
 
VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DEPARTMENT OF BUILDING STRUCTURES 

 
 
 
 
 
 
NADSTANDARDNÍ RODINNÝ D M 
HIGH STANDARD DETACHED HOUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁ SKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   PETRA EFFENBERGEROVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. LUKÁŠ DAN K, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2014



VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalá ský studijní program s prezen ní formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracovišt  Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

Student Petra Effenbergerová 

Název Nadstandardní rodinný d m 

Vedoucí bakalá ské práce Ing. Lukáš Dan k, Ph.D. 

Datum zadání 

bakalá ské práce 
30. 11. 2013 

Datum odevzdání 

bakalá ské práce 
30. 5. 2014 

V Brn  dne 30. 11. 2013 

     .............................................           ...................................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
D kan Fakulty stavební VUT  



  

Podklady a literatura 

Studie dispozi ního ešení stavby, katalogy a odborná literatura, Zákon .183/2006 Sb., 
Zákon . 350/2012, kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., Vyhláška .499/2006 Sb.,Vyhl. . 
62/2013, kterou se m ní vyhláška . 499/2006 Sb.,Vyhláška .268/2009 Sb., Vyhláška 
.398/2009 Sb., platné SN, Sm rnice d kana . 19/2011 a dodatky.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební ásti k provedení novostavby 
nadstandardního rodinného domu. 
Cíl práce: vy ešení dispozice pro daný ú el, návrh vhodné konstruk ní soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace v etn  textové ásti a p íloh podle pokyn  
vedoucího práce. Textová i výkresová ást bude zpracována s využitím výpo etní techniky. 
Výkresy budou opat eny jednotným popisovým polem a k obhajob  budou p edloženy 
složené do desek z tvrdého papíru potažených erným plátnem s p edepsaným popisem se 
zlatým písmem. Díl í složky formátu A4 budou opat eny popisovým polem s uvedením 
seznamu p íloh na vnit ní stran  složky. 
Požadované výstupy dle uvedené Sm rnice: 
Textová ást VŠKP bude obsahovat krom  ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
nám tu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace dle vyhlášky 
. 499/2006 Sb.) a položku j) Záv r (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se zadáním, zm ny 
oproti p vodní studii). 
P íloha textové ásti VŠKP v p ípad , že bakalá skou práci tvo í konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, p dorysy 
ešených podlaží, konstrukce zast ešení, svislé ezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílc  
pop . výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah ur í 
vedoucí práce), zprávu požární bezpe nosti, stavebn  fyzikální posouzení stavebních 
konstrukcí. 
  

P edepsané p ílohy 

  

 

.............................................      

Ing. Lukáš Dan k, Ph.D. 
Vedoucí bakalá ské práce 

 



2 

 

Abstrakt 
 

 Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace stavební ásti k 

provedení novostavby nadstandardního domu v rozsahu podle vyhlášky . 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb. Projektovaná stavba je samostatn  stojící jednopodlažní 

objekt pro 4 - 5 lennou rodinu situovaný v obci Lelekovice. Sou ástí stavby je garáž 

pro t i automobily.  

 

 

Klí ová slova 
 

nadstandardní rodinný d m, garáž, plochá st echa, extenzivní vegeta ní st echa, sauna, 

domácí kino, terasa, d ev ný obklad  
 

 

 

 

Abstract 

 
The purpose of this paper is to prepare the project documentation of the construction 

part for the building of the houses of hight standard according to the legal decree 

number 499/2006 Coll. on construction documentation. Projected building is a detached 

single store buildig located in the village Lelekovice and it is projected for a family of 4 

to 5 members. The building includes a garage for three cars. 

 

 

Keywords 

 
above standard family house, garage, flat roof, extensive vegetative roof, sauna, in-

house little cinema, teracce, wooden paneling 
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1.Úvod 
 
 Bakalá ská práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle 
vyhlášky .499/2006 Sb.. Jedná se o provád cí dokumentaci k nadstandardnímu 
rodinnému domu pro 4 – 5 lennou rodinu v katastrálním území obce Lelekovice v ulici 
U Vápenice. Objekt je navržen s ohledem na stávající zástavbu této oblasti a na 
svažitost terénu.  Objekt je jednopodlažní s jednopláš ovou plochou st echou áste n  
extenzivnís vegeta ní úpravou nad vstupním prostorem a garáží. Stavba se vyzna uje 
nadstandardním vybavením v podob  místností jako je sauna, televizní místnost, 
spole enská místnost, samostatná šatna pro každý pokoj a propojení ložnice rodi  se 
soukromou pr chozí šatnou a koupelnou. Pro navrhovanou stavbu jsou typické velké 
prosklené st ny orientovány jihovýchodním sm rem do zahrady, kde navazují na 
prostornou d ev nou terasu a poskytují tak uživatel m dostate nou relaxaci a kontakt s 
p írodou. 
 

 
2. Vlastní text práce 
 
2.1. A Pr vodní zpráva 
 
2.1.1. Identifika ní údaje 
2.1.1.1. Údaje o stavb  
 
a) Název stavby:  Nadstandardní rodinný d m 
b) Místo stavby:  Obec Lelekovice, U Vápenice 482/53, 664 31, Brno - Venkov,  

k.ú. Lelekovice,  
parcelní íslo stavebních pozemk : 1398/26, 1398/27, 1398/13, 
1398/30, 1398/31, 1398/32, 1398/48 

 
 

2.1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Ing. Pavel Koutný, Lelekovice 349, 664 31, Brno – Venkov 
 

 
2.1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Hlavní projektant: Petra Effenbergerová 
 
 

2.1..2. Seznam vstupních podklad  
architektonická studie v m ítku 1: 150 
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snímek z katastrální mapy, mapa radonového indexu, povod ová mapa, geologická 
mapa a další mapové podklady 

pr zkumné práce: v rámci p ípravy projektové dokumentace byla provedena prohlídka 
pozemku 

 

2.1.3. Údaje o území 
 
a) Rozsah ešeného území 
 ešeným územím jsou parcely 1398/26, 1398/27, 1398/13, 1398/30, 1398/31, 
1398/32, 1398/48 o celkové ploše 4127,52 m2. Parcely se nachází v zastav ném území 
obce Lelekovice. 
 
b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

Nebyla zjišt na žádná ochrana ešeného území. 
 

c) Údaje o odtokových pom rech 
 Propustnost zeminy ešeného území je hodnocena jako st ední, pozemek se 
nevyskytuje v blízkosti vodního toku ani podmá eného podloží. Podzemní voda proto 
nebude mít vliv na zp sob založení.  
 
d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 
 Bylo vydáno územní rozhodnutí. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Objekt je v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
 Projektová dokumentace byla provád na v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území. Všechny obecné požadavky na využití 
území jsou spln ny. 

 
g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  
 Projektová dokumentace je provedena v souladu s podmínkami souhlasu pro 
realizaci stavby od jednotlivých dot ených orgán  státní správy. 

