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Anotace práce Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního částečně podsklepeného rodinného 
domu v Starej Turej. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. V suterénu se 
nachází garáž pro dvě osobní automobily, technická místnost, skladovací 
místnost. V prvém nadzemním podlaží se nachází vstupní zádveří z které se 
přechází do WC a chodby, která tvoří hlavní komunikační prostor domu. 
Z chodby se přechází do obývacího prostoru s kuchyní, pracovny a spíž. Součástí 
pracovny je šatníkový prostor. Obývací pokoj je propojen s kuchyní odkud je 
možný vstup na venkovní terasu. V prostoru chodby je umístěno schodiště, které 
přepájí dění část na přízemí s noční částí na poschodí. V druhém nadzemním 
podlaží se nachází dva dětské pokoje, rodičovský pokoj a koupelna s WC. 
S dětských pokojů je přístup na balkón. Střecha nad druhým nadzemním 
podlažím je sedlová. Střešní plášť tvoří pálená střešní taška TONDACH. Svislé 
obvodové zdivo v podzemního podlaží je tvořeno z betonových tvárnic BTB 500 
x 300 x 249 mm. Svislé nosné konstrukce nadzemní části domu je tvořena 
z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D. Vodorovná nosná konstrukce je 
tvořena stropními nosníky POT a vložkami MIAKO stropní systému 
POROTHERM. 

Anotace práce v Bachalor´s thesis is focuses on project family house with two–floors and 



anglickém 
jazyce 

detached with partial basement in Stara Tura. The family house is designed for 
four people. In the basement there is the garage for two cars, the boiler room and 
the store room. On the first floor there is the vestibule, the toilet, the office, the 
kitchen with living room there is free entry to the outside terrace. On the hallway 
there is situated stairs which divided house into daily and nightly section.On the 
second floor there is two bedrooms for children there is also entry to the balcony, 
the bedroom for parents and bathroom with toilet. The second floor covers the 
gabled roof. The roof coat is made of a ceramical burnt roof bags TONDACH. 
The vertical brickwork is formed by concreate blocks BTB 500 x 300 x 249mm 
in the basement. The vertical construction of the elevated part of the house is 
made of ceramic blocks POROTHERM 30 P+D. The horizontal construction is 
made of the ceiling girders POT and the ceiling inserts MIAKO of 
POROTHERM system. 

Klí čová slova Rodinný dům, částečně podsklepený, sedlová střecha, betonové tvárnice BTB, 
keramické tvárnice Porotherm 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

The family house, a partial basement, the gambled roof, concrete blocks BTB, 
ceramic blocks Porotherm 
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a) Identifika ční údaje investora, projektanta a základní údaje o stavbě 
 
Název stavby:    NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
Účel stavby:     Stavba pro bydlení 
Jméno investora:  Michal Denk 
Adresa:    Stará Turá Hurbanova 256, 91601 
Místo stavby:     Sadová 25, Stará Turá 91601 parcela č. 1791/47 
Katarální území:    Stará Turá 
Projektant:     Matúš Geschwandtner 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
Identifikační číslo:  9806287467 
 
b) Údaje o dosavadním využití pozemku a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  
 
Parcela č. 1791/47 se nachází na ulici Sadová v katastrální území Stará Turá. Dříve parcela sloužila 
jako hospodářská půda a byla celoplošně obdělávána. V sousedních parcelách se provádí výstavba 
rodinných domů. Informace o vzdálenosti sousedních domů jsou uvedeny ve výkrese Situace. 
Pozemek je oplocen. Pozemek je veden jako stavební pozemek a je majetkem investora. 
Majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny dle platných předpisů. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojeních na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Údaje o provedených průzkumech 
V místě stavby bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Výsledkem je nízké radonové 
riziko. Hladina podzemní vody je 7 m pod terénem. Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, 
bude řešen v rámci výstavby objektu. 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Napojení na komunikaci bude provedeno ze severní části pozemku z ulice Sadová. Povrch bude ze 
zámkové dlažby. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Inženýrské sítě jsou vedeny pod úrovní stávajícího chodníku. Zakresleno ve výkresu Situace. 
Provede se napojení na veřejný vodovod, plyn, kanalizaci, energie. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Požadavky dotčených orgánů stavby jsou plánovány v projektové dokumentaci a budou dodrženy 
dle požadavků. Veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou v rozporu 
s ochranou životního prostředí. 
 
