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Abstrakt 

 

 Předmětem bakalářské práce je dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům s garáží a 

se sedlovou střechou, kde druhé nadzemní podlaží tvoří obytné podkroví. Dům je navržen 

na postavení klasickou stavební technologií a je použit zdící systém Porotherm v 

nadzemních podlažích a ztracené bednění Best v suterénu. Dispozice rodinného domu je 

navržena pro 4 člennou rodinu. 

 

Klíčová slova 

 

rodinný dům, Porotherm, Best, sedlová střecha, obytné podkroví, garáž, podsklepený 

  

  

Abstract 

  

 The subject of this bachelor´s thesis is two-storey family house with basement and 

garage and with a gable roof where the second floor is attic. The house is designed to be 

built with the classical construction technology and the system Porotherm is used in the 

floors and  formwork „Best“ in the basement. The layout of the house is designed for a 

family of 4 members. 
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ÚVOD: 

 

 Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu s garáží 

pro jedno osobní auto. Rodinný dům je řešen v katastrálním území města Mikulov v nové 

zástavbě rodinných domků "U Bažantnice". Objekt se nachází na parcele stavebníka 

č. 3023/42 na území mírně svažitém směrem k jihu. Architektonická ztvárnění rodinného 

domu zapadá do koncepce samostatně stojících rodinných domů v tomto území. Jako 

hlavní systém pro konstrukci byl zvolen systém Porotherm. 
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1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA 

 

1.1) Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:      Rodinný dům manželů Machových 

Místo stavby:       Mikulov, č.p.3023/42 

Katastrální území:     Mikulov 

Investor:      Stanislav Mach 

Zhotovitel:      MBQ Mikulov a.s. 

Náročnost stavby:     stavba nenáročná na provedení 

Druh stavby:       Novostavba 

Účel stavby:       Rodinný dům 

Umístění stavby:     stavba volně stojící 

Terén:       rovinný ∼ 167m n.m. 

Počet podlaží      3 

Počet Parkovacích míst uvnitř objektu  1 

 

1.2) Identifikační údaje stavebníka 

 

Jméno a příjmení:     Ing. Stanislav Mach  

Adresa:      Mlýnská 20, Mikulov, 692 01 

 

1.3) Identifikační údaje projektanta 

 

Jméno a příjmení:     Stanislav Mach  

Adresa:      Mlýnská 20, Mikulov, 692 01 

e-mail:       stanislav.mach(zavináč)gmail.com 

 

 

2)  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

2.1)  Údaje o dosavadním využití území 

Území určené k realizaci rodinného domu je součástí rozsáhlé zástavby rodinných 

domů v území "U Bažantnice". Navrhovaná zástavba navazuje na stávající rodinné domy.  
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2.2)  Údaje o stavebním pozemku 

 

 Stavební pozemek je mírně svažitý směrem k jihu,  je ohraničen kolem dokola ploty 

okolních staveb, v přední části pozemní komunikací a trasami inženýrských sítí, nachází se 

na parcele stavebníka č. 3023/42 v katastrálním území města Mikulov a není dotčen 

památkově chráněným územím města.  

 

Údaje o pozemku: 

Parcelní číslo   3023/42 

Obec:    Mikulov 

Katastrální území:  Mikulov na Moravě  

Výměra[m2]:   550 

Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:    MIKULOV, 0-2/24 

Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 

 

3)  ÚDAJE O PROVEDNÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

3.1)  Údaje o provedených průzkumech 

 

  Na stavbě byl proveden geologický průzkum a radonový průzkum. Bylo 

konstatováno, že základové podmínky půdy jsou obvyklé v dané lokalitě. Radonový 

průzkum nám určil radonové riziko jako střední, proto bude použita protiradonová ochrana 

dle SKLOBIT 40 MINERAL. Inženýrsko-geologický průzkum zjistil, že se jedná o zeminu 

F4 - jíl písčitý s únosností Rdt = 150kPa, hladina podzemní vody byla zjištěna 3m pod 

základovou spárou základu pod 1.PP. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

3.2)  Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Před domem je již vybudovaná stávající komunikace s inženýrskými sítěmi. Objekt 

bude napojen přípojkami na veřejné inženýrské sítě (vodovod, kanalizaci, el. vedení a 

plyn), které jsou vybudovány. Z hlediska dopravního napojení bude pozemek napojen na 
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vybudovanou infrastrukturu š.5,5m, ze které bude proveden vjezd. Vjezd na parcelu bude 

na východní straně a bude směřovat ke garáži s jedním garážovým stáním. 

 

 

4)  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

5)  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU  

 Požadavky byly dodrženy, z hlediska platné legislativy a norem zejména pak : 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 

6)  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU  

 

Urbanistické řešení dané lokality vychází z koncepce rodinných domů oblasti 

Bažantnice. Regulační zásady pro zástavbu jsou stanoveny územním plánem města 

Mikulov, schváleným v r. 2009. Stavba je navržena v souladu s regulativy regulačního 

plánu dané lokality. Střecha je sedlová, sklon střechy je 35°,  je pokrytá pálenou skládanou 

střešní krytinou Brněnkou s výškou hřebene 7,7m. Území pro výstavbu rodinných domů 

náleží k obytné zóně. Z hlediska urbanistického je území jednoznačně definováno 

vybudovanými komunikacemi a inženýrskými sítěmi.  

  

7)  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby nebo opatření. 

  

8)  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY  

 

 Realizace předpokládané stavby bude v květnu roku 2013 po vybrání stavební firmy 

pomocí výběrového řízení. Identifikační údaje stavebního podnikatele, který bude 
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stavbu realizovat včetně osoby stavebního dozoru, budou předány stavebnímu úřadu 

14dní před začátkem stavební činnosti. Předpokládaná lhůta výstavby je závislá na 

technologických přestávkách a bude asi 7 měsíců. 

