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Abstrakt v českém jazyce 

Předmětem této bakalářské práce je novostavba jednopodlažního částečně 
podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím v Novém Městě na Moravě.  
Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. 
Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Hlavní vstup a vjezd do objektu je 
v úrovni 1NP z ulice Nad Městem. Dům má tvar kvádru a je k němu přistavěná garáž 

pro dva osobní automobily. Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány na jih. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi a prvky ztraceného 

bednění. Všechny stropní konstrukce jsou monolitické, stejně tak, jako schodiště.  
Rodinný dům má klasickou sedlovou střechu, kde hlavní dominantu tvoří spojení 
střešních a fasádních oken na jižní straně domu.  

Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AutoCAD. 
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Bakalářská práce, novostavba, rodinný dům, částečně podsklepený, obytné podkroví, 
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Abstrakt v anglickém jazyce 

The subject of this thesis is newly built single-storey detached house with 

partial cellar  and with an attic in Nové Město na Moravě. The shape and height position 

of the house is adapted to vertical alignment of the ground. The house is designed for 4 

family members. The main entrance is in the first floor from the street of Nad Městem. 

The house has the shape of a cuboid and on the one side is attached garage for two cars. 

The main residential rooms are situated to the south side of the house.  

Vertical constructions are made of ceramic bricks and concrete blocks. All ceiling 

construction is monolithic, as well as stairs. House has got a classic gable roof, where 

dominated combination of roof and facade windows on the south side of the house. 

The project was processed by a computer program AutoCAD. 
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Úvod 

Jako téma své bakalá ské práce jsem si vybral Novostavbu rodinného domu v míst  
bydlišt . Toto téma jsem si zvolil, protoţe jsem cht l vytvo it kompletní projektovou 
dokumentaci pro rodinný d m, ve kterém bych cht l jednou bydlet.  

Pozemek na kterém by m l d m stát jsem m l jasný jiţ od začátku a proto jsem 
začal s vypracováním architektonické studie. Hlavní myšlenkou bylo vytvo it d m s co 

nejniţší energetickou náročností. Tento problém jsem se snaţil z počátku ešit hlavn  
vnit ní dispozicí a umíst ním na pozemku. B hem vypracování jsem na základ  
konzultací provedl n kolik konstrukčních zm n. Došlo také na odstran ní, p ípadn  
p idání n kterým materiál .  

Po vypracování provád cích výkres , detail , a dalších náleţitostí jsem provedl 
tepeln  technické a poţárn  bezpečnostní posouzení. 

Bakalá ská práce eší projektovou dokumentaci jednopodlaţního částečn  
podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím v Novém M st  na Morav . 
V dom  jsem se snaţil vytvo it odd lenou část pro rodiče v prvním nadzemním podlaţí. 
D m má sedlovou st echu ,  která je v n kolika částech p erušená. Hlavní zajímavostí 
na tomto dom  je pouţití kombinace st ešních a fasádních oken a terasa ve druhém 
nadzemním podlaţí.  

Stavba je navrhována v souladu s územním plánem Nového M sta na Morav , 

dále pak se všemi účinnými zákony a ostatními právními p edpisy a platnými českými 
státními normami.  

Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu ůutoCůD. 
Vizualizace byla zpracována pomocí programu ůrchiCůD a následn  upravena 
programem Artlantis.  
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A. PR VODNÍ ZPRÁVů 

ů.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavb  

 

aě Název stavby:  Novostavba rodinného domu v Nové M st  na Morav  

 

bě Místo stavby:  
Adresa: Nad M stem, Nové M sto na Morav  

Čísla popisná: - 

Katastrální území: Nové M sto na Morav  

Parcelní čísla pozemk : 3394/59 

 

cě P edm t projektové dokumentace: 
P edm tem projektové dokumentace je novostavba zd ného rodinného domu 

v Novém M st  na Morav . Jedná se o jednopatrový částečn  podsklepený rodinný d m 
s obytným podkrovím.  
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno, p íjmení:  Št pánek, Petr   

Místo trvalého bydlišt : Hornická ř74, Nové M sto na Morav , 5ř2 31 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Firma: VUT FůST, Veve í ř5, Brno, 602 00  
bě Hlavní projektant: Jind ich Babáček, Hornická ř72, Nové M sto na Morav , 5ř2 31 

 

ů.2 Seznam vstupních podklad  
– vizuální prohlídka stavební parcely 

– limity dané platným územním plánem Nového M sta na Morav  

– platné vyhlášky a normy pouţívané ve stavební výrob  a projektové činnosti 
– katastrální mapy dané lokality 

– fotodokumentace pozemku 
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ů.3 Údaje o území 
a) Rozsah ešeného území 
 P edm tem projektu je novostavba jednopodlaţního částečn  podsklepeného 
rodinného domu s obytným podkrovím v Novém M st  na Morav . D m bude postaven 
na stavební parcele č. 3394/59, k. ú. Nové M sto na Morav , která je v majetku 

investora. Parcela je dle územního plánu Nového M sta na Morav  určená pro výstavbu 
rodinného domu. 