 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 Z hlediska využití území nejsou na ešeném území žádné výjimky ani úlevová 
ešení. 

 
i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic 
 Nejsou uvažovány žádné další související nebo podmi ující investice. 

 
j) Seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby 
Parcelní ísla pozemk  dot ených stavbou: 
1398/26,  Pokorná Kate ina, Hlavní 107/22, 66431, Lelekovice  1/4 

 Pokorná Nad žda, U Vápenice 482/53, 664 31, Lelekovice  3/4 
 

1398/27,  Pokorná Kate ina, Hlavní 107/22, 66431, Lelekovice  1/4 
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 Pokorná Nad žda, U Vápenice 482/53, 664 31, Lelekovice  3/4 
 

1398/13, Pokorná Kate ina, Hlavní 107/22, 66431, Lelekovice  1/4 
 Pokorná Nad žda, U Vápenice 482/53, 664 31, Lelekovice  3/4 
 

1398/30,  Pokorná Kate ina, Hlavní 107/22, 66431, Lelekovice  1/4 
 Pokorná Nad žda, U Vápenice 482/53, 664 31, Lelekovice  3/4 

 
1398/31,  Pokorná Kate ina, Hlavní 107/22, 66431, Lelekovice  1/4 

 Pokorná Nad žda, U Vápenice 482/53, 664 31, Lelekovice  3/4 
 
1398/32,  Pokorná Kate ina, Hlavní 107/22, 66431, Lelekovice  1/4 

 Pokorná Nad žda, U Vápenice 482/53, 664 31, Lelekovice  3/4 
 

1398/48 Pokorný Tomáš, Vitáskova 1596/10, e kovice,621 00, Brno 
 

Parcelní ísla sousedních pozemk : 
1334/7  
1334/9 
1334/13 
1334/15 
1398/12 
1398/20 
1398/29 
1401/1 
 
 

2.1.4. Údaje o stavb  
a) Jedná se o novou stavbu. 
b) Ú el užívání stavby - stavba bude sloužit pro rodinné bydlení. 
c) Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  - stavba není chrán na dle 
jiných právních p edpis . 
e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb - p i projektové a stavební 
innosti budou dodržována všechna opat ení a p edpisy dle platných zákon  a p edpis . 
 Práce na objektu se budou ídit vyhláškou 601/2006 Sb. a vyhláška . 363/2005 
Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích.   

 
f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 
právních p edpis  - projektová dokumentace je provedena v souladu s podmínkami 
souhlasu pro realizaci stavby od jednotlivých dot ených orgán  státní správy.  

 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení - žádné výjimky ani úlevová ešení se na stavbu 
nevztahují. 
h) Navrhované kapacity stavby: 
  zastav ná plocha: 637,64 m2 

  užitná plocha: 532,22 m2 
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  obestav ný prostor: 2153,68 m3 

  po et funk ních jednotek: 1 
  po et uživatel : 5 
 
j) Základní bilance stavby: 
 
 Deš ová voda bude zachycována do záchytné jímky objemu 10 m3 s p epadem 
do ve ejné kanaliza ní sít  obce.  Je p edpokládána produkce komunálního odpadu. 
 
j) Základní p edpoklady výstavby 
 asové údaje o realizaci stavby: 

 P edpokládaný termín zahájení stavby: 9/2014 
 P edpokládaný termín dokon ení stavby: 3/2016 

 Stavba bude provád na oprávn nou stavební firmou po vydání stavebního 
povolení. 
 len ní na etapy: 

 hrubá úprava terénu 
 výkopové práce 
 stavba základ  
 stavba nosných st n 
 stavba stropu, st echy 
 stavba nenosných st n 
 výpln  otvor  
 rozvody kanalizace, topení, vodovodu 
 hrubé podlahové konstrukce 
 omítky 
 obklady 
 malby 
 dlažby 
 SP kompletace, montáž otopných t les, osazování za izovacích 
p edm t  

    
k) Orienta ní náklady stavby 
 Odhad náklad  na stavbu RD je 15,076 mil. K , za p edpokladu ceny 7 000 K  
na 1 m3 obestav ného prostoru. 
 
 

2.1.5.  len ní stavby na objekty a technická a technologická 
za ízení 
Stavba je len na na: 
SO01 - objekt RD  
SO02 - p ípojky 
SO03 – oplocení 
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2.2. B Souhrnná technická zpráva 
 

2.2.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

 
Pozemek se nachází v zastav ném území. Je mírn  svažitý, zatravn ný. Na 

stavebním pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty ani d eviny i ke e. Na 
pozemek jsou p ivedeny všechny p ípojky, viz výkresová dokumentace. 

 
b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor   
 
Geologický pr zkum 
 Geologický pr zkum nebyl provád n. Geologické a hydrogeologické údaje 
byly vy teny z geologických a hydrogeologických map a z posudk  provád ných v 
nejbližším okolí.  Podle zjišt ných údaj  se pozemek nachází v únosných málo 
stla itelných zeminách. Propustnost zeminy je hodnocena jako st ední. Pozemek se 
nenachází v blízkosti vodního toku i podmá ených p d. Hladina podzemní vody je 
minimáln  10 metr  pod nejnižším bodem terénu ešeného území. Podzemní voda tedy 
nebude mít vliv na zp sob založení, ani na geotechnické parametry základových p d.   