 Stavební povolení: květen 2013 

 Zahájení stavby:  červen 2013 

 Ukončení stavby:  prosinec 2013 

 Kolaudace stavby: leden 2014 

 

9)  STATISTICKÉ ÚDAJE  

 

 Počet nadzemních podlaží:  2 

 Počet podzemních podlaží:  1 

 Počet obyvatel:   4 

 Zastavěná plocha:    120,00 m2  

 Užitná plocha:    224,85 m2 

 Obestavěný prostor:   705 m3 

 Plocha pozemku:   550m2 

 Procento zastavění:   21,81% 

 Výška hřebene:   +7,700  m 

 Sklon střešní roviny:   35° 

 Počet bytů    1 

 Počet garážových stání:  1 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Název akce : Stavba rodinného domu manželů Machových 

Investor : Stanislav Mach 

Vypracoval: Stanislav Mach 

 

1.      URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

 

a)  Zhodnocení staveniště  

 

Území staveniště určené k realizaci rodinného domu je součástí rozsáhlé zástavby 

rodinných domů v území "Bažantnice" na ulici U Bažantnice. Staveniště je mírně svažité k 

jihu a nachází se na parcele stavebníka č. 3023/42 v katastrálním území města Mikulov. 

Tato parcela sousedí v přední části s pozemní komunikací s parcelním číslem 3023/92 a 

dále pak navazuje na boční parcely 3030/97 a 3032/89 s rodinnými domy a v zadní části s 

pozemní komunikací 3023/60.   

Stavba svým charakterem nemá zvýšené požadavky na zařízení staveniště. Před 

zahájením stavby bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 

povolení stavby podle § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

  

 Objekt rodinného domu se bude nacházet na parcele stavebníka č. 3023/42 v 

katastrálním území města Mikulov. Dům bude navazovat na okolní výstavbu rodinných 

domů a bude 6m od hraniční čáry pozemku. 

 Na staveništi je navržena dvoupodlažní, podsklepená, samostatně stojící stavba, 

zastřešená sedlovou střechou se sklonem 35° s přistavěnou garáží s plochou střechou. 

Objekt bude mít půdorysné rozměry delších stran 11,3 x 13,25m. Úroveň podlahy  je 

+167,000 m n.m., výškový systém Bpv tj. relativní výšková kóta 0,000. Upravený terén 

bude ve výšce -0,250 pod konstrukcí podlahy.  
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c)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a 

 řešení vnějších ploch  

 

 Napojení na inženýrské sítě a vjezd bude dle požadavků příslušných správců sítí.  

 Výplně otvorů oken a dveří budou dřevěné, ze skládaných profilů EURO, s 

lazurovacím nátěrem v přírodních odstínech. Vnější omítky hladké, barevné řešení - hlavní 

plochy světle zelená, šambrány a římsy budou z bílé lomené barvy.  

 

 Zemní práce  

 Navržené zemní a výkopové práce budou prováděny strojně. Vytěžená ornice a 

výkopky budou použity zpět na zásypy a vyrovnání terénu pozemku.  

  

 Základy 

 Novostavba bude provedena běžnou stavební technologií. Založení stavby je 

navrženo na základových pasech beton C16/20, základová spára bude ve výšce -3,660m 

pod úrovní terénu. Šířka a hloubka základů je stanovena dle pomocného výpočtu v příloze 

B.23. Základy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 150kPa a na minimální 

nezámrznou hloubku 0,8m, která se týká základů u garáže.  

 

 Svislé konstrukce  

 Obvodové zdivo v 1.PP  - BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300 + tepelná 

izolace STYRODUR 3035 CS tl. 100mm 

 Obvodové zdivo v 1.NP - POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX 

 Obvodové zdivo v 2.NP - POROTHERM 30 T Profi + tepelná izolace 

ISOVER TWINNER tl. 100mm 

 Vnitřní nosné zdivo   - POROTHERM 30 Profi DRYFIX  

 Příčky v 1. NP   - POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 

     - POROTHERM 19 AKU 

 Příčky v 2. NP   - POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 

     - POROTHERM 8 Profi DRYFIX 

 Pro přesné tvárnice POROTHERM bude použita zdící pěna POROTHERM 

DRYFIX. Pro ostatní konstrukce bude použita malta POROTHERM TM. 

 

  

http://www.wienerberger.cz/porotherm-115-profi-dryfix.html?lpi=1119439164442
http://www.wienerberger.cz/porotherm-115-profi-dryfix.html?lpi=1119439164442
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Vodorovné konstrukce  

 Strop nad 1.PP a 1.NP je navržen keramický s miakovými vložkami. Bude 

proveden dle technologických listů výrobce. Schodiště bude provedeno monolitické 

železobetonové. Překlady okenních a dveřních otvorů ve zdivu budou keramické 

překlady POROTHERM překlad 7, větší rozpony budou překlenuty prefabrikovanými 

průvlaky. Prostupy ve stropech se vynechají podle projektové dokumentace případně se 

vybourají dodatečně. 

 Konstrukce krovu  

  Jako konstrukce krovu je navržen dřevěný hambálek. Nosná konstrukce bude 

tvořena krokvemi průřezu 120/160 mm. Kotvení pozednic bude pomocí závitových tyčí do 

pozedních věnců. Je navržena skládaná střešní krytina Brněnka v červené barvě. Střešní 

okna budou Velux. Podhled šikmých stěn a vodorovný stropní sádrokartonový  podhled 

místností v podkroví bude proveden na typovém ocel.roštu zavěšeném na dřevěné 

konstrukci krovu.  

