, který bude z jiného druhu 

tvárnic (Ytong P2-400) tl. 300mm, než zbylé šáry obvodových stěn (Ytong Lambda 

P2-350) tl. 375mm. Podkladní betony jsou navržené z betonu B25 tl. 100mm  

a budou vyztuženy Kari sítí (oka 10/10, drát 6mm). Pod podkladní betony je navržen 

štěrkový podsyp tl. 100mm. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté 

rozvody kanalizace a vodovodu podle projektu.V místě osazení budoucí zimní 

zahrady, balkonu a sloupů terasy vybetonovat pouze část základové patky, aby bylo 

možno pozdější osazení ocelových rámových konstrukcí. V případě domluvy  

se statikem lze zabetonovat kotevní desky s horním lícem základu a ocelový rám 

k nim následně navařit viz. kotvení do stěny. 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Svislé nosné konstrukce 

Všechny hlavní svislé nosné konstrukce a obvodové konstrukce rodinného domu 

jsou navrženy z tvárnic Ytong Lambda P2-350 tl. 375mm, pouze první šár z tvárnic 

Ytong P2-400 tl. 300mm z důvodu vytažení tepelné izolace XPS nad terén. Veškeré 

tvárnice vyzděny na zdící maltu Ytong. Při zdění nezapomenout na současné 

pokládání schodišťových stupňů do kapes ve zdivu. Sloup podepírající I nosníky 

 v rohu zimní zahrady vyzděn z cihel min. pevnosti P10, nebo proveden jako ŽB 

sloup dle projektu specialisty a posouzení statickým výpočtem. Prostup tepla 

obvodových nosných stěn splňuje požadovanou hodnotu z normy 

 ČSN 73 0540 – 2 : 2011. Vnitřní nosné zdivo z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300mm na 

zdící maltu Ytong. Pro uložení schodišťových stupňů použity tvárnice Ytong P4-500 

tl. 200mm. Dělící příčkynavrženy z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000  

tl. 150mm na zdící maltu Ytong. Veškeré příčky budou k nosným stěnám kotveny za 

pomoci Ytong spojky. Vnitřní nadezdívky podkroví v místnostech 2.3 a 2.4 budou 

provedeny jako sádrokartonová konstrukce Rigips na závěs profil R-CW kotvený do 

stropu nad 1 NP a ke krokvím. Vnitřní nadezdívky u věnců s kotvením pozednic 

budou, až do úrovně šikmých podhledů zastřešení, vyzděny z Ytong přizdívek  

tl. 75mm. 

V úrovni stropu bude proveden ztužující ŽB věnec tl. 175mm z betonu B25. Na 

zachycení vodorovných sil od krovu slouží ŽB věnec ukončující nosné stěny pod 

pozednicemi a vaznicemi. Do tohoto věnce bude monoliticky propojen věnec 

ukončující štítové stěny. Pozednice je potřeba ukotvit do věnce z vnitřní strany 

pásovinou 40/ mm po vzdálenostech 1m. Přesný návrh rozmístění výztuže a třmínků 

ve věnci bude řešit specialista. Na vnější straně obvodových zdí bude věnec opatřen 

věncovou tvárnicí Ytong včetně tepelné izolace tl. 125mm. Věncové tvárnice  

u nároží v místnostech 1.8 a 1.20 musí být mechanicky přikotveny k věnci,  

aby nedošlo k jejich odpadnutí než bude nanesena omítka. 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Schodiště 

Schodiště bude řešeno schodišťovými stupni Ytong SCH 120 a SCH UNI.  

Na jedné straně bude při vyzdívání nosných vnitřních konstrukcí uloženo do kapes 

min. 150mm, na opačné uložíme schodiště na podezdívku z tvárnic  

Ytong P4-500 tl. 200mm. Výšku schodišťových stupňů řešíme podmaltováním  

v místě uložení a šířku schodišťových stupňů vzájemným přesahem. Nástupní stupeň 

osadit výše o tloušťku podlahové konstrukce. Vnitřní zábradlí bude provedeno  

ve formě svislé kulatiny 50mm kotvené vespod do zdi pro uložení schodiště. 