 

bě Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  Ěpamátková rezervace,  
památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.ě 

Objekt se nachází v CHKO II. – IV. Zóny, ale je za azen v územním plánu jako 

stavební parcela pro výstavbu. Není tedy t eba zvláštních opat ení.  Zároveň se 
staveništ  nenachází v ţádné památkové rezervaci ani v ţádné památkové zón . 
 

cě Údaje o odtokových pom rech 

Stavební pozemek je svaţitý sm rem od severovýchodu na jihozápad a v současné 
dob  není zastav n. Veškerá dešťová voda se vsákne do p dy na pozemku, čímţ se 
zabrání znečišt ní komunikací. Po výstavb  objektu budou  instalovány drenáţní 
trubky, které odvedou dešťovou vodu dál od pozemku, kde se voda bude moci p irozen  
vsáknout. Stejný p ípad platí i pro dešťovou vodu odvedenou ze st echy pomocí svod .  

 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

Pro lokalitu výstavby ešeného objektu platí územní plán Nového M sta na 
Morav . Tento návrh je v souladu s platnou územn  plánovací dokumentací. 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p ípad  
stavebních úprav podmiňujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územn  plánovací dokumentací 

Pro lokalitu výstavby ešeného objektu platí územní plán Nového M sta na 
Morav . Tento návrh je v souladu s platnou územn  plánovací dokumentací. 

 

fě  Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
Na parcele jsou dodrţeny všechny obecné poţadavky na vyuţití území dle platné 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
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gě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Projektová dokumentace splňuje poţadavky dotčených orgán  státní správy a 

správc  inţenýrských sítí. Dále se bude dodrţovat bezpečnost a zdraví p i práci. 
Ěpoznámka: tato problematika není součástí bakalá ské práceě 

 

hě Seznam výjimek a úlevových ešení 
Ne eší se. 

 

iě Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související a podmiňující investice se u objektu nenacházejí, proto se tento bod 
ne eší.  

 

jě Seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby 

B hem stavby a po jejím dokončení nebude docházet k ţádným zásadním vliv m 
na okolní pozemky a stavby. Pokud provád cí firma jakýmkoliv zp sobem poškodí 
p íjezdovou komunikaci, uhradí její uvedení do p vodního stavu na vlastní náklady. 
Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její okamţité uvedení do p vodního stavu. 
P ípadn  jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení 
stavby uveden do p vodního stavu a p ípadné d eviny v okolí objektu se musí v 
pr b hu stavby chránit proti poškození. 

 

Parcela 

č. 
Druh 

pozemku 

Zp sob 

využití 
Vým ra 

[m
2
] 

Majitel 

3394/59 orná p da   1416 

SJM Št pánek petr a Št pánková 
Olga, Hornická ř74, 5ř231, Nové 
M sto na Morav  

3394/55 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
4981 

M sto Nové M sto na Morav , 
Vratislavovo nám stí 103, 5ř231 
Nové M sto na Morav  

3394/60 orná p da   1294 

SJM Krupík B etislav a Krupíková 
Miloslava Ing., Nad M stem 1613, 
5ř231 Nové M sto na Morav   

3394/69 orná p da   1323 

SJM Patzel Michal Ing. a Patzelová 
Dagmar Ing., Na Honech 1835, 

66601 Tišnov 

3394/107 orná p da   2426 

M sto Nové M sto na Morav , 
Vratislavovo nám stí 103, 5ř231 
Nové M sto na Morav  

Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
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ů.4 Údaje o stavb  
 

aě nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu jednopodlaţního částečn  podsklepeného rodinného domu 
s obytným podkrovím.  
 

bě účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro bydlení dle platné vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 

cě trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu.  
 

dě údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  Ěkulturní památka 
apod.) 

  Dle právních p edpis  stavba nepodléhá ţádné ochran . Nejedná se o kulturní 
památku apod. 
 

e)  údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh ešení dodrţuje obecné technické poţadavky na výstavbu. Stavba je ešena v 
souladu s platnou vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. o obecných technických poţadavcích na 
výstavbu. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami, stavebním zákonem a 
provád cími vyhláškami co do rozsahu, tak do technické úrovn  odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace Bezbariérové ešení nebylo p áním investora.  
 

f)  údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z 
jiných právních p edpis  

Projektová dokumentace splňuje poţadavky dotčených orgán  státní správy a 
správc  inţenýrských sítí. Ěpoznámka: není součástí bakalá ské práceě 

 

gě seznam výjimek a úlevových ešení, 
  Pro výstavbu rodinného domu nejsou pot eba ţádné výjimky, ani úlevová ešení. 
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hě navrhované kapacity stavby Ězastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel /pracovník  
apod.)  