 

 Úpravy povrchů stěn a stropů  

 Jelikož na vodorovné i svislé konstrukce byl zvolen systém Porotherm, tak jsou i 

omítky zvoleny od tohoto výrobce v tloušťkách, které doporučuje ve svých technických 

listech (přílohou).  

 Povrchy vnitřních stěn bude tvořit štuková omítka POROTHERM UNIVERSAL 

10mm s nátěrem.  

 Venkovní jádrová omítka v 1. NP bude POROTHERM TO - 30mm a štuk bude 

tvořit POROTHERM UNIVERSAL 5mm s nátěrem.  

 Ve 2. NP bude omítka POROTHERM UNIVERSAL  5mm s nátěrem. 

 

 Podlahy, obklady  

   Na stavbě budou použity podlahy z keramických dlažeb, nátěrové PU podlahy, a 

dřevěné plovoucí parketové podlahy, dle volby investora. 

 Izolace tepelné    

  Konstrukce krovu bude zateplena tepelnou izolací z minerální vlny TI 140U - 

160mm mezi krokvemi a 80mm pod krokvemi.  

 Konstrukce stropu nad 1.PP bude zateplena tepelnou izolací styrodur 3035 CS tl. 
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50mm.   

 Konstrukci plovoucí podlahy tvoří akustická izolační vrstva STEPROCK HD 

tl. 50mm. 

 Obvodové zdivo v 2.NP bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, který tvoří ISOVER TWINNER tl. 100mm. 

 Všechny věnce, překlady a průvlaky v obvodové stěně budou opatřeny tepelnou 

izolací Isover EPS Greywall 10cm za účelem eliminace tepelných mostů. Stejně tak bude 

zateplená vnější obvodová zeď do hloubky 1m pod terén tepelnou izolací 

Styrodur 3035 CS tl. 100mm krytý nopovou fólií Guttabeta Star. 

 Izolace proti vodě a radonu  

  Jelikož bylo zjištěno střední radonové riziko, bude pro konstrukci hydroizolace 

spodní stavby použita protiradonová ochrana SKLOBIT 40 MINERAL. 

 

 Konstrukce klempířské  

  Klempířské výrobky - dešťové svody, okapy, oplechování úžlabí, komínů, parapety 

apod. budou provedeny v mědi.  

 

 Truhlářské výrobky  

 Jako výplně okenních otvorů jsou navrženy dřevěné Eurookna. Konkrétně od 

výrobce Vekra - Eurookna Natura 94 zasklené trojsklem se součinitelem prostupu tepla 

0,7W/m2K. Jako vstupní dveře jsou navrženy vchodové dveře ALBO profil DV92 s 

koeficientem prostupu tepla 0,5W/m2K Vnitřní dveře dřevěné do dřevěných obložkových 

zárubní, typu SAPELY. 

 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Dopravní napojení 

 Dům bude napojen na již stávající pozemní komunikaci. Vjezd ke garáži bude 

umístěn v jižní části pozemku o šířce 4m. Vjezd bude ze zámkové betonové dlažby do 

betonového lože vjezd bude mírně svažitý směrem k vozovce 1-2% kvůli odvodu 

dešťových vod.  
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 Vodovod 

 Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, bude zde osazena 

vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Potrubí bude uloženo v pískovém loži v 

hloubce 1m pod úrovní upraveného terénu. 

 

 Splašková kanalizace 

 Kanalizační přípojka je přivedena na pozemek investora a bude osazena kanalizační 

šachtou DN 1000 - betonová s BEGU D400 od firmy BEST(viz technické listy). Hlavní 

svodné potrubí bude uloženo do pískového lože , které bude sahat minimálně 200mm nad 

potrubí a bude zde šedá fólie dle ČSN 73 6006 značící kanalizaci ve výkopové rýze. 

 

 Dešťová kanalizace 

  Dešťová voda ze střech bude svedena do nádrže Columbus 4500l a bude sloužit k 

zavlažování zahrady, nádrž bude mít přepad do vsakovacího zařízení GARANTIA. 

 

 Plynovod 

 Plynovodní přípojka bude napojena na plynovod přípojkovými T-kusy s topnou 

spirálou. Přípojka bude zavedena do nadzemní skříně na hranici pozemku s dvířky pro 

umístění plynoměru a regulátoru. Přípojka  DN 40 bude z tyčoviny,  přechody do 

horizontální části musí být provedeny elektrokolenem zhotoveným z tyčoviny. Konec nově 

budované přípojky musí být opatřen uzavírací pryžovou koulí nebo přivařeným víčkem z 

důvodů znečištění instalace. 

 

 Elektřina 

 Přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměr bude umístěn v 

uzavíratelné skříni. Kabel NN povede ve výkopu s krytím 60cm a bude uložen v 

pískovém loži 10cm. 

 

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

 dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

 území 

 

 V prostoru před domem je možnost venkovního stání pro 2 automobily. Vjezd na 

parcelu bude na východní straně s jedním garážovým stáním. 

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/nadrze-jimky-zasobniky-na-destovou-vodu/nadrz-na-destovou-vodu-columbus.html
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

 Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Výstavba bude 

probíhat PO-PA od 7:00-15:30. Zdroje prašnosti a hluku při výstavbě by neměly 

překračovat povolené limity. Při výstavbě v městské obytné zóně se budou používat 

vhodné stavební konstrukce na minimalizaci negativního vlivu prašnosti a hluku. Dle 

nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku, je 

nejvyšší ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavy během vykonávání 

povolených stavebních činností následující: Podle hygienického posudku platí max. 

přípustná hodnota L od 7:00 –21:00 hod 65 dB . Zemní práce by se měly vykonávat jen po 

vytvoření protihlukových stěn podle konkrétní situace použitím protihlukového materiálu s 

hmotností 15-20 kg/m2. Měly by být použity kompresory určené pro městskou zástavbu, 

které mají menší hlučnost. 