 
Radonový pr zkum 

 Podle radonových map eské geologické služby se pozemek nachází v území 
se st edním radonovým indexem.  Na základ  zjišt ného radonového indexu byla 
navržena odpovídající protiradonová ochrana spodní stavby. 

 
Sít  vedoucí p es pozemek 
 Nebyly zjišt ny žádné inženýrské sít  procházející pod pozemkem, jak p i 
náhledu do p íslušných map, tak následných pr zkumech na vlastním pozemku. 

 
c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 
 

Na území stavby nejsou žádná ochranná a bezpe nostní pásma. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
 

Podle záplavové mapy se ešené území nachází v zón  1 - tedy v zón  se 
zanedbatelným nebezpe ím výskytu povodn . Dané území se nenachází v 
poddolovaném území, v území s rizikem sesuvu p dy. Území není zasaženo takovou 
seizmickou inností, která by m la vliv na návrh stavebních konstrukcí. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ry v území 
 

ešené území se nachází v zastav ném území obce rodinnými domy. Okolní 
zástavba na severní, východní a západní stran   sestává z rodinných dom  s 1 - 2 
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nadzemními podlažími s plochou nebo sedlovou st echou. Na jižní stran  se nachází les 
odd len od pozemku nezpevn nou p ší cestou.  

Stavba zpracovaná dle projektové dokumentace nebude nijak narušovat 
architektonický ráz okolí, nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky ani na 
odtokové pom ry v území. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
 

Celý pozemek je zatravn n. P i pr zkumech zde provád ných nebyly na 
pozemku zjišt ny žádné nadzemní ani podzemní stavby, nebo jiné objekty, které by 
bylo t eba p ed samotným zahájením stavby odstranit. Nenachází se zde ani d eviny a 
ke e, která by musely být pokáceny. 

 
g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
ur ených k pln ní funkce lesa (do asné/trvalé) 
 

V pr b hu stavby nebudou žádné požadavky na zábory zem d lského p dního 
fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 

 
h) územn  technické podmínky 
Dopravní nfrastruktura 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je zajišt no ú elovou komunikací 
severn  od pozemku. V rámci projektové dokumentace je na severní stran  pozemku 
navržena p íjezdová cesta k RD napojující se na výše uvedenou komunikaci. 

 
Ve ejné sít  

Ve ejné sít  jsou vedeny v ú elové komunikaci, která p iléhá ze severní strany k 
pozemku. 

 
i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

Nep edpokládají se žádné další investice ani v cné a asové vazby stavby.  
 
 

2.2.2 Celkový popis stavby 
2.2.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Budova bude sloužit pro rodinné bydlení a je navržena pro ty lennou rodinu. 
Projektovaná stavba je rodinným domem s t emi ložnicemi, t emi šatnami, pracovnou, 
obývacím pokojem, kuchyní s jídelnou, relaxa ním zázemím se saunou, spole enskou 
místností s domácím kinem. V objektu je dále technická místnost, dv  koupelny a dv  
místnosti wc, sklad, sklad kol a zahradní techniky.  V objektu se nachází garáž se 3 
parkovacími místy.  

 
2.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 ešené území se rozkládá na p ibližn  obdélníkovém pozemku s 
trojúhelníkovým výb žkem na jihovýchodní stran  pozemku. Na jižní ásti se 
rozprostírá volná zahrada.  Na jižní ásti je až do poloviny pozemku osazena vlastní 
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budova v etn  garáže pro 3 automobily, která je sou ástí budovy. Garáž je orientována 
k p íjezdové komunikaci. P ed garáží se nachází zpevn ná plocha napojená na ve ejnou 
komunikací, sloužící zárove  i jako požární zásahová komunikace, tato komunikace 
bude zárove  sloužit k odvozu odpadu z vlastního objektu. Do objektu vede p ístupová 
cesta umíst na vedle p íjezdové zpevn né plochy. 

Budova bude zasazena do terénu tak, že svým výškovým uspo ádáním kopíruje 
mírn  svažitý terén a p sobí tak p irozen ji. Celkov  je stavba výškov  d lena na 3 
ásti. Nad vstupní ástí objektu je ešena plochá st echa s vegeta ní úpravou pro 
extenzivní porost.  St echa nad zbytkem objektu je plochá jednopláš ová.  

Na jižní stran  objektu se nachází terasa p ístupná ze všech místností 
orientovaných k jihu. Ostatní plocha pozemku je zatravn na. Na pozemku budou 
vysazeny nižší ke e a kosod eviny, které odd lí komunika ní plochy od trávníku a 
zárove  zp íjemní a zkulturní okolí stavby. Kolem pozemku bude zárove  vysazen živý 
plot ve výši 1 000 mm

 
b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 

Jednopodlažní objekt má p dorysný tvar t í na sebe navazujících obdélník , 
které jsou od sebe výškov  odsazeny.  V jednotlivých ástech objektu se nacházejí 
funk n  p íbuzné místnosti. V nejnižší - vstupní ásti domu jsou soust ed ny místnosti s 
hospodá skou a skladovací funkcí a také vstupní a komunika ní prostory. Ve st ední 
ásti objektu se nachází spole enská zóna s místnostmi s denním provozem. Z této ásti 
je také možný p ímý vstup do zahrady p es terasu. V nejvýše situované ásti, která je 
zárove  nejdále od komunikace, se nachází klidová zóna s ložnicemi a pot ebným 
hygienickým zázemím. 

St echa domu je plochá. Na st echách u vstupní ásti domu a nad vyvýšenou 
st echou nad hlavním schodišt m bude provedena extenzivní zelená st echa. 

Fasáda domu bude áste n  obložena d ev ným obkladem a áste n  omítnuta. 
Výpln  otvor  budou z hliníkových profil  v kombinaci s izola ním sklem a 

venkovními žaluziemi. 
 

 
2.2.2.3 Celkové provozní ešení 

D m je navržen jako jednopodlažní. 
Hlavní vstup do objektu je na západní stran  objektu veden ze záv t í do zádve í 

s navazující šatnou.  Do zádve í vede také vstup z garáže pro 3 automobily. Vedlejší 
vstupy na východní stran  objektu slouží jako obslužné vchody ze zahrady vedoucí do 
skladovacích prostor  a k zahradní technice. 