Zábradlí vnější strany provedeno ve formě madla z tvrdého dřeva upevněného do 

kovových konzol s připevňovací platlí, kotvených v přilehlé stěně. Zábradlí hlavní 

podesty v podkroví bude provedeno z bukového dřeva ve formě vodorovných příčlí z 

kulatin 50mm provlečených do příčných fošnových sloupků přikotvených do 

stropních panelů. Detaily kotvení schodiště upřesnit s výrobcem a dodavatelem 

schodiště. 

 

4.5 Konstrukce zimní zahrady, balkonu a nárožních ocelových pilířů 

Nárožní konstrukce zimní zahrady, balkonu a nárožních ocelových pilířů bude 

tvořena obdobnými prostorovými rámovými konstrukcemi z ocelových U profilů. 

Jednotlivé prvky budou svařeny ze dvou profilů U 20 s vloženou pásovou ocelí 50/8 

mezi příruby. Styky po celé délce zavařit a viditelné svary zabrousit. Rámové 

konstrukce a pilíře budou vsazeny do základů (postupná betonáž v místě osazení)  

a následně přikotveny do věnců, nebo propojeny svarem k překladům. 

V předem vyměřených místech budou do věnců před jejich zabetonováním 

osazeny kotvící desky, k nimž budou následně přivařeny ocelové rámy. Veškeré 

konstrukce a svary dodatečně opatřit zinkovým nástřikem. Rámové konstrukce 

budou opatřeny 2x antikorozním nátěrem email RAL 9004. Celou konstrukci 

 je zapotřebí nechat posoudit specialistou. 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 Stropní konstrukce 

Nosnou stropní konstrukci bude tvořit strop z Ytongových stropních panelů 

uložených na zeď 150mm a do ocelového HEB 240 nosníku.  Při provádění nutno 

dodržet technologické postupy, předpisy a vzorové detaily výrobce. 

Nad garáží bude dřevěný strop s nosnými trámy 80/180 uloženými do kapes  

ve zdivu a se záklopem z OSB desek  1250x2500x18. V místě zavěšení garážových 

vrat zdvojujeme nosníky. Pochůzná konstrukce balkonu je řešena dřevěnými trámy 

100/120 kotvenými na ocelové pásky přivařené k rámu balkonu. Na dřevěné trámy 

prkenný záklop minimální tl. 25mm. 

 

4.7 Překlady 

V objektu jsou použity tyto překlady Ytong: NOP IV/4/23, NOP III/4/22, NOP 

II/4/23, NOP II/2/23, NEP 15, VI/4/17, UPA, U-profily, NEP 10. V nároží místností 

1.8 a 1.20 jsou předběžně navrženy překlady tvořeny I nosníky. U-profil tvoří 

překlad nad prosklenou stěnou v podkroví, U-profily sami o sobě nejsou nosné. 

Montážní podepření lze odstranit až po předepsané době - viz normy pro provádění 

betonových konstrukcí.  Překlady ukládat vždy tak, aby předkreslené šipky 

směřovaly vzhůru. V obvodových stěnách použity menší tloušťky překladů, než je 

tloušťka zdiva z důvodu uložení izolace Isover sPS GreyWall Plus tl. 70mm, 

abychom vyhověli podmínkám prostupu tepla. Více ve výpisu překladů. 

 

4.8 Komín 

Komínové těleso je včetně všech doplňků (vybírací otvor, napojení kouřovodu, 

větracího otvoru, komínového pláště) navrženo z prvků systému Schiedel UNI 

20L20 a vnitřních vložek. Vybírací otvory budou osazeny nad podlahou v místnosti 

1.12. Nad střechou bude komínové těleso obloženo měděným plechem. 

 

4.9 Střešní konstrukce 

Tvar střechy nad objektem má formu valbové střechy o sklonu 25°. Krov bude 

dřevěný vaznicové soustavy, kombinovaný s vloženými ocelovými vaznicemi. 