  S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby bude nakládáno dle vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č.381/2001 Shromážděné odpady budou průběžně po 

dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo staveniště k 

dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.  

Za odpady, stejně jako za dodržování všech platných předpisů v průběhu stavebních 

prací, bude odpovídat generální dodavatel stavebních prací.  

 Odpad vznikající při provozu bude tříděn a likvidován v rámci svozu komunálního 

odpadu. Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné, je nutno dodržet 

požadavky ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů a vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

 Projektová dokumentace je řešena v souladu se zákony a ostatními předpisy a 

normami na úseku hygieny a bezpečnosti práce.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

 komunikací 

 

 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvláštní požadavky na řešení a úpravy stavby z 

hlediska užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt tedy řešen 

bezbariérově nebude. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

 projektové dokumentace 

 

 Měření množství radonu  

 Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum, který určil pozemek se 

středním radonovým rizikem, proto bude použita protiradonová ochrana SKLOBIT 40 

MINERAL.  

  

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Průzkum nám zjistil, že se jedná o zeminu F4 - jíl písčitý s únosností Rdt=150kPa 

Hladina podzemní vody byla zjištěna 3m pod základovou spárou základu pod 1.PP. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční   

  

 Jako podklady sloužilo dispoziční řešení předané objednatelem a katastrální mapa. 

Dále jako podklad byl použit geologický a radonový průzkum na pozemku. Geodetickou 

kanceláří byl vypracován vytyčovací výkres, podle kterého bude objekt vytýčen a založen. 

Hlavní pevné body pro vytýčení jsou - roh budovy na parcele č. 3023/63 (PB2) a pevný 

geodetický bod (PB1) 

 

 

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

provozní soubory 

 

  Stavební objekty: 

  SO 1: Rodinný dům 

  SO 2: Plynovod  

  SO 3: Vodovod  

  SO 4: Kanalizace  

  SO 5: Kabely NN 

  SO 6: Plot 

  SO 7: Zpevněné plochy na pozemku 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

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

 

 Veškeré práce na stavbě budou prováděny na příslušném pozemku a proto se vliv 

stavby na okolní pozemky nepředpokládá. V rámci stavby nevzniká požadavek na zřízení 

ochranného pásma. 

 Nadzemní ani podzemní vedení nebude dotčeno. 

 Požárně odstupové vzdálenosti jsou řešeny v rámci Požárně bezpečnostního řešení. 

Stavba nestojí v požárně nebezpečném prostoru sousedících objektů. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti bude dle platných vyhlášek a zákonů 

a za jejich dodržování bude zodpovědný zhotovitel stavby. Všichni pracovníci na stavbě 

musí být řádně proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce. 

Zejména se budou dodržovat tyto předpisy: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

 zdraví při práci. 

 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

  

 Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a bude zhotoven průkazný 

statický výpočet autorizovaným statikem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

  Řešeno v samostatné části Požárně bezpečnostního řešení.  

 

4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  

 Podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů přílohy č.1 není potřeba posuzovat stavbu rodinného domu 

z hlediska vlivu na životní prostředí. 

 Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 

V rámci užívání prostor se předpokládají následující druhy odpadu: 

 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,   

 průmyslové odpady a odpady z úřadu ), včetně složek z odděleného  

 sběru 

 20 01 - Složky z odděleného sběru ( kromě odpadu uvedených v podskupině  

 15 01 ) 

 20 01 01 - Papír a lepenka ( 0 ) 

 20 01 02 - Sklo ( 0 ) 

 20 01 21 - Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť ( N ) 

 20 02 - Odpady ze zahrad a parku( včetně biologického odpadu  

 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad ( 0 ) 

 20 03 - Ostatní komunální odpady ( 0 ) 

 20 03 01 - směsný komunální odpad ( 0 ) 

 20 03 03 - uliční smetky ( 0 ) 

 20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže nespecifikované ( 0 ) 

 15- Odpadní obaly; absorbční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a  

  ochranné oděvy jinak neurčené 

 15 01 - Obaly ( včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu ) 

 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly ( 0 ) 

 15 01 02 - Plastové obaly ( 0 ) 

 15 01 04 - Kovové obaly ( 0 ) 

 17 01 01 - Beton 

 17 04 05 - Železo a ocel 

 17 09 04 - Směsný stavební odpad 
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 Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady 

nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují 

"O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 

písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo 

označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N". 

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

  
 Při užívání prostorů stavby se nepředpokládají žádná mimořádná opatření v 

souvislosti s bezpečností, jde o klasické obytné prostory , kde jsou dodrženy požadavky 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

 S ohledem na použité stavební konstrukce nepřesáhne vyzařování hluku do 

vnějšího prostředí  požadované hygienické limity. 

Ochrana stavby před negativními vlivy hluku z okolí je dána vhodnou volbou materiálu a 

skladeb obvodových plášťů, střešních plášťů a výplní otvoru, na které jsou kladeny 

požadavky plynoucí z ČSN 73 0532 – Akustika. 

 

7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

a)  Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

  

 Navržená stavba splňuje požadavky dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 

 

b)  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

  Řešeno ve složce C2.1 

 

 

 



~ 28 ~ 
 

8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

 SCHOPNOSTÍ POHYBU 

 
Navrhovaná stavba bude respektovat vyhlášku č.398/2009Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Navržený rodinný dům 

nevyžaduje zvláštní požadavky na řešení a úpravy stavby z hlediska užívání osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

- Stavba se nenachází v záplavovém území. 

- Na stavebním pozemku se neprojevují sesuvy půdy. 

- Stavební pozemek není poddolován. 