e) Informace od dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009  Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby. Dále stavba je umístěna v souladu s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky číslo 269/2009 Sb. 
 
 
f ) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 



Na daném území je zpracován územní plán. Plánování stavba splňuje podmínky územního 
rozhodnutí.  
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
 
V čase výstavby bude zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště v době provádění zemních 
prací a úprav terénu. Je nutno dodržovat noční klid. Před započetím stavebních prací nutné vytyčení 
všech přípojek na inženýrské sítě. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2014 
Předpokládaná termín dokončení stavby: 08/2015 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 
Před samotným zahájením stavby se provede sejmutí ornice a uskladnění na skládku, zemní 
práce a přípojky inženýrských sítí. 
Dále se pokračuje v hlavních a vedlejších stavebních prací 
 
i) Statické údaje o stavbě 
 
Plocha stávajícího pozemku:            859 m2 
Zastavěná plocha:        145,44m2 
Obestavěný prostor:       766,11m3 
Náklad na obestavěný p.:  2 400 000 Kč 
Jiné zpevněné objekty:          440 000 Kč 
Celkem:    2 840 000 Kč 
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1. Účel objektu  
Rodinný dům je řešena jako dvoupodlažní částečně podsklepený. Dům má nepravidelný obvod. Je 
navržen pro čtyř členní rodinu. Napojení na komunikaci bude provedeno ze severní části pozemku 
z ulice Sadová, povrch bude ze zámkové dlažby. 
 
1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Architektonické řešení 
Navržený Rodinný dům má nepravidelný obvod. Zastřešení domu bude sedlovou střechou se 
sklonem 25%. Fasáda Rodinného domu je bíla, okna a dveře budou dřevěná barvy hnědé, garážové 
sekční vrata budou hnědé. Sokl budovy je mozaikový cihlový obklad do výšky 400mm od 
upraveného terénu. Příjezdová rampa do garáži bude zámková dlažba. Rodinný dům bude postaven 
z cihelného systému POROTHERM. 
 
Funkční, dispoziční a výtvarné řešení 
V suterénu se nachází garáž pro dvě osobní automobily, technická místnost, skladovací místnost. 
Vstup do rodinného domu je zabezpečen z vlastní přístupové komunikaci. Přes vstupní zádveří se 
přechází do WC a chodby, která tvoří hlavní komunikační prostor domu. Z chodby se přechází do 
obývacího prostoru s kuchyní, pracovny a spíž. Součástí pracovny je šatníkový prostor. Obývací 
pokoj je propojen s kuchyní. V prostoru chodby je umístěno schodiště, které přepájí dění část na 
přízemí s noční částí na poschodí. V 2NP se nachází 2 dětské pokoje, rodičovský pokoj a koupelna 
s WC. S dětských pokojů je přístup na balkón. 
 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, které byly dotčeny 
stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. Zelená plocha bude zatravněna 
a osázena keřovitými rostlinami a jehličnatými a listnatými stromy. 
 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Rodinný dům není přizpůsobený k bezbariérovému užívání. 
 
1.3. Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, osvětlení a oslunění 
Kapacita rodinného domu jsou 4 osoby.  
Plocha stávajícího pozemku:              859 m2 
Zastavěná plocha:          145,44 m2 
Obestavěný prostor:         766,11 m3 
Max. výška hřebene nad upraveným terénem:          6,8 m 
 
1.4. Technické a konstrukční řešení, požadovaná životnost 
Rodinný dům je řešena jako dvoupodlažní částečně podsklepený. Stavba je na betonových pásech 
z betonu C 16/20. Betonová deska z betonu C16/20. Nosná obvodová konstrukce podzemního 
podlaží je z betonových tvárnic BTB. Všechny jiné svislé konstrukce jsou ze systému 
POROTHERM 30 P+D kladeny na maltu MVC 4,0. Nosné stropní konstrukce nad všemi podlažími 
jsou provedeny z keramických nosníků a vložek Miako systému POROTHERM. Zastřešení domu 
bude sedlovou střechou se sklonem 25%. Okna jsou dřevěná zasklená s izolačním dvojsklem. 
Venkovní vchodové dveře jsou dřevěné. Kolem Rodinného domu je okapový chodník šířky 800 
mm. 