V nároží uličního průčelí bude, místo dřevěné pozednice, krov podepřen ocelovými 

rámovými konstrukcemi balkonu a zimní zahrady. Krátké nárožní krokve budou  

v místě římsy ukotveny svorníky spodem do hranolu upevněného nad palubkový 

záklop do nárožní krokve a nejbližší celé krokve. Matice viditelné části svorníku 



budou zapuštěny do krokví a v líci zakryty dřevěnou zátkou. Na krov bude shora 

provedeno pobití z palubek min. tl. 25mm. Spodní strana bude tvořit podhled říms  

a interiéru. Na palubky položena parotěsná zábrana TOPDEK AL BARRIER tl. 

2mm. Nad prostory, které jsou součástí rodinného domu, nebo garáže budou 

položeny tepelně izolační desky TOPDEK 022 PIR tl. 100mm. V místech bez tepelné 

izolace použijeme kotevní skoby pro upevnění OSB desek na krokve. Na tepelnou 

izolaci, nebo kotvy pokládáme OSB desky na pero a drážku tl. 15mm. Na OSB desku 

natáhneme vrstvu doplňkové hydroizolace DEKTEN MULTI-PRO tl. 2mm.  

Za pomocí vrutů TOPDEK ASSY 80mm ukotvíme kontralatě 40/80 do krokví. 

Kolmo na kontralatě upevníme latě 30/40 a vznikne nám vzduchová mezera. Na latě 

již pokládáme krytinu z tašek Besk Extra břidlicově černé. U okapů budou ve dvou 

řadách umístěny protisněhové tvarovky. Veškeré prostupy střechou, větrací tvarovky 

krytiny, prvky stoupacích plošin a horní lemování střech bude provedeno z tvarovek 

systému Besk. Prostup střechou pro komín bude oplechován z měděného plechu. 

Čela říms palubek budou upevněny ke kontrakrokvím upevněným pouze v místě 

říms ke krokvím krovu. Na západní straně střechy bude z důvodu většího prosvětlení 

podkroví vložen do střechy ocelový rám s polykarbonátovými deskami. 

Pod pozednice nutno uložit na sucho lepenku A 400H. Veškeré viditelné prvky 

krovu z interiéru budou ohoblovány a opatřeny nátěrem Bondex Super wood Stain. 

Kompletní pokládku krytiny je nutno provádět dle technologické příručky pro 

provádění vydané výrobcem DEKTRADE. Dimenze prvků krovu je zapotřebí 

posoudit specialistou. 

 

4.10 Konstrukce klempířské 

Veškeré oplechování bude provedeno z měděného plechu tl. 0,6mm. Na střeše 

bude provedeno oplechování prostupu komínu střechou, lemování střešních oken, 

střešní podokapní žlaby a svody, přechodu krytiny na polykarbonát. Na fasádě bude 

provedeno oplechování vnějších parapetů, oken a prosklených stěn. Odvod vody  

ze střech je svažován přes lapače střešních splavenin do dešťové kanalizace. Více  

ve výpisu Klempířských konstrukcí. 

 

 

 

 



4.11 Výplně otvorů 

Okna a prosklené stěny 

Budou použita okna, dveře a prosklené stěny v systému EURO vyrobené na 

zakázku. Zasklení bude izolačními dvojskly. Okna jsou navržena v barvě a kresbě 

dřeva s odstínem Bondex Super wood Stain. Okna budou otevíravá a sklopná  

s celoobvodovým kováním ovládaným velkou, nebo malou půlolivou v polovině 

okna. V objektu jsou navrženy prosklené stěny s otevíravými, posuvnými dveřními 

křídly, případně doplněny v pevných částech o výklopné okenní křídlo. Otevíravá 

křídla prosklených stěn vstupů s dveřmi budou opatřeny sklem Ditherm s povrchem 

opatřeným bezpečnostní folií. Kování všech vstupních dveří je koule – klika typu 

Cobra bezpečnostní. Zámky všech vstupů budou osazeny bezpečnostní vložkou 

FAB. Okna budou v interiéru opatřena dřevěným parapetem a v exteriéru 

oplechováním parapetu z měděného plechu. Osazení střešních oken a napojení  

je zobrazeno v příloze Detail 3. Okenní stěny v zimní zahradě budou kotveny pomocí 

ocelové pásoviny 40/5 navařené bodově na ocelový rám zimní zahrady. 