- Stavba je navržena na střední radonové riziko. 

 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

 Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva dané vyhláškou 

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

 

11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

  

 Splaškové odpadní vody z objektu budou svedeny do městské kanalizační sítě, 

která vede středem vozovky ulice U Bažantnice. Kanalizační přípojka bude vyvedena ven 

z objektu, kde bude osazena revizní a čistící skružová šachta. Z šachty bude  kanalizační 

přípojka vedena do městské kanalizační sítě, na kterou napojí.  

 Dešťová voda z objektu bude svedena do připravené nádrže na vodu Columbus o 

objemu 4500l a přepad bude proveden do 14 vsakovacích tunelů Garantia (technické listy) 

. 
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b)  Zásobování vodou  

 

 Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu DN 112, který vede 

v zeleném pásu před objektem. Z tohoto vodovodu bude provedena samostatná vodovodní 

přípojka pro objekt. 

 Vodovodní přípojka bude zaústěna do vodovodní šachty před domem, kde bude 

osazena vodoměrná sestava s centrálním fakturačním vodoměrem pro dům.  

 Výpočet spotřeby vody: 

 Počet osob : 4   150 l/ os. / den 

 Průměrná denní spotřeba vody: 

 Qpd = 4 x 150 = 600 l / den 

 Maximální denní spotřeba vody: 

 Qmd = 0,6 x 1, 25 = 0,75 m3 / den 

 Maximální hodinová spotřeba vody: 

 Qmh = 0,75 / 24 = 0,03125 m3 / h  

 Předpokládaná spotřeba vody za rok Qr = 219 m3 / rok. 

 

 

c)  Zásobování energiemi 

  

  Plyn 

 Zásobování objektu plynem je uvažováno pouze na vytápění objektu. 

Rodinný dům bude zásobován plynem z venkovního STL plynovodu, který vede 

v zeleném pásu ulice U Bažantnice. Na STL plynovodu bude provedena plynovodní 

přípojka. 

 Přípojka plynu bude přivedena do plastové skříně na hranici pozemku. Zde bude 

osazen STL regulátor tlaku plynu, fakturační plynoměr a HUP. Od HUP bude proveden 

vnitřní rozvod plynu do kotelny. 

 Předpokládaná spotřeba plynu: 

 2,5 m3 / hod  

 Spotřeba plynu za rok  22 500 m3 / rok 
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 Zásobování elektrickou energií 

 Stavba bude napojena k distribuční síti z rozvodné skříně před domem. 

 

d) Řešení dopravy 

  

  Dopravní napojení je z ulice U Bažantnice. 

 

e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

 Zpevněné plochy budou ze zámkové betonové dlažby dle návrhu projektové 

dokumentace. Ostatní nezpevněné plochy budou zatravněny. 

 

f)  Elektronické komunikace 

   

  V rámci projektu se neřeší. 

 

12.  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  

 

  V rámci stavby RD se nevyskytují. 
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1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA 

 

1.1) Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:      Rodinný dům manželů Machových 

Místo stavby:       Mikulov, č.p.3023/42 

Katastrální území:     Mikulov 

Investor:      Stanislav Mach 

Zhotovitel:      MBQ Mikulov a.s. 

Náročnost stavby:     stavba nenáročná na provedení 

Druh stavby:       Novostavba 

Účel stavby:       Rodinný dům 

Umístění stavby:     stavba volně stojící 

Terén:       rovinný ∼ 167m n.m. 

Počet podlaží      3 

Počet Parkovacích míst uvnitř objektu  1 

Zastavěná plocha:      120,00 m2  

Užitná plocha:      224,85 m2 

Obestavěný prostor:     705 m3 

Plocha pozemku:     550m2 

Procento zastavění:     21,81% 

 

1.2) Identifikační údaje stavebníka 

 

Jméno a příjmení:     Ing. Stanislav Mach  

Adresa:      Mlýnská 20, Mikulov, 692 01 

 

1.3) Identifikační údaje projektanta 

 

Jméno a příjmení:     Stanislav Mach  

Adresa:      Mlýnská 20, Mikulov, 692 01 

e-mail:       stanislav.mach(zavináč)gmail.com 
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STATISTICKÉ ÚDAJE  

 

 Počet nadzemních podlaží:  2 

 Počet podzemních podlaží:  1 

 Počet obyvatel:   4 

 Zastavěná plocha:    120,00 m2  

 Užitná plocha:    224,85 m2 

 Obestavěný prostor:   705 m3 

 Plocha pozemku:   550m2 

 Procento zastavění:   21,81% 

 Výška hřebene:   +7,700  m 

 Sklon střešní roviny:   35° 

 Počet bytů    1 

 Počet garážových stání:  1 

 

2.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

 

2.1)  Zhodnocení staveniště  

 

Území určené k realizaci rodinného domu je součástí rozsáhlé zástavby rodinných 

domů v území "Bažantnice". Staveniště má mírně svažitý tvar směrem k jihu, navrhovaná 

zástavba navazuje na stávající rodinné domy. Staveniště bylo původně využíváno jako 

zemědělská půda, převýšení staveniště je asi 750mm. V současné době je staveniště 

zatravněno a v jeho severovýchodní části se nachází vzrostlý strom. Staveniště je pro 

výstavbu rodinného domu dostatečně velké, zákonem předepsané vzdálenosti od staveb 

budou dodrženy. 