P es zádve í se vchází do prostoru schodišt  vedoucího do haly. Z haly je p ímo 
p ístupná pracovna, jídelna, obývací pokoj, domácí kino a hygienické za ízení. Tyto 
místnosti jsou umíst ny v jádru budovy z d vodu jejich nejfrekventovan jšího využití. 
Z t chto místností je poté možný p ístup do funk n  p íbuzných místností. Z obývacího 
pokoje do domácího kina, spole enské místnosti a následn  do prostor sauny, z které je 
možný stejn  jako z obývacího pokoje p ímý vstup na terasu, která je prosklenými 
výpln mi opticky propojena s obytnou plochou.  Jídelna je velkým otvorem propojena s 
kuchyní s obývacím pokojem a je z ní také možný p ímý vstup na terasu nebo do 
technické místnosti. Jídelna slouží zárove  jako komunika ní prostor mezi denní a 
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no ní zónou. Jednotlivé ložnice jsou od spole enské zóny odd leny jednak výškovým 
p evýšením a také halou, ze které je možný p ímý vstup na terasu. Z haly je také p ístup 
na WC a do koupelny. V ložnicích ur ených pro dospívající d ti jsou samostatné šatny. 
Ložnice rodi  má krom  šatny také soukromou koupelnu a možný p ímý vstup na 
terasu. 

 
 

2.2.2.4) Bezbariérové užívání stavby 
Hlavní vstup do budovy je bezbariérový. Bezbariérové ešení vnit ní ásti 

objektu nebylo objednavatelem požadováno. Není zde proto navržen výtah ani zdvižná 
plošina umož ující bezbariérový p ístup do obytných místností. Hlavní schodišt  však 
poskytuje dostate ný prostor pro p ípadnou montáž plošiny.  

 
2.2.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby 

Na vlastním objektu se nep edpokládají zvláštní bezpe nostní opat ení, krom  
t ch, které se musejí dodržovat  p i provozu stavby. 

 
2.2.2.6 Základní charakteristika objekt  
a) stavební ešení 

 
Budova je ešena jako jednopodlažní objekt. Jednotlivé ásti domu jsou však 

výškov  odsazeny. Vstupní ást budovy má konstruk ní výšku 3000 mm, Prostor 
hlavního schodišt  má konstruk ní výšku 4750 mm a zbytek objektu má konstruk ní 
výšku 3500 mm. Výškový systém budovy 1.NP = + 0,000 je vztažen k vstupní ásti 
objektu, cca 50,00 mm nad okolním upraveným terénem. Výška nejvyšší atiky je nad 
klidovou zónou objektu ve +7,750 mm. 
 

b) konstruk ní a materiálové ešení 
 
Základy 
 

Objekt bude založen na monolitických pasech z prostého betonu. Na pasech 
budou osazeny vylévací tvarovky. Pasy budou vždy uloženy až na rostlý terén a budou 
po obvod  v min. hloubce 1,15 m od upraveného terénu. Po provedení výkop  pro 
základy p evezme geolog základovou spáru a posoudí, zda je v souladu s uvažovanou 
únosností zeminy. 

V míst  rostlého terénu budou základy vybetonovány do rýhy, v ostatních 
p ípadech je t eba provést bedn ní. 

V základech dle výkresu ležaté kanalizace, elektrických a slaboproudých 
rozvod  budou vynechány prostupy a drážky. Po provedení ležaté kanalizace se v míst  
pr chodu kanalizace p es základ vloží polystyren (XPS) tl. 50mm, aby se omezil tlak na 
potrubí v d sledku sedání základových konstrukcí. 
P i betonáži základ  je t eba rovn ž pamatovat na uložení zemnícího pásku FeZn profil 
30 x 4 a vzájemné propojení zemnící soustavy.  
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V míst , kde je nutno vybudovat násypy pod podlahy budou provedeny ze 
zhutnitelného materiálu nap . z betonového recyklátu. Násypy budou zhutn ny.  

  
Základy budou po obvod  obloženy extrudovaným polystyrénem tl.100mm. 

Na základy se nadbetonuje armovaná deska z betonu C20/25 – XC2 tlouš ky 150mm. 
 

Konstruk ní systém 
Konstruk ní systém domu je krabicový s nosnými st nami po obvod  a uvnit  

dispozic domu.  
 

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové st ny domu jsou navrženy áste n  jako dvoupláš ové s 

prov trávanou vzduchovou mezerou v kombinaci nosného jádra z keramických tvárnic 
POROTHERM 42,5 T-Profi, P10 na tenkovrstvou maltu, tepelné izolace z minerální 
vaty s podélnou orientací vláken a pohledového obkladu z d ev ných desek 
Thermowood kotveného do nosného roštu, áste n  jako jednopláš ové s kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS s izolací z minerálních desek s podélnou orientací 
vláken a omítkou. 

 
Skladba plášt  - dvoupláš ový: 

- vnit ní vápenocementová omítka, tl 15 mm 
- nosné zdivo z keramických tvarovek Porotherm 42,5 T-Profi, tl. 450 mm 
- tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm 
- vzduchová prov trávaná mezera + rošt, tl. 50 mm 
- d ev ný obklad Thermowood, tl. 19 mm 
 

Skladba plášt  - jednopláš ový: 
- vnit ní vápenocementová omítka, tl 15 mm 
- nosné zdivo z keramických tvarovek Porotherm 42,5 T-Profi, tl. 450 mm 
- tepelná izolace z minerální vlny tl.240mm 
- vzduchová prov trávaná mezera + rošt, tl. 50 mm 
- omítka s podkladní a výztužnou vrstvou 
 

Vnit ní nosné st ny i p í ky budou z keramických tvarovek tl. 125mm a 250 mm.  
 

vodorovné konstrukce 
Nosná konstrukce stropu je navržena z monolitické železobetonové desky 

r zných tlouš ek dle rozp tí místností. Deska je uložena na obvodové st n  a na 
vnit ních nosných st nách. Sou ástí desky je i ŽB v nec. 

 
Schodišt  

Schodišt  v dom  je navržené jako monolitické prefabrikované. 
 

V nce 
V nce budou sou ástí stropních desek. 
 