 

Dveře 

Vnitřní dveře objektu jsou navrženy dřevěné v systému SAPELI typových rozměrů 

do dřevěné obložkové zárubně v odstínu buk. Kování dveří je uvažováno klika-klika 

typu COBRA opatřený dozickým zámkem. U koupelen je kování s WC zámkem. 

Dveře jsou navrženy jak s prahy, tak v bezprahové úpravě s přechody řešenými 

kovovou lištou dlažba - laminátová podlaha. Dveře z garáže 1.2 do skladu 1.3 budou 

v protipožárním provedení s požární odolností EW 15 min. osazené do ocelové 

zárubně s prahem. Dveře budou opatřeny zámkem FAB a samozavíračem. 

 

Vrata a brány 

Garážová vrata budou sekční automatická typu Woodliner, obklad palubky  

s dokončovacím nátěrem Bondex Super Wood Stain. V garážových vratech budou 

osazeny 2 větrací otvory opatřené mřížkou. Montáž vrat bude provádět 

specializovaná firma. Více ve výpisu oken, dveří a prosklených stěn. 

 

 

 

 



4.12 Izolace proti vodě 

Podlahové izolace v prostředí bez přítomnosti spodní vody bude tvořena 

izolačními pásy 1x Bitagit AL. Pásy budou vzájemně lepené natavením. Podkladní 

beton pod izolací bude opatřen penetrací asfaltovým nátěrem Penetra. Prostupy 

izolací instalacemi je nutno dostatečně utěsnit natavením límce z navržené izolace 

proti zemní vlhkosti. U podlah s mokrým provozem (1.13, 1.16, 1.18, 2.4) se použije 

na betonovou mazaninu pod dlažbu štěrková izolace proti vodě Mapelastic, kterou je 

třeba vytáhnout 10cm na stěny. V místě sprchového koutu bude stěrka vytažena na 

stěnu do výšky 2 m. Při provádění dodržovat postupy výrobce fa Mapei. 

 

4.13 Podlahy 

V přízemí bude na podkladním betonu a vodorovné izolaci proti zemní vlhkosti 

provedeno zateplení podlahy tepelnou izolací tl. 100 deskami Perimetr a systémovou 

deskou podlahového vytápění. Dále betonová mazanina s topným rozvodem B20. 

Nášlapné vrstvy všech podlah v objektu jsou navrženy dle účelu jednotlivých 

místností. Na nosných betonových podlahových deskách se předpokládá jejich 

vyrovnávací samonivelační stěrka pro podlahové vytápění. Po obvodu místnosti  

u stěn je nutno zachovat dilataci podlahy min. 10mm. Plovoucí podlahy budou 

po obvodu lemovány soklovou lištou dle výrobce podlahy. 

Keramické dlažby budou lepené do lepidla a po obvodu budou lemovány 

keramickým obkladem výšky 100mm lepeným na stěnu. V mokrých provozech 

(koupelny a WC) je pod dlažbou navržena pojistná hydroizolace stěrkou Mapestic 

vytaženou 10cm na stěnu. Za sprchovým koutem bude stěrková izolace vytažena  

na stěnu pod obklad do výšky 2m. Přechody mezi jednotlivými druhy podlahovin  

je řešen pomocí kovových přechodových lišt. Kotvení bude kotevními šrouby  

v systému lamelových hmoždin vrtaných do podkladu. Při vylívání betonové 

mazaniny nezapomenout na vetknutí kovových lišt pro dilataci  

a upevnění prosklených stěn. 

 

 

 

 

 

 



4.14 Podhledy 

Veškeré šikmé podhledy budou řešeny jako dřevěné palubkové s viditelnými 

krokvemi. Min. tl. palubek  25mm. Rovné podhledy v místnosti 1.8 v úrovni 

podkroví řešeno čistě pohledovými krokvemi kotvenými do kapes ve zdivu  

a mechanicky do krokví, na které se upevní prkenný záklop min. tl. 15mm. Rovné 

podhledy v místnostech 1.20 a 1.21 budou provedeny ze sádrokartonu zavěšeného 

pomocí pérových rychlozávěsů a drátu s okem na nosné profily  

Rogops R-UD a R-CD. 