 

2.2)  Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

 Na staveništi je navržena dvoupodlažní, podsklepená, samostatně stojící stavba 

rodinného domu, zastřešená sedlovou střechou s přistavěnou garáži, která má pultovou 

střechu. Střecha rodinného domu má sklon 35° a bude opatřena pálenou střešní krytinou - 

Brněnkou. Střecha garáže má sklon 7° a bude opatřena speciální střešní krytinou pro nízké 

sklony Bramac 7°. 
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  Objekt rodinného domu se bude nacházet na parcele stavebníka č. 3023/42 v 

katastrálním území města Mikulov. Dům bude navazovat na okolní výstavbu rodinných 

domů a bude 6m od hraniční čáry. Objekt bude mít půdorysné rozměry delších stran 11,3 x 

13,25m. Úroveň podlahy je: +167,000 m n.m., výškový systém Bpv tj. relativní výšková 

kóta 0,000. Upravený terén bude ve výšce -0,250 pod konstrukcí podlahy. Výška hřebene 

bude +7,700 m.  

 Vnější omítky budou hladké POROTHERM UNIVERSAL 10mm v 1.NP a 5mm v 

2.NP, na které bude nanesena Profi silikonová fasádní barva s barevným řešením hlavní 

plochy světle zeleného tlumeného odstínu, šambrány a římsy bílá lomená. Na rodinný dům 

nejsou kladeny požadavky na řešení a úpravy stavby z hlediska užívání osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  Proto se ani v návrhu neuvažuje s bezbariérovým řešení a 

vstup do objektu je pomocí 3 schodů výšky 80mm a vstupní dveře jsou navrženy š. 

900mm. 

 

2.3  Dispozice objektu 

 

 Z hlediska dispozice je objekt navržen pro 4 člennou rodinu. Vstup do objektu je 

situován v jižní části pozemku směrem od přilehlé komunikace. Za vstupem š.900mm je 

vytvořeno zádveří pro umístění kočárku a dále pak věšáky a skříň pro umístění ošacení. Ze 

zádveří je přímý vstup do prostoru garáže a do chodby spojující pracovnu, WC a obývací 

místnost s kuchyní. Předpokládá se běžné vybavení kuchyně ( el. sporák, lednička, 

mraznička, kávovar, myčka, dvoudřez apod.)  

 V 2.NP  jsou v situovány 2 pokoje, ložnice, šatna a jedna koupelna.  

 V 1.PP je uvažována technická místnost s prostory pro plynový kotel - kotelna, dále 

pak posilovna a místnost s různorodým využitím. 

2.4  Okolí objektu 

 Zpevněné plochy budou ze zámkové betonové dlažby dle návrhu projektové 

dokumentace. Dlažba bude uložena do betonu. Ostatní nezpevněné plochy budou 

zatravněny. 

 

3)  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 

 Napojení na inženýrské sítě a vjezd bude dle požadavků příslušných správců sítí.  
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 Výplně otvorů oken a dveří budou dřevěné, ze skládaných profilů EURO, s 

lazurovacím nátěrem v přírodních odstínech.  

 

 Zemní práce  

 Navržené zemní a výkopové práce budou v největším objemu prováděny strojně, 

dočišťování bude prováděno ručně. Vytěžená ornice a výkopky budou použity zpět na 

zásypy a vyrovnání terénu pozemku. Dle geologických průzkumů je zemina F4, proto se 

předpokládá sklon 1:0,25 bez nutnosti použití roubení nebo bednění, výkopové práce 

nebudou zasahovat na sousední pozemky.  

  

 Základy 

 Novostavba bude provedena běžnou stavební technologií. Založení stavby je 

navrženo na základových pasech, beton je navržen C16/20, základová spára rodinného 

domu bude ve výšce -3,660m pod úrovní terénu. Rozměry základových pasů - viz. 

prováděcí dokumentace. Mezi základovými pasy bude zhutněná frakce kameniva-štěrku 

4/8 na minimální výšku 100mm. Na základech bude vybetonována deska tl. 100mm, 

vyztužená KARI sítí 100/100/8 a další skladby dle výpisu skladeb konstrukcí.  

 Základová spára základových pasů u garáže bude mít hloubku -1,050m. Na 

základových pasech bude vybetonovaná deska s KARI sítí 100/100/8, oddilatovaná od 

konstrukce rodinného domu. Na základové desce bude dále skladba podlahy viz. výpis 

skladeb.   

 Šířka a hloubka základů je stanovena dle pomocného výpočtu v příloze B.23. 

Základy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 150kPa a na minimální 

nezámrznou hloubku. To se týká především konstrukce garáže. Dle hydrogeologického 

průzkumu nebude mít podzemní voda negativní vliv na beton základů a ani na výztuž. 

Podle projektové dokumentace bude nutné vynechat prostupy pro vedení ležaté kanalizace, 

která bude opatřena v prostupu chráničkou. Na základové spáře bude uložen zemnící 

pásek, který bude vyveden v místech svodů hromosvodu a v místě elektrorozvaděče.   

 

 Svislé konstrukce  

 Obvodové zdivo v 1.PP  - BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 300 + tepelná 

izolace STYRODUR 3035 CS tl. 100mm 

 Obvodové zdivo v 1.NP - POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX 
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 Obvodové zdivo v 2.NP - POROTHERM 30 T Profi + tepelná izolace 

ISOVER TWINNER tl. 100mm 

 Vnitřní nosné zdivo   - POROTHERM 30 Profi DRYFIX  

 Příčky v 1. NP   - POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 

     - POROTHERM 19 AKU 

 Příčky v 2. NP   - POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 

     - POROTHERM 8 Profi DRYFIX 

 

 Pro přesné tvárnice POROTHERM bude použita zdící pěna POROTHERM 

DRYFIX. Pro ostatní konstrukce bude použita malta POROTHERM TM. 

 Pro podrobné skladby konstrukcí - viz výpis skladeb. 