 
Požadovaná životnost 
Životnost stavby se předpokládá na 50 – 100 let, bez ohledu na živelné a jiné přírodní katastrofy. 
 
Stavebně konstrukční řešení stavby 
 
1.4.1. Práce HSV 
a) Zemní práce 
Podle podmínek určených územním rozhodnutím se před začetím zemných prací objekt rodinného 
domu se vytyčí lavičkami. Též se označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušní výšky. 
Jsou určeny dva směrové body, a to poklop kanalizační šachty PB1 a bod PB2 na rohu rodinného 
domu. Před zahájení stavebních prací se začne skrývkou ornice a to nejméně do hloubky 300 mm, 
která se uloží na vhodné místo stavební parcely. Následně se vykope stavební jáma pro 
podsklepenou část budovy a poté se vykopou rýhy pro základové pasy pod obvodovými stěnami a 
pod vnitřními nosnými stěnami. Vytěžená zemina z výkopů a rýh bude ponechána na skládce pro 
zpětné zásypy a hrubé terénní úpravy. Samotné výkopové práce doporučujeme vykonat strojem a 
těsně před betonáží základů je potřebné ruční začistění až na základní spáru. Dle projektu se také 
vykopou rýhy pro přípojky sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být vyspádovány 
směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 
 
b) Základové konstrukce 
Objekt bude založena na původní únosné zemině s únosností 200 kPa. Základy se provedou z 
betonu C16/20. Založení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v 
základové spáře. Pro přesnou klasifikaci hornin bude nezbytná přejímka základové spáry geologem. 
V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. 
Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Založení 
objektu bude na základových pásech doplněných betonovou deskou. Základové pásy pod 
obvodovou zdí tl. 450 mm navrženy šířky 450 mm a hloubky 1000 mm a v podsklepené části šířky 
600 a hloubky  
750 mm. Základové pásy pod vnitřními zdmi tl. 300 mm navrženy šířky 600 mm a hloubky 750 
mm. Podkladní beton C16/20 tl. 100 mm je 
vyztužen KARI sítí o průměru prutů 8 mm a velikost ok 100 x 100 mm. Nutno vynechat 
prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace). Veškeré prostupy základy a 
podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale utěsnit a dodržet stanovené pokyny 
výrobců. Základy provádět dle výkresové části projektové dokumentace. 
 
c) Svislé nosné konstrukce 
Nosná obvodová konstrukce podzemního podlaží je z betonových tvárnic BTB. Všechny jiné svislé 
nosné konstrukce jsou ze systému POROTHERM 30 P+D kladeny na maltu MVC 4,0. Střední 
nosné zdi tl. 250 mm z cihelných bloků POROTHERM 24 P+D. Dělící příčky tl. 150 mm z cihel 
POROTHERM 14 P+D na maltu MVC 4,0. 
 
 
 
 
d) Vodorovné konstrukce 
Nosné stropní konstrukce nad všemi podlažími jsou provedeny z keramických nosníků a kombinaci 
vložek Miako 19/50; 19/62,5; 8/50 PTH systému POROTHERM. Roznášecí deska tl. 60 mm 
z betonu C20/25 vyztužena kari sítí o průměru prutu 8mm velikost ok  
100 x 100 mm. Celková tloušťka desky je 250 mm. Stropní konstrukce provést dle projektové 
dokumentace. Obvodové a vnitřní věnce Rodinného domu budou provedeny z Železobetonu, beton 



C20/25, ocel B500B. Věnec bude obezděn věncovkou 80/238 POROTHERM. Nad okenními a 
dveřními otvory v obvodovém a vnitřní nosné zdivu budou osazeny překlady POROTHERM 
7 (238/70). 
 
e) Střešní konstrukce 
Zastřešení Rodinného domu je jednoplášťovou střechou se sklonem 25%. Střešní krytina je 
ROMÁNSKA 12 výrobce TONDACH. Tepelná izolace mezi krokvemi je ISOVER UNI tl. 180 
mm. Tepelná izolace pod krokvemi je ISOVER UNI tl. 50 mm. Vnitřní podhled sádrokartonový 
WHITE tl. 12,5 mm 
 
f) Schodiště 
Vnitřní schodiště je železobetonové dvouramenné s lepeným dřevěným obkladem. Šířka stupně 286 
mm, výška 172 mm, počet stupňů v jednom rameni je 8. Šířka podesty  
1 000 mm. 
Vnější schodiště je jednoramenné železobetonové s protiskluzovým obkladem. Šířka stupně 324 
mm, výška 153 mm, počet stupňů 18. 
 