P eklady 
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Nad velkými prosklenými otvory ve st nách jsou navrženy monolitické 
p eklady, u menších otvor  a dve ních otvor  je použito p eklad  Porotherm 7 ve 
skladb  dle tlouš ky st ny s otvorem.  

 
Podkladní betony 

Pod podlahou bude provedena podkladní deska tl.150mm z betonu C20/25. 
Podkladní beton bude betonován na upravený rostlý terén a bude vyarmován kari sítí.  

 
Podlahy 

Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny v samostatném výpise. 
Tepelná izolace podlah bude sou ástí skladby podlahy. Do podlah jako izolace 

budou použity polystyreny vhodné do podlah. Hydroziolace spodní stavby je navržena 
na betonové desce z asfaltového pásu Bituelast tlouš ky 3,5 mm. Na tepelnou izolaci se 
separací se provede anhydritová litá podlaha tl. 60mm. Na litý pot r se provedou 
nášlapné vrstvy – keramická dlažba. 

 
Po obvodu podlahy u st n bude vložen dilata ní pásek  tl. 10mm.  
 
Spáry obkladu st n budou navazovat na spáry dlažby. Tam kde nebude obklad 

st n se provede ker. soklík výšky 80mm. V koupelnách je navržena protiskluzná 
keramická dlažba R10. Typ dlažby bude up esn n podle požadavk  stavebníka. 
Požadována je velkoformátová slinutá dlažba I.jakosti.  

 
 
P í ky 

Dispozice jednotlivých místností je rozd lena keramickými p í kami Porotherm 
tl 125 mm. 

 
St ešní pláš  

St echa nad domem bude plochá jednopláš ová se systémem vnit ních vpustí s 
b žnou nebo vegeta ní úpravou.  

 
Vnit ní omítky 

Jsou navrženy vápenocementové omítky. Pod obklady bude cementová hlazená 
omítka s impregnací.   

 
Keramické obklady st n 

Jsou navrženy v sociálních za ízeních a na WC. Budou kladeny do tmelu na 
vod vzdorn  upravené povrchy st n. V koupelnách bude podkladní vrstva 
nepenetrována a opat ena tekutou hydroizola ní st rkou. 

Obklad bude pokládán v . rohových a ukon ovacích lišt.  
 

Stropní podhledy 
Ve všech místnostech ve st ední ásti a v klidové zón  objektu budou 

sádrokartonové podhledy (v koupelnách budou desky se zvýšenou odolností proti 
vlhkosti). 

 
Výpln  otvor  
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Okna a vn jší dve e 

Jsou navržena hliníková okna a dve e zasklené izola ním dvojsklem. 
V prosklených ástech dve í budou osazena bezpe nostní skla. 

Pro zmírn ní slune ního zá ení jsou navrženy venkovní hliníkové žaluzie 
ovládané elektrickými motory s dálkovým ovládáním.  

Vstupní dve e jsou navrženy hliníkové v kombinaci plných dve í s prosklením 
bo ních k ídel. Dve e budou mít po obvod  bezpe nostní kování a zámek.  

 
Dve e vnit ní 

Vnit ní dve e v dom  budou r zného typu dle ú elu místnosti. P evažovat budou 
d ev né oto né s obložkovou zárubní, dále zde budou d ev né posuvné dve e a sklen né 
dve e a st ny. 

Kování bude z lehkého kovu. Zárubn  budou opat eny gumovým t sn ním proti 
bouchání.   

 
Záme nické výrobky 

Soupis záme nických výrobk  zahrnuje dodávku a montáž záme nických 
konstrukcí.  

Záme nické výrobky v interiéru budou opat eny nát rem, navržen je základní 
nát r a dv  vrstvy syntetického nát ru.  

Záme nické výrobky v exteriéru jsou navrženy s žárovým pozinkováním.  
 

Klempí ské výrobky 
Zahrnují zejména oplechování atik st echy a parapety oken. Klempí ské prvky 

jsou navrženy z hliníkového lakovaného plechu. Oplechování atik na st eše bude barvy 
RAL 9006, oplechování u oken bude ladit s barvou oken. 

 
Malby 

Povrchy st n v interiéru budou opat eny vnit ními omyvatelnými malbami 
r zných barevných odstín . 

 
Krb 

V prostoru obývacího pokoje je navržen elektrický krb.   
 

Zpevn né plochy 
P ed vstupem do domu bude až k oplocené hranici pozemku provedena betonová 

dlážd ná cesta z betonové dlažby osazené do št rkového lože. Cesta bude ohrani ena 
obrubníkem. Za domem bude provedena d ev ná terasa z d ev ných prken 
Thermowood kotvených do d ev ného roštu uloženého do št rkového lože.   

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby zajistili dostate nou stabilitu objektu. 
 
 

2.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
za ízení 
 
a) technické ešení 
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Zásobování vodou 

Nová vodovodní p ípojka bude z ízena ze stávajícího vodovodního adu 
umíst ného v chodníku p ed pozemkem. Napojení na hlavní ad bude provedeno 
navrtávkou s pasem potrubím HDPE 63 X 10,5, uloženým v rýze v hloubce 1,5 m. 
Faktura ní m idlo bude umíst no ve vodom rné šacht  p ed objektem.  

V objektu bude teplá užitková voda oh ívána centráln  tepelným erpadlem.  
Blíže viz samostatná zpráva zdravotechniky 
 

Kanalizace 

Objekt bude nov  napojen na ve ejnou kanalizaci v ulici U Vápenice. 
Kanalizace odvádí splaškové i deš ové vody spole n . Deš ové vody ze st echy objektu 
jsou napojeny, p es lapa e st ešních splavenin. 
Blíže viz samostatná zpráva zdravotechniky.  
 