 

 Konstrukce stropu  

 Strop nad 1.PP a 1.NP je navržen keramický s vložkami MIAKO 15/50 PTH na 

výšku h=210mm a nosníky POT 175, které jsou v osové vzdálenosti 625 nebo 500mm 

dle projektové dokumentace. Bude dodrženo minimální uložení nosníků 125mm. Beton 

bude C20/25. Výměny budou prováděny pomocí vyvázání výztuže. Postup provádění 

konstrukce stropu bude prováděn dle technického listu výrobce. 

 

 Schodiště  

 Schodiště bude provedeno monolitické železobetonové dle statického výpočtu, 

který tato dokumentace neřeší. Schodiště je navrženo dvouramenné s povrchovou 

dřevěným obkladem.Výška schodiště je navržena 164mm. Výpočet počtu schodišťových 

stupňů je v příloze B.22.  

 

 Překlady a ztužující věnce 

 Překlady okenních a dveřních otvorů ve zdivu budou keramické překlady 

POROTHERM překlad 7 v obvodových stěnách s vloženou tepelnou izolací, větší 

rozpony budou překlenuty prefabrikovanými průvlaky. Ztužující věnce zdí budou 

vymezeny věncovkou VT 8/23,8 (technické listy) s tepelnou izolací Isover EPS Greywall 

10cm za účelem eliminace tepelných mostů.  Na betonáž věnců bude použit beton 

C16/20 a výztuž B500B. Prostupy ve stropech se vynechají dle projektové dokumentace 

a požadavků řemesel.  

http://www.wienerberger.cz/porotherm-115-profi-dryfix.html?lpi=1119439164442
http://www.wienerberger.cz/porotherm-115-profi-dryfix.html?lpi=1119439164442


~ 37 ~ 
 

 Konstrukce krovu  

  Jako konstrukce krovu rodinného domu je navržen dřevěný hambálek. Nosná 

konstrukce bude tvořena krokvemi průřezu 120/160 mm. Kotvení pozednic bude pomocí 

závitových tyčí M12 na chemickou kotvu do pozedních věnců. Je navržena skládaná 

střešní krytina Brněnka v červené barvě. Střešní okna budou Velux. Podhled šikmých stěn 

a vodorovný stropní sádrokartonový podhled místností v podkroví bude proveden na 

typovém ocelovém roštu zavěšeném na dřevěné konstrukci krovu. Sádrokarton bude použit 

od firmy Knauf. Mezi krokvemi a pod krokvemi bude tepelná izolace - viz výpis skladeb.  

 Konstrukce krovu nad garáží bude provedena dle výkresu krovu a dřevěné prvky 

budou uloženy na strop přes LEPENKU A330H. Svislé prvky krovu budou u zdi ukotveny 

přes ocelovou destičku do zdiva. U okapní strany bude krov ukotven do věnce přes 

závitové tyče M12 na chemickou kotvu. 

 

 Úpravy povrchů stěn a stropů  

 Jelikož na vodorovné i svislé konstrukce byl zvolen systém Porotherm, tak jsou i 

omítky zvoleny od tohoto výrobce v tloušťkách, které doporučuje ve svých technických 

listech ( viz. technické listy).  

 Povrchy vnitřních stěn bude tvořit štuková omítka POROTHERM UNIVERSAL 

10mm s nátěrem.  

 Venkovní jádrová omítka v 1. NP bude POROTHERM TO - 30mm a štuk bude 

tvořit POROTHERM UNIVERSAL 5mm s nátěrem.  

 Ve 2. NP bude omítka POROTHERM UNIVERSAL  5mm s nátěrem. 

Na sádrokartonový podhled bude použit nátěr PRIMALEX. 

 Podlahy, obklady  

   Ve 1.NP a v 2. NP bude podlaha plovoucí, oddělená od konstrukce stropu 

akusticko-izolační vrstvou STEPROCK HD tl.50mm. Na stavbě budou v koupelnách 

použity podlahy z velkoformátových keramických dlažeb a v pobytových místnostech 

budou použity dřevěné parkety. V suterénu a v garáži bude použit podlahový PU nátěr. 

Specifikace a umístění podlah s jejich skladbou viz skladby konstrukcí.  

 Izolace tepelné    

  Konstrukce krovu bude zateplena tepelnou izolací z minerální vlny TI 140U - 

160mm mezi krokvemi a 80mm pod krokvemi.  

 Konstrukce stropu nad 1.PP bude zateplena ze spodní strany tepelnou izolací 
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Styrodur 3035 CS tl. 50mm.   

 Konstrukci plovoucí podlahy tvoří akustická izolační vrstva STEPROCK HD 

tl. 50mm. 

 Obvodové zdivo v 2.NP bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, který tvoří ISOVER TWINNER tl. 100mm. 

 Všechny věnce, překlady a průvlaky v obvodové stěně budou opatřeny tepelnou 

izolací Isover EPS Greywall 10cm za účelem eliminace tepelných mostů. Stejně tak bude 

zateplená vnější obvodová zeď do hloubky 1m pod terén tepelnou izolací Styrodur 3035 

CS tl. 100mm, která bude krytá nopovou fólií Guttabeta Star. 

 Tepelně technické vlastnosti izolací - viz výpis skladeb. 

 Izolace proti vodě a radonu  

  Jelikož bylo zjištěno střední radonové riziko, bude pro konstrukci hydroizolace 

spodní stavby použita protiradonová ochrana SKLOBIT 40 MINERAL, která bude lepena 

s přesahy 10cm na podklad opatřený penetrační asfaltovou vrstvou - viz výpis skladeb. 

 

 Konstrukce klempířské  

  Klempířské výrobky - dešťové svody, okapy, oplechování úžlabí, komínů, parapety 

apod. budou provedeny v mědi.  