1.4.2. Práce PSV 
a) Izolace proti vodě a radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti se použije hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 5 mm. 
Obvodové konstrukce podsklepené části budu izolované NOPOVOU FOLIÍ FATRAFOL tl. 1 mm. 
Izolace proti radonu není nutná z důvodu nízkého radonového rizika. 
 
b) Tepelná izolace 
Svislé nosné konstrukce POROTHERM jsou zatepleny tepelní izolací s minerálních vláken 
ISOVER NF 333 tloušťky 150 mm.  Svislé nosné konstrukce podsklepené části z tvárnic BTB jsou 
zatepleny izolací STYRODU XPS ISOVER tloušťky 100 mm. Tepelná izolace mezi krokvemi je 
ISOVER UNI tl. 180 mm. Tepelná izolace pod krokvemi je ISOVER UNI tl. 50 mm. 
 
d) truhlá řské výrobky 
Okenní výplně jsou dřevěná eurookna jednokřídlové s izolačním dvojsklem, barevné provedení 
hnědé, kování standart. Vchodové dřevěné 
dveře jednokřídlé s izolačním dvojsklem. Sekční garážová vrata. Vnitřní parapety jsou dřevěné. 
Vnitřní dveře budou typu s ocelovou zárubní v barvě hnědé. 
 
e) Klempířské výrobky  
Vnější parapety jsou AL PARAPET TAŽENÝ VEKRA. Veškeré klempířské výrobky jsou ve 
stříbrné barvě. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování 
klempířských konstrukcí. Svod dešťových vod ze střechy bude provedený měděnými žlabem a 
měděným svodem DN 100 výrobce KJG.  
 
 
h) Obklady a dlažby 
Keramický obklad v koupelnách a WC do výšky 2 000 m. 
 
 
 
j) Zpevněné plochy 
Okolo objektu bude vybudován okapový chodník betonový šířky 800 mm se spádem 2%. 
Příjezdová rampa do garáže bude z betonoví zámkoví dlažby se spádem 2%. 
 



1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelně technické posouzení je součástí projektové dokumentace. 
 
1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu.  
Založení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. 
Všechny základové konstrukce budou umístěny v nezámrzné hloubce dle projektové dokumentace. 
Založení objektu bude na základových pásech doplněných betonovou deskou vyztužen KARI sítí o 
průměru prutů 8 mm a velikost ok 100 x 100 mm. Základy se provedou z betonu C16/20. 
 
1.7. Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí  
Na stavbě budou použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí. Nakládat 
s nebezpečným odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Odpady se musí likvidovat v 
zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona.  Skladba obvodového pláště má 
vysokou hodnotou tepelného odporu tím snižuje spotřebu tepla, což minimalizuje negativní vliv 
stavby na životní prostředí. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/09 Sb. Stavba je navržena 
tak, aby nedocházelo k žádnému druhu úrazů.   
 
1.8. Dopravní řešení 
Napojení na komunikaci bude provedeno ze severní části pozemku z ulice Sadová. Povrch bude ze 
zámkové dlažby. V místě napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno 
stupňovitě. 
 
1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
Nosní konstrukce stavby je navržena pomocí statických výpočtů tak, aby při zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nedošlo ke: klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, mráz), vliv 
podzemní vody, radonu, hluku. Objekt je na pozemku s nízkou radonovým rizikem, teda není nutná 
žádná protiradonová opatření. 
 