  – Vým ra pozemku  1416,00 m
2
 

 – Zastav ná plocha objektu  217,69 m
2
 

 – Zpevn né plochy  108,80 m
2
 

 – Okapový chodníček 23 m
2
 

 – Travnaté plochy  1066,51 m
2 

 – Obestav ný prostor  1065,11 m
3 

 D m má jednu bytovou jednotku a bude slouţit pro čty člennou rodinu Ě2 dosp lí, 
2 d tiě. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresu situace. 
 

i)  základní bilance stavby Ěpot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída 
energetické náročnosti budov apod.ě, 

 

Zásobování pitnou vodou 

Rozvod vn jšího vodovodu do navrhovaného objektu rodinného domu 
s čty člennou rodinnou je navrhován DN 50. P edpokládaná spot eba vody na osobu 
denn  je 50 l. 
- pr m rná roční pot eba vody 4 osob  Qr: 200 l/den × 365 dní = 73 m

3
/rok 

- celková délka vodovodní p ípojky     16,85 m 

 

Likvidace dešťových vod 

Likvidace dešťových vod je ešena pomocí vsaku. Od domu bude odvedena pomocí 
drenáţních trubek.  

 

Spot eba zemního plynu 

Roční spot eba plynu je odhadnuta na 25 MWh 

Navrţená p ípojka PE 32 × 3,0 mm, PE 100 

 

jě základní p edpoklady výstavby 

Stavebník p edpokládá stavební úpravy provád t v pr b hu roku 2015 – 2016 v 

závislosti na finančních moţnostech vyplývajících z vlastních fond  a poskytnutého 
úv ru. Vzhledem k p edpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba ešena jako 
jeden stavební soubor v jednom časovém sledu. 

 

P edpokládaný termín zahájení stavby : 04/2015 

P edpokládaný termín dokončení stavby : 05/2016 
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Postup prací  
– Vytýčení všech inţenýrských sítí. 
– Skrývka ornice. 
– Hloubení stavební jámy a její stabilizace. 
– Úprava podloţí, p evzetí základové spáry geologem. 
– Zhotovení základových konstrukcí 
– Zhotovení základové desky. 
– Provedení izolace desky 

– Vyzd ní suterénu 

– Vytvo ení stropní konstrukce nad 1S a současn  základ. konstrukce v 1NP   

– Výstavba 1NP. 

– Provedení a betonáţ stropu 1NP. 

– Výstavba 2NP. 

– Montáţ krovu a st ešní krytiny. 
 

Veškerý zdící systém st n a strop  bude provád n dle technologických postup  
p edepsaných výrobce. Podpory bedn ní vodorovných nosných prvk  je moţné 
odstranit, pokud pevnost betonu v tlaku dosáhla alespoň 70% poţadované pevnosti. 
Zhotovitel stavby p edloţí současn  s návrhem provád ní stavby časový plán stavby a 
bude zodpov dný za ádné provedení stavby. 

 

kě orientační náklady stavby 

P edb ţné náklady na plánované stavební úpravy jsou odhadovány na cca. 5,3 mil. 
Kč. Objekt bude vyuţívat investor a jeho rodinný p íslušníci. 
 

 

A.5  Člen ní stavby na objekty a technická a 
technologická za ízení  

 

SO.01 – Novostavba rodinného domu 

SO.02 – Zpevn né plochy 

SO.03 – Okapový chodník 

SO.04 – Oplocení 
SO.05 – Vodovodní p ípojka 

SO.06 – Dešťová kanalizace 

SO.07 – Splašková kanalizace 

SO.08 – Plyn. p ípojka 

SO.09 – Elektro p ípojka 

SO.10 - Drenáţe 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
 

B.1 Popis území stavby 
 

aě Charakteristika stavebního pozemku  
Stavba se nachází na neoploceném pozemku Parcelního čísla 3394/59, k. ú. Nové 

m sto na Morav  v majetku investora. Sklon terénu je mírn  svaţitý od severu k jihu. 
Tento mírný sklon nemá vliv na za ízení staveništ . Hlavní p ístup na pozemek je 
z p ilehlé ulice – stávající stav beze zm ny navrţený v rámci ZTV celé lokality. Na 
ploše staveništ  se nenachází vzrostlé stromy ani drobná zeleň.  

Stavební pozemek je kompletn  p ipravený pro zahájení stavebních prací. Jako 
staveništ  budou po dobu výstavby vyuţívána ešená parcela v majetku investora, jejíţ 

kapacita je dostatečná. Stavba bude zásobována vstupními médii ze stávajících p ípojek 
k parcele Ěvoda, elektroě. Nebudou z izovány ţádné nové p ípojky. 

 

bě Výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  Ěgeologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod. 