 

 Truhlářské výrobky  

 Jako výplně okenních otvorů jsou navrženy dřevěné Eurookna. Konkrétně od 

výrobce Vekra - Eurookna Natura 94 zasklené trojsklem se součinitelem prostupu tepla 

0,7W/m2K. Jako vstupní dveře jsou navrženy vchodové dveře ALBO profil DV92 s 

koeficientem prostupu tepla 0,75W/m2K. Vnitřní dveře dřevěné do dřevěných obložkových 

zárubní. 

 

 Vytápění objektu 

 Objekt bude vytápěn plynovým kotlem Vaillant o výkonu 23kW se zásobníkem 

na vodu o objemu 100l. Topidla budou značky KORADO Komínové těleso bude tvořit 

jeden průduch a bude vyvedeno nad konstrukci střechy do výšky +8,350m. Komínové 

těleso bude EKO-TURBO DN200/UNI-3 a bude splňovat požadavky na provoz zprávy 

požární bezpečnosti. 
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 Rozvod plynu 

 Plynovodní přípojka bude z veřejné sítě vedena do skříně na hranici pozemku 

s plastovými dvířky , zde bude opatřena plynoměrem G4. Rozvod plynu k plynovému kotli 

budou tvořit svařované ocelové trubky. 

 
4) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

 Tepelně technické požadavky na konstrukce budou splněny dle ČSN 73 0540-2 

+ Z1, návrh konstrukcí je na požadovaný součinitel prostupu tepla Un,20. Tepelně technické 

posouzení objektu je jako příloha C2.1. 

 

 Dopravní napojení 

 Dům bude napojen na stávající pozemní komunikaci. Vjezd ke garáži bude umístěn 

v jižní části pozemku o šířce 4m. Vjezd bude ze zámkové dlažby uložené do betonového 

lože min tl.80mm.  

 

 Vodovod 

 Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, bude zde osazena 

vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Potrubí bude uloženo v pískovém loži v 

hloubce 1m pod úrovní upraveného terénu. 

 

 Splašková kanalizace 

 Kanalizační přípojka je přivedena na pozemek investora a bude osazena kanalizační 

šachtou DN 1000 - betonová s BEGU D400 od firmy BEST( viz. technické listy). Hlavní 

svodné potrubí bude PVC KG DN110, které bude uloženo do pískového lože. Potrubí bude 

zahrnuto pískem minimálně 250mm nad potrubí a bude na něj položena šedá fólie dle ČSN 

73 6006 značící kanalizaci ve výkopové rýze. 

 

 Dešťová kanalizace 

  Dešťová voda z objektu bude svedena do připravené nádrže na vodu Columbus o 

objemu 4500l a přepad bude proveden do 14 vsakovacích tunelů Garantia (viz technické 

listy). 

 

  



~ 40 ~ 
 

 Plynovod 

 Plynovodní přípojka bude napojena na plynovod přípojkovými T-kusy s topnou 

spirálou dle požadavků distributora plynu (EON). Přípojka bude zavedena do nadzemní 

skříně na hranic pozemku s plastovými dvířky pro umístění plynoměru a regulátoru. 

Přípojka  DN 40 bude z tyčoviny, přechody do horizontální části musí být provedeny 

elektrokolenem zhotoveným z tyčoviny. Konec nově budované přípojky musí být opatřen 

uzavírací pryžovou koulí nebo přivařeným víčkem z důvodů možného znečištění instalace. 

 

 Elektřina 

 Přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměr bude umístěn v 

uzavíratelné skříni. Kabel NN povede ve výkopu o hloubce 60cm a bude uložen do 

pískového lože 10cm. Kabel bude zasypán pískem 30cm a bude překryt výstražnou folií.  

 

 
5)  VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Nepředpokládá se zvýšený vliv objektu na životní prostředí likvidace odpadů bude 

prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle 

vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

6)  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Řešeno v části C2.2. 
 
7)  OBECNÉ POŽADAVKY 
 
 Konstrukce jsou navrženy dle platných technologických předpisů, norem, vyhlášek 
a zákonů. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 4.5.2013  

  

  

  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                   Stanislav Mach  



 
 

ZÁVĚR 
 
 Smyslem bakalářské práce bylo navrhnout stavbu rodinného domu v rozsahu pro 

stavební povolení a vytvoření obytného prostoru pro čtyřčlennou rodinu. Při řešení byly 

použity klasické zděné stavební technologie v souladu s technickými normami, vyhláškami 

a zákony. V projektu byly zohledněny potřeby a požadavky budoucích obyvatel pro 

rodinné bydlení i některé specifické požadavky, jako například šetrné zacházení s 

dešťovou vodou pomocí navržených nádrží, pro optimální využití dešťové vody k zahradní 

potřebě.  

  



 
 

Seznam použitých zdrojů: 

 

Právní předpisy: 

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., 

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

362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb se změnami: 

268/20011 Sb. 

 

Normy: 

 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních 

staveb. 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb 

 

WWW stránky 

 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.wienerberger.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.tzb-info.cz/


 
 

http://www.isover.cz/ 

http://www.stavbaonline.cz/bitagit-40-al-mineral.html 

http://www.compacfoam.cz/ 

http://www.rockwool.cz/ 

http://www.fatrafol.cz/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isover.cz/
http://www.stavbaonline.cz/bitagit-40-al-mineral.html
http://www.compacfoam.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.fatrafol.cz/


 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
 PP -   podzemní podlaží 

 NP -   nadzemní podlaží 

 UT -   upravený terén 

 m n.m. - metrů nad mořem 

 Bpv -   Baltský po vyrovnání 

 ČSN -   československá státní norma 

 Rdt -   tabulková výpočtová pevnost zeminy 

 EPS -   expandovaný polystyren 

 DN -   vnitřní průměr potrubí 

 S-JTSK -  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 SO 1 -   stavební objekt číslo 1 
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