 

Zásobování elektrickou energií 

Bude provedena nová elektrická p ípojka ze sloupu p ed objektem. Od sloupu 
povede kabel k elektrom rovému rozvad i na hranici pozemku, ve kterém bude 
umíst n hlavní vypína  a faktura ní m ení.  Pro celý objek je navrženo jedno 
samostatné m ení. Osv tlení bude navrženo p evážn  dle SN 360450 a SN 360452 
žárovkovými , zá ivkovými svítidly v etn  úsporných kompaktních svítidel. Venkovní 
osv tleni prostor  zahrady, terasy bude p ipojeno kabelovým rozvodem z rozvad e 
nízkého nap tí umíst ného v technické místnosti. Spolu s kabelem bude založen 
zemnící pásek pro ochranu proti blesku.  Osv tlení prostoru pro p ší budou navr eny 
zahradní lampy. St echy objektu budou opat eny hromosvodným za ízením dle SN 
341390. Svody budou uzemn ny na zemní vodi  FeZn uloženy v zemi- p ímo v 
základové konstrukci objektu. 
Blíže viz samostatná zpráva elektrop ípojky. 
 

Slaboproudá za ízení 

Pro telefonní spojení bude použita digitální pobo ková úst edna s možností 
p ipojení na internet. P ípojka bude ešena z místní sít , ze sloupu p ed objektem. V 
objektu budou provedeny do ur ených místností rozvody pro televizi, po íta ovou sí , 
zabezpe ovací za ízení, domácí telefon a p ípadné další rozvody pro m ení a regulaci.  
Blíže viz samostatná zpráva slaboproudu 
 

Vytáp ní 

V objektu bude zdrojem tepla pro vytáp ní a oh ev TV tepelné erpadlo. Jako 
dopl kový zdroj energie bude použit integrovaný elektrokotel. Bude použito podlahové 
vytáp ní dopln né klasickými otopnými t lesy a fancoily.  
Blíže viz samostatná zpráva vytáp ní. 
 

Vzduchotechnika 

Hygienická vým na vzduchu bude zajišt na p irozeným v tráním, dopln ným v 
sociálních za ízeních ventilátory. Obytné místnosti objektu budou vybaveny 
klimatiza ními jednotkami. P íprava chladiva bude centrální.  
Blíže viz samostatná zpráva vzduchotechniky. 
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2.2.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

Požární ochrana bude zabezpe ena dle platných p edpis  pro tento druh stavby. 
Samostatný požární úsek garáže bude odd len konstrukcemi s požadovanou požární 
odolností. Energetické hospodá ství objektu bude ke svému provozu využívat 
elektrickou energii. 

P ípadný požární zásah bude provád n z ulice U Vápenice. 

Podrobn  viz samostatná požární zpráva. 

 
 

2.2.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 
a) Kritéria tepeln  technického hodnocení 

Tepelná izolace objektu v etn  výplní otvor  je navržena na úrovni 
doporu ených hodnot aktuáln  platné tepeln  - technické normy - SN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov, ást 2: Požadavky. 

Místa, kde je možný výskyt vlhkosti (spodní stavba) budou izolovány 
extrudovaným polystyrenem. Obvodový pláš  a st echa budou tepeln  izolovány 
minerální vlnou. Bezpe nostní vlhkostní režim konstrukcí obložených d evem zajistí 
odv trání vn jšího líce tepeln  izola ního plášt . 

Navržené sou initele prostupu tepla stavebních konstrukcí a výplní otvor  
St na vn jší nad terénem s omítkou U=0,078 W/m2K 
St na vn jší nad terénem s d ev ným obkladem  U=0,11 W/m2K 
St echa nad budovou s vegeta ní úpravou U=0,11 W/m2K  
St echa nad budovou U=0,13 W/m2K  
Okna U=1,0 W/m2K 

 
b) Energetická náro nost stavby 
 
 

2.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí 
Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, 
odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.) 

Dokumentace spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou íslo 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. Dokumentace je v souladu s 
dot enými hygienickými p edpisy a závaznými normami SN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmín né vyhlášky íslo 
268/2009 Sb. Dokumentace spl uje p íslušné p edpisy a požadavky jak pro vnit ní 
prost edí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prost edí. 

Stavba nebude mít žádné negativní ú inky na okolí. 
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2.2.2.11 Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího 
prost edí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 
protipovod ová opat ení apod. 

 
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k možnosti radonové aktivity v podloží budou všechny kontaktní 
konstrukce provedeny v 1. kategorii t snosti (zajistí celistvá radonová a hydro - izolace 
stavby).  
 

b) ochrana p ed bludnými proudy 
Bludné proudy na stavbu nep sobí. 

 
c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

Není pot eba objekt chránit p ed technickou seizmicitou. 
 

d) ochrana p ed hlukem 
P i realizaci objektu budou použity materiály zabezpe ující normativní 

požadavky na nepr zvu nost stavebních konstrukcí. A to jak obvodového plášt  tak 
vnit ních d lících konstrukcí.  

Nepr zvu nost obvodového plášt  zajistí zdi z keramických tvárnic Porotherm 
42,5 T - Profi, tlouš ky 450 mm (Rw = 48 dB). Na vnit ní zdivo budou použity nosné 
cihly Porotherm 24 Profi DRYFIX, tlouš ky 250 mm (Rw = 47 dB) respektive  
p í kovky Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 

Podrobn  viz samostatná hluková studie. 
 

e) protipovod ová opat ení 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 
 
2.2.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Vodovodní p ípojka 

Vodovodní p ípojka bude napojena na ve ejný vodovod v chodníku v ulici U 
Vápenice ve vodom rné šacht  s vodom rem a HUV u vstupu na pozemek.  Bude 
použito HDPE potrubí dimenze DN 50, PN 16.  

 
Kanalizace 

Kanaliza ní p ípojka z PVC DN 150 bude zaúst na do hlavního kanaliza ního 
adu v ulici U Vápenice p es revizní šachtu DN 400  instalovanou na pozemku 
investora.  

 
Elektrická p ípojka 

Bude provedena nová elektrická p ípojka ze sloupu p ed objektem. Od sloupu 
povede kabel k elektrom rovému rozvad i na hranici pozemku, ve kterém bude 
umíst n hlavní vypína  a faktura ní m ení.  Pro celý objekt je navrženo jedno 
samostatné m ení. Z rozvad e budou dále vedeny vlastní rozvody do objektu a bude 
odtud také ešeno napojení staveništ  na elektrickou energii. 