1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. Odstupy RD u fasád s otvory do obytných místností domu jsou min. 10,5m. Výstavba RD je 
koncepčně uvažována jako jeden realizační a situační celek. Sousedící parcely nejsou dotčeny 
požárně nebezpečným prostorem. Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně – technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště 
Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno, zařízení staveniště sloužící na ochranu 
pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladovaní materiálu. Stavba je v souladu s vyhláškou 
268/2009  Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. Dále je umístěna v souladu 
s vyhláškou číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky 
číslo 269/2009 Sb. Jedná se o novostavbu rodinného domu. Stavba je součástí obytné zástavby 
rodinných domů. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Urbanistické řešení 
Urbanistické řešení zohledňuje okolní zástavbu rodinných domů. Tvarem a stavebním uspořádáním 
objekt zapadá do okolní zástavby a krajiny. Navržený rodinný dům má nepravidelný obvod. 
Zastavěná plocha je 137,8 m2. Dům je částečně podsklepený. V suterénu se nachází garáž pro dvě 
osobní automobily, technická místnost, skladovací místnost. Vstup do rodinného domu je 
zabezpečen z vlastní přístupové komunikaci. Přes vstupní zádveří se přechází do WC a chodby, 
která tvoří hlavní komunikační prostor domu. Z chodby se přechází do obývacího prostoru 
s kuchyní, pracovny a spíž. Součástí pracovny je šatníkový prostor. Obývací pokoj je propojen 
s kuchyní. V prostoru chodby je umístěno schodiště, které přepájí dění část na přízemí s noční částí 
na poschodí. V 2NP se nachází 2 dětské pokoje, rodičovský pokoj a koupelna s WC. S dětských 
pokojů je přístup na balkón. 
 
Architektonické řešení 
Navržený Rodinný dům má nepravidelný obvod. Zastřešení domu bude sedlovou střechou se 
sklonem 25%. Fasáda Rodinného domu je bíla, okna a dveře budou dřevěná barvy hnědé, garážové 
sekční vrata budou hnědé. Sokl budovy je mozaikový cihlový obklad do výšky 400mm od 
upraveného terénu. Příjezdová rampa do garáži bude zámková dlažba. Rodinný dům bude postaven 
z cihelného systému POROTHERM. 
 
c) technické řešení stavby  
Rodinný dům je řešena jako dvoupodlažní částečně podsklepený. Stavba je na betonových pásech 
z betonu C 16/20. Betonová deska z betonu C16/20. Nosná obvodová konstrukce podzemního 
podlaží je z betonových tvárnic BTB. Všechny jiné svislé konstrukce jsou ze systému 
POROTHERM 30 P+D kladeny na maltu MVC 4,0. Nosné stropní konstrukce nad všemi podlažími 
jsou provedeny z keramických nosníků a vložek Miako systému POROTHERM. Svislé nosné 
konstrukce POROTHERM jsou zatepleny tepelní izolací s minerálních vláken ISOVER NF 333 
tloušťky 150 mm.  Svislé nosné konstrukce z tvárnic BTB jsou zatepleny izolací STYRODU XPS 
ISOVER tloušťky 100 mm. 
 
d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na komunikaci bude provedeno ze severní části pozemku z ulice Sadová. Povrch bude ze 
zámkové dlažby. 
Inženýrské sítě jsou vedeny pod úrovní stávajícího chodníku. Zakresleno ve výkresu Situace. 
Provede se napojení na veřejný vodovod, plyn, kanalizaci, energie. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury 
Pro potřeby novostavby bude využívaná stávající technická a dopravní infrastruktura. 
Na pozemku stavebníka jsou navržené 2 garážové stání a 2 parkovací stání před garáží. 
 



f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
Na stavbě budou použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí. Nakládat 
s nebezpečným odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Odpady se musí likvidovat v 
zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona.  Skladba obvodového pláště má 
vysokou hodnotou tepelného odporu tím snižuje spotřebu tepla, což minimalizuje negativní vliv 
stavby na životní prostředí. 
 
g) řešení bezbariérového užívaní  
Rodinný dům není přizpůsobený k bezbariérovému užívání. 
 
h) provedené průzkumy a měření  
V místě stavby bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Výsledkem je nízké radonové 
riziko. Hladina podzemní vody je 7 m pod terénem. Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, 
bude řešen v rámci výstavby objektu. 
 
i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Podle podmínek určených územním rozhodnutím se před začetím zemných prací objekt rodinného 
domu se vytyčí lavičkami. Též se označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušní výšky. 
Jsou určeny dva směrové body, a to poklop kanalizační šachty PB1 a bod PB2 na rohu rodinného 
domu.  
 