 

4.15 Zámečnické konstrukce 

Jedná se o konstrukce dle výpisu zámečnických výrobků. Veškeré exteriérové 

prvky budou žárově pozinkovány. Budou-li pozinkované konstrukce následně 

svařovány, budou místa s porušeným zinkováním po svaření opatřeny před 

provedením konečných úprav zinkovým nástřikem. 

 

4.16 Povrchové úpravy 

Všechny vnitřní povrchy budou omítnuty suchou omítkovou směsí Baumit MVR 

Uni pro ruční i strojní zpracováni v interiéru i exteriéru. Sanitární prostory budou 

opatřeny cementovými omítkami a obloženy keramickým obkladem do výšky 

2100mm. Venkovní omítka Weber pas akrylát. Sokly pod stěnami s omítkou 

opatřeny soklem z Weber pas drmolit mar 1 0075 

Venkovní povrchová úprava na části obvodových stěn bude obložena cihelnými 

pásky Terca Trentino 57. Římsy budou nad krokvemi provedeny palubkami  

z masivního dřeva dokončené nátěrem Bondex Super Wood Sine. 

Garážová vrata budou sekční typu Woodliner s obkladem palubkami z tvrdého 

masivního dřeva, dokončené nátěrem Bondex Super Wood Sine. Klempířské prvky 

provedeny  

z měděného plechu. 

 

4.17 Keramické obklady 

V koupelnách a WC jsou navrženy keramické obklady do výšky 2100mm. 

Obklady budou zakončeny plastovými lištami. Revizní otvory u van budou zakryty 

keramickou obkladačkou, která bude po obvodu spárována silikonovým tmelem. 

 



4.18 Oplocení 

Jedná se o provedení nového plotu na hranici pozemku a provedení nového 

uličního plotu s vjezdovou posuvnou bránou a vstupní brankou. Oplocení je na jižní 

straně uvažováno z drátěného pletiva DIRICK na ocelových pozinkovaných 

sloupcích. Založení sloupků bude do základových patek hloubky 0,8m z prostého 

betonu. Nový plot do ulice je navržen ve formě zděných pilířů s vloženými 

plotovými poli provedenými jako dřevěný obklad na ocelovém pozinkovaném rámu. 

Vstup na pozemek je navržen přes atypickou otevíravou plotovou branku. Branka má 

kování pevné koule – klika se zámkem ovládaném domácím telefonem. 

Zdivo plotu bude uloženo na základovém betonovém pasu šířky 250mm  

z prostého betonu do hloubky 0,8m pod úroveň terénu. Základová spára plotu bude 

ručně začištěna a opatřena hutněným štěrkovým podsypem tl. 150mm. 

 

4.19 Terénní úpravy 

Dláždění venkovních zpevněných ploch a okapových chodníků bude provedeno 

dlažbou firmy Best - Grisea, lemované zahradními obrubníky Best – Limita, 

kladenými do vrstev drceného kameniva podle druhu namáhání. Tloušťky a frakce 

drceného kameniva dodržet dle postupu prací od výrobce Best. 

 

5. Údaje o technickém vybavení objektu 

Pro zalévání zahrady a travnatých ploch bude sloužit podzemní akumulační 

nádrž, do které jsou svedeny dešťové vody, z níž budou čerpány domácí vodárnou 

umístěnou v místnosti 1.3. Přípojky inženýrských sítí do objektu budou provedeny 

nově z připravených připojovacích bodů na stavebním pozemku. 

Studená voda bude do objektu přivedena napojením na stávající přípojku 

veřejného rozvodu vody v současné době přivedenou na hranici pozemku.  