18 
 

 
Propojení slaboproudem 
 V rámci stavebního objektu se po ítá s napojením objektu slaboproudem pomocí 
trubek uložených v zemi, kterými budou protaženy jednotlivé kabely  sítí, sít  PC a 
telefonu, optický kabel.  
 
2.2.4. Dopravní ešení 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je zajišt no ú elovou komunikací 
severn  od pozemku. V rámci projektové dokumentace je na severní stran  pozemku 
navržena p íjezdová cesta k RD napojující se na výše uvedenou komunikaci. Touto 
komunikací bude rovn ž ešen odvoz odpadk  z objektu. 

 
Doprava v klidu 

Pro novostavbu rodinného domu je navržena garáž se t emi garážovými stáními. 
Zpevn ná plocha p ed garáží m že sloužit jako další odstavná plocha pro jedno vozidlo. 

 
 
2.2.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Budova bude zasazena do zelen , celá plocha areálu dube poseta travou mino 
ploch ur ených ke komunikaci. Na  pozemku budou vysazeny nižší ke e a kosod eviny, 
které odd lí komunika ní plochy od trávníku a zárove  zp íjemní a zkulturní  okolí  
stavby. Kolem pozemku bude zárove    vysazen živý plot ve výši 1 000 mm. 
 
 
2.2.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

Tento vliv vzhledem k druhu a velikosti objektu a topnému médiu nebude 
záporný. Provoz RD nebude vykazovat významné rušivé vlivy na své okolí. Pozemek 
bude na nezastav ných plochách intenzivn  sadovnicky upraven a masivní nárust 
zelených ploch oproti sou asnému stavu bude mít p íznivý vlivv na celé nejbližší 
obytné okolí. 

Energetické pot eby budou kryty elektrickou energií a energií z tepelného 
erpadla.  

Objekt bude produkovat pouze b žný komunální odpad skladován pomocí nádob 
na komunální odpad, likvidovaný pravidelným svozem. P edpokládá se t íd ní odpadu 
na papír, plasty a sm sný odpad. 

 
b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana 
rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  

Stavba nebude mít žádné negativní ú inky na okolí. Jedná se o stavbu ur enou 
pro bydlení. 

Na staveništi bude vše provád no tak , aby nebylo nijak narušeno životní 
prost edí a nebyl ani nad míru zat žováno okolí prachem ,hlukem, aby nebyla 
zne iš ována komunikace vozidly dovážející  a odvážející materiál ze stavby.  

 
c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 
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Stavba nebude mít žádné negativní ú inky na soustavu chrán ných území Natura 
2000. 

 
d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 
 Žádné podmínky nebyly stanoveny. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis  

Na pozemku nebyly zjišt ny žádné nadzemní a podzemní objekty. Nebyly ani 
zjišt ny žádné inženýrské sít  procházející pod pozemkem, jak p i náhledu do 
p íslušných map, tak následných pr zkumech  na vlastním pozemku. 

Nebyl ani vznesen požadavek na zvláštní ochranná pásma. 
 

 
2.2.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva 

Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
 
 
2.2.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 
 viz samostatná zpráva zdravotechniky, vytáp ní, elektroinstalace atd. 

 
b) odvodn ní staveništ  
 Staveništ  bude odvodn no pomocí drenáže. 

 
c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništ  se bude rozkládat na vlastním pozemku stavby. Celý prostor bude 
oplocen, na severní stran  bude vjezd na staveništ . Provizorní p ípojky pro staveništ   - 
voda, kanalizace, elektro, telefon atd.  budou na severní stran  pozemku. 

 
d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
 V pr b hu provád ní stavby je p edpokládán zvýšená úrove  hluku a zvýšení 
prašnosti v omezeném množství. Jiná omezení nejsou uvažována. 

 
e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d evin 

P i pr zkumech zde provád ných nebyly na pozemku zjišt ny žádné nadzemní a  
podzemní stavby, nebo jiné  objekty, které by bylo t eba p ed zapo etím stavby 
odstranit. 

 
f) maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) 
 Zábory jsou omezeny hranicí pozemku. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace 
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 P i výstavb  bude produkován b žný komunální odpad, skladován v nádobách 
na komunální odpad. Odpad z hygienických bun k bude skladován ve fekálních 
nádobách. Nádoby budou pravideln  vyváženy. Odpad stavebních hmot a materiál  
bude likvidován v souladu se souvisejícími p edpisy. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

P ebyte ná ornice a ást zeminy, která bude použita p i dokon ovacích terénních 
a sadových úpravách, bude uložena na jižní ásti pozemku. Ostatní nepot ebná zemina 
bude odvezena na skládku za obec, kde bude uložena a využita p i jiné stavební 
innosti. 

 
i) ochrana životního prost edí p i výstavb  
 P i výstavb  budou dodržovány p íslušné bezpe nostní, technologické a 
provád cí p edpisy 
 
j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 
p edpis  

P i výstavb  budou dodržovány všechny platné bezpe nostní p edpisy, vyhlášky 
a vyhlášky související.  P i provád ní veškerých prací je za pot ebí dodržovat zákon . 
309/2006 Sb., na ízení vlády . 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o bezpe nosti a ochran  
zdraví p i práci. Je nutné také respektovat ustanovení zákona . 22/1997 Sb. a na n j 
navazující na ízení vlády. P i stavb  budou dále dodržena ustanovení zákona . 
183/2006 Sb. a závazná ustanovení p íslušných technických norem.  

Není pot eba zvláštního koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 
P i pr b hu výstavby nebude nijak omezena bezbariérovost užívání okolních 

staveb. Všechny materiály budou skladovány pouze na pozemku investora.  
 
l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení  

Nákladní automobily budou zajížd t a budou odstaveny na pozemku investora. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

Není zapot ebí zvláštních podmínek pro provád ní stavby. Budou dodržovány 
technologické postupy a p edpisy pro provád ní stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

P i výstavb  bude dodržován asový harmonogram stanovený v technologických 
p edpisech pro výstavbu. Zahájení stavby se p edpokládá v 9/2014 a její ukon ení 
3/2016. 
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2.3. D1.1.a)  Architektonicko-stavební ešení - 
technická zpráva 
 
 Navrhovaný objekt bude sloužit jako stavba pro rodinné bydlení. Objekt je 
navržen pro trvalý pobyt rodiny s 4 - 5ti leny. 
 