j) členění stavby na jednotlivé soubory 
Stavba se člení na obytnou část a sklep s garáží.  
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Po dobu stavby nebude překročen nařízený hluk vytvoření prací na pozemku majitele. Při odjezdu 
vozidel ze staveniště budou vozidlům očištěny pneumatiky, aby nedocházelo ke znečištění veřejné 
komunikace. V případě znečistění bude ihned uklizeno a vráceno do předchozího stavu. 
 
l) BOZP 
V průběhu realizace stavby je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, technologická pravidla a veškeré ČSN s jednotlivými pracemi související. 
Bezpečnost na pracovišti je stanovena nařízením vlády č. 309/2006 Sb. 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 požárními předpisy, budou dodržovat zákony a vyhlášky: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Nosní konstrukce stavby je navržena pomocí statických výpočtů tak, aby při zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nedošlo ke:  
a) zřícení stavby nebo její části 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby, technického zařízení a vybavení 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
3. Požární bezpečnost 
 



Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: Zachování 
nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 
bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
 
Všechny použité materiály jsou hygienicky nezávadné. Proslunění, větrání a vytápění jednotlivých 
pokojů je navrženo dle doporučených hodnot v závislosti na délce pobytu v místnosti pro pohodlí 
v obytné místnosti. Při veškerých pracích je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a 
pracovníky řádně proškolit, Jedná se především o zákon č. 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. S odpady bude zacházeno dle zákona č. 185 / 2001 Sb. o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Z hlediska užívání stavby bez zvláštních 
požadavků není třeba řešit zvláštní hygienické požadavky. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/09 Sb. Stavba je navržena tak, aby nedocházelo 
k žádnému druhu úrazů.   
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném vnitřním a vnějším prostoru staveb jsou 
stanoveny nařízením vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Překročení limitů se nepředpokládá. Při zemních a stavebních pracích je nutné aplikovat 
účinné opatření k minimalizaci zatěžování okolí hlukem. 
Stavební konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 730532. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla  
 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek 
normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky zákona 177/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 
0540-2:2011 na požadovaný součinitel prostupu 
tepla UN. Splnění požadavek na energetickou náročnost budov jsou řešené v příloze tepelně 
technické posouzení. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby  
 
Vstup na pozemek z komunikace je bezbariérový. Objekt není řešen bezbariérově. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Stavba se nenachází v oblasti s agresivní spodní vodou, v seizmické oblasti, oblasti 
poddolovaní ani jiné oblasti škodlivých vplyvů vnějšího prostředí. Není potřebné stanovit ochranné 
a bezpečnostní pásma. Ochrana proti pronikání radonu z podlaží do obytných prostorů není nutná, 
bylo změřené nízké radonové riziko. 
  
10. Ochrana 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. 380/2002 
Sb. 
 
11. Inženýrské stavby 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Splaškové a dešťové vody budou svedeny pomocí PVC trubek DN 100 do nově zřízené revizní 
šachty a napojené do sítě rozdělené kanalizace a do čističky odpadních vod. 
 
b) zásobování vodou 
Objekt rodinného domu bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vodovodní 
přípojka je přivedena na pozemek. Odtud bude vodovodní potrubí přivedené do objektu 
k vodoměru a jednotlivým zařizovacím předmětem. 
 
c) zásobování energiemi  
Zásobování NN na hranici pozemku. Přípojka bude napojena na veřejnou síť Přípojka povede do 
rozvaděče na hranici pozemku. Z rozvaděče povede v zemi do technické místnosti v Rodinném 
domu. 
 
d) řešení dopravy 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. V místě napojení konstrukčních vrstev na 
stávající vozovku bude provedeno stupňovitě. 
 
e) povrchové úpravy okolní stavby, včetně vegetačních úprav 
Před zahájení stavebních prací se začne skrývkou ornice a to nejméně do hloubky 300 mm, která se 
uloží na vhodné místo stavební parcely. Samotné výkopové práce doporučujeme vykonat strojem a 
těsně před betonáží základů je potřebné ruční začistění až na základní spáru.  
 
f) elektronické komunikace 
Nejsou předmětem projektové dokumentace. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
V navrhovaném Rodinném domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
staveb. 
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