Na pozemek jsou přivedeny samostatné přípojky oddílné dešťové a splaškové 

kanalizace. Splašková kanalizace z objektu bude propojena se stávající přípojkou 

přivedenou na hranici pozemku. Dešťové vody budou potrubím dovedeny do sběrné 

jímky, která bude napojena na přípojku dešťové kanalizace přivedenou k hranici 

pozemku. Připojení elektrické energie ze stávající skříně JČE v pilíři umístěném  

na severní straně pozemku. Do pilíře na severní straně pozemku je přivedeno potrubí 

plynu DN 50 ze stávajícího plynovodu v komunikaci. Zde bude hlavní uzávěr plynu 

a odtud povede potrubí plynu až k jednotlivým odběrným místům. 



Ohřev vody bude provedeno plynovým kotlem umístěným v místnosti 1.12. 

V každém podlaží bude jeden krb, napojený na komín Schiedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vyhotovený objekt odpovídá obsahově požadavkům zadání, byl navržen 

rodinný dům o dvou nadzemních podlažích v Českých Budějovicích na pozemku 

parcela č. 2452/55 v katastrálním území Mladé - České Budějovice 6. Stavba je 

určená k trvalému bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. Stavba je 

nepodsklepena, má jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví. Střecha 

valbová o sklonu 25° s předsunutou verandou na západ. 

 Jedná se o klasickou zděnou technologii s tvrdým zastropením a dřevěným 

krovem vaznicové soustavy. Založení bude provedeno na základových pasech  

a sloupy terasy na základových patkách. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy  

z tvárnic Ytong Lambda tl. 375, Vnitřní vodorovné nosné konstrukce budou 

provedeny v systému stropních panelů Ytong tl. 240 mm a nad garáží dřevěný strop 

se záklopem z OSB desek. Nosnou částí zimní zahrady a balkonu je předběžně 

navržen rám z válcované oceli provedený přivařením 2 ks U20 profilů a 2 ks 

ocelových pásků 50/8. V nároží místností 1.8 a 1.20 jsou předběžně navrženy 

překlady tvořené I nosníky. Příčky budou zděné z vápenopískových tvárnic Silka 

S20-2000 tl. 150mm. Krov je řešen nadkrokevním systémem s viditelnými krokvemi 

120/180 a záklopem z palubek tl. 25mm. Kotvení krokví k ocelovým pozednicím  

za pomoci dvou L nosníků a svorníku. Pozednice kotveny pásovinou zabetonovanou  

do věnce a mechanicky, či svarem upevněnou s pozednicí.  

Výplně okenních otvorů a prosklené stěny budou v provedení EURO a vyráběné 

na zakázku. Zasklení je uvažováno izolačními dvojskly. Garážová vrata budou 

automatická typu Woodliner, obklad palubkami. Vnitřní dveře budou typové Sapeli. 

Venkovní povrchová úprava obvodových stěn bude provedena jako rýhovaná 

roztíraná omítka. Část venkovních průčelí bude obloženo cihelnými pásky Terca 

Trentino 57. Římsy budou vytvořeny záklopem palubkami z masivního dřeva nad 

viditelnými krokvemi. Jako krytina bude použita břidlicově černá taška Besk Extra. 

Snahou bylo vytvořit funkční a moderní stavbu odpovídající současným 

požadavkům na výstavbu. 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek: 

BPV baltský po vyrovnání 

BOZ kibvuon 

Č. číslo 

ČSN Česká státní norma 

Č. parc.   číslo parcely 

El. Elektrické 

El. Měr. Rozvaděčem elektro měrným rozvaděčem 

HUP hlavní uzávěr plynu 

JČE Jihočeská elektrárenská 

Kce  konstrukce 

ks
 

kusy 

kPa
 

kiloPaskaly 

m metr 

mm milimetr 

Min. tl. Minimální tloušťka  

Min. Minimálně  

NP nadzemní podlaží 

Sb. sbírka 

Tis. Kč tisíc Korun českých 

Tl. tloušťka  

tj. to jest 

tř. třída 

XPS extrudovaný polystyren 

ŽB železobetonový 

l/den litr/den 

l/os/den litr/osobu/den 

 

 

 

 

 

 
 

 