 Navržený objekt svým tvarem kopíruje svažitý terén ešeného území a svým 
architektonickým rázem zapadá mezi ostatní stávající stavby, které jsou velikostn  
srovnatelné. Zdejší zástavba sestává z rodinných domk  jak s plochou tak sedlovou 
st echou. Navržený objekt má plochou st echu a nijak tak negativn  nep sobí na 
estetické vnímání obyvatel dané lokality.  
 
 

2.3.1 Celkové provozní ešení 
 

D m je navržen jako jednopodlažní. 
Hlavní vstup do objektu je na západní stran  objektu veden ze záv t í do zádve í 

s navazující šatnou.  Do zádve í vede také vstup z garáže pro 3 automobily. Vedlejší 
vstupy na východní stran  objektu slouží jako obslužné vchody ze zahrady vedoucí do 
skladovacích prostor  a k zahradní technice. 

P es zádve í se vchází do prostoru schodišt  vedoucího do haly. Z haly je p ímo 
p ístupná pracovna, jídelna, obývací pokoj, domácí kino a hygienické za ízení. Tyto 
místnosti jsou umíst ny v jádru budovy z d vodu jejich nejfrekventovan jšího využití. 
Z t chto místností je poté možný p ístup do funk n  p íbuzných místností. Z obývacího 
pokoje do domácího kina, spole enské místnosti a následn  do prostor sauny, z které je 
možný stejn  jako z obývacího pokoje p ímý vstup na terasu, která je prosklenými 
výpln mi opticky propojena s obytnou plochou.  Jídelna je velkým otvorem propojena s 
kuchyní s obývacím pokojem a je z ní také možný p ímý vstup na terasu nebo do 
technické místnosti. Jídelna slouží zárove  jako komunika ní prostor mezi denní a 
no ní zónou. Jednotlivé ložnice jsou od spole enské zóny odd leny jednak výškovým 
p evýšením a také halou, ze které je možný p ímý vstup na terasu. Z haly je také p ístup 
na WC a do koupelny. V ložnicích ur ených pro dospívající d ti jsou samostatné šatny. 
Ložnice rodi  má krom  šatny také soukromou koupelnu a možný p ímý vstup na 
terasu. 
 
 

2.3.2 Konstruk ní a stavebn  technické ešení 
 

Nosnou konstrukci tvo í keramické tvarovky Porotherm T-Profi 42,5 o tlouš ce 
450 mm, zd né na tenkovrstvou maltu. Obvodvé st ny jsou áste n  navrženy jako 
dvoupláš ové s prov trávanou vzduchovou mezerou a d ev ným obkladem a áste n  
jako jednopláš ové s kontaktním zateplovacím systémem. 

Stropní deska má tlouš ku 110 - 225 mm. V objektu jsou instalována 
monolitická p edem p ipravená schodišt . Vnit ní nosné zdivo Porotherm tl. 250 mm. 
Objekt je zateplen vn jším zateplovacím systémem ETICS s TI z minerálních desek 
minimální tlouš ky 100 mm.  
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Ve všech místnostech je nášlapná vrstva tvo ena dlažbou. V celé budov  jsou 
instalována hliníková okna, vn jší hliníkové dve e a d ev né dve e vnit ní. Budova má 
jednopláš ovou plochou st echu s tepelnou izolací EPS 100S minimální tlouš ky 200 
mm. 

 
2.3.3 Bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prost edí 
 
 Nejsou vyžadována žádná speciální opat ení. 
 

2.3.4 Stavební fyzika 
 
 Viz samostatná p íloha - výpo ty stavební fyziky. 

 
2.3.5 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 Viz samostatná p íloha - D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení. 

 
2.3.6 Požadovaná jakost navržených materiál  a jakost 
provedení 
 
 P ed použitím stavebních materiálu bude provedena vstupní kontrola kv li 
zamezení nedostatk  na materiálu v konstrukci. Poškozené i jinak závadné materiály 
nebudou použity p i stavb . 

 
2.3.7 Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované 
zhotovitelem 
 
 V pr b hu výstavby bude zhotovitel zaznamenávat veškeré údaje do stavebního 
deníku dle platných vyhlášek. Budou provád ny dokumenta ní materiály ke speciálním 
pracím a výrobk m. 

 
2.3.8 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí, kontrolní m ení a zkoušky 
 
 Budou provád ny kontroly vždy po dokon ení prací dle technologických 
postup  ješt  p ed zakrytím konstrukce dle platných norem.
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3. Záv r 
 
 B hem mé práce na zpracovávání požadované projektové dokumentace k 
provedení stavby nadstandardního rodinného domu dle vyhlášky . 499/2006 Sb.  byly 
provedeny menší zm ny oproti p vodním studijním podklad m  a návrh m k tomuto 
rodinného domu. Tyto zm ny byly provedeny zejména z d vodu nevyhovujícího návrhu 
konstruk ních výšek i p edpokladu jiných materiál  a hmot na konstrukci a z d vod  
zm n ných požadavk  objednatele na jednotlivé funk ní a estetické p sobení domu. 
Celkov  však tyto malé zm ny nijak nezm nily ráz stavby a neodchýlila jsem se od 
p vodního návrhu dispozice a funkce rodinného domu.  
 Byla úsp šn  provedena dokumentace pro provedení stavby nadstandardního 
rodinného domu. Všechny zhotovené výkresy, zprávy a ostatní dokumenty byly 
provedeny v souladu s v sou asnosti platnými normami a vyhláškami. Zhotovená práce 
obsahuje všechny p ílohy vyžadované vyhláškou . 499/2006 Sb.  a v rozsahu dle 
zadání bakalá ské práce. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbol  

 
RD  rodinný d m 
NP  nadzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
UT  upravený terén 
PT  p vodní terén 
EPS  expandovaný polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
PE  polyetylen 
WPC  woodplastic 
VŠ  vodom rná šachta 
RŠ  revizní šachta 
Š  stávající šachta 
RE  elektrom rový rozvad  
HUP  hlavní uzáv r plynu 
NN  nízké nap tí 
ETICS  External Thermal Insulation Composite System 
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