Byla zajišt na vyjád ení správc  inţenýrských sítí a byla provedena vizuální 
prohlídka staveništ . Dále bylo provedeno geodetickou firmou polohopisné a 

výškopisné zam ení pozemku. Následoval radonový pr zkum a fotodokumentace 
ešeného území.  

Geologický pr zkum nebyl pro ešené území zadán. 
 

cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenalézá v ţádném ochranném pásmu technického charakteru Ěsilnice I. 
t ídy, ţeleznice, ochranná pásma stávajících IS, ochranné pásmo m stské památkové 
zóny, atd.ě. Objekt se nachází v CHKO II. – IV. Zóny, ale je za azen v územním 
plánování jako stavební parcela pro výstavbu a není tedy t eba zvláštních opat ení.  

Na hranici pozemku jsou ukončeny všechny inţenýrské sít  a p i realizaci stavby 
je nutné dodrţovat platnou normu ČSN 73 6005 a další ustanovení ešící ochranná 
pásma sítí.  
 

dě poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek leţí v lokalit  bez poddolování, nehrozí ohroţení stavby agresivní 

vodou ani seismicitou. Pozemek se z hlediska t chto anomálií nenachází v ochranném 
nebo bezpečnostním pásmu. P ípadné povodn  nebo sesuvy p dy nehrozí. 

 

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

B hem stavby a po jejím dokončení nebude docházet k ţádným zásadním 
vliv m na okolní pozemky a stavby. Pokud provád cí firma jakýmkoliv zp sobem 
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poškodí p íjezdovou komunikaci, uhradí její uvedení do p vodního stavu na vlastní 
náklady. Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její okamţité uvedení do 

p vodního stavu. P ípadn  jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude 
po provedení stavby uveden do p vodního stavu. P ípadné d eviny v okolí objektu se 
musí v pr b hu stavby chránit proti poškození. Na samotném pozemku se však ţádná 
zeleň nenachází.  

Veškerá dešťová voda, která se na pozemku objeví bude primárn  vsakována. 
Dešťové vody odvedené ze st ech budou pomocí drenáţních trubek odvedeny dál od 
domu a zde se bude voda vsakovat.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Na ploše staveništ  se nenachází vzrostlé stromy ani drobná zeleň, které by byli 
určeny ke kácení. Zároveň se zde nenachází ţádné stavby, které by byly určeny 
k demolici.  

 

gě Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
určených k pln ní funkce lesa Ědočasné / trvaléě 

Územní plán eší danou oblast jako zastavitelné území určené pro zástavbu 
rodinnými domy. Druh pozemku je veden jako orná p da – nutný zábor ZPF. V celé 
lokalit  je v současnosti realizována zástavba rodinnými domy ešená v rámci ZTV 
včetn  dopravní a technické infrastruktury napojení všech parcel. 
 

hě Územn  technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

V současné dob  jsou veškeré p ípojky inţenýrských sítí jiţ provedeny a 
zakončeny na hranici pozemku investora. V p ípad  plynovodní a elektrické p ípojky 
jsou v jiţ vybudovány pilí e na hranici pozemku. Dopravní napojení na místní obsluţné 
komunikace je rovn ţ hotové. Veškerá tato infrastruktura je ešena separátn  v rámci 
ZTV dané lokality. Jedná se zejména o p ípojky: vodovod, plynovod, elektrická energie, 
splašková kanalizace a dešťová kanalizace. 

Objekt bude napojen na tyto stávající p ípojky, jejichţ polohy a zakončení 
z stávají beze zm ny. Plánovanými stavebními pracemi nebudou dotčeny ţádné 
stávající ady sítí v ulici p ed objektem. Nebudou z izovány ţádné nové p ípojky. 
Provoz stavby neovlivní stávající dopravní systém v okolí objektu, pouze p i naváţení 
materiálu na stavbu m ţe po dobu vykládání dojít k částečnému omezení provozu. 
Vzhledem k tomu, ţe se zde nachází pouze n kolik funkčních dom , nejedná se o ţádný 
problém.  
 

iě V cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není omezena podmiňujícími investicemi a není podmín na ţádnými 
časovými vazbami. P ívod jednotlivých médií na stavbu bude zajišt n ze stávajících 
p ípojek v dostatečném p edstihu p ed zahájením stavebních prací. Nebudou z izovány 
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ţádné nové p ípojky. ešení jednotlivých profesních částí je uvedeno dále v 
samostatných oddílech dokumentace. Technické zabezpečení stavby Ěkrátkodobé 
skladování materiál ě bude vyuţívat plochy v majetku investora, jejichţ kapacita je 
dostatečná. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 – Vým ra pozemku  1416,00 m
2
 

 – Zastav ná plocha objektu  217,69 m
2
 

 – Zpevn né plochy  108,80 m
2
 

 – Okapový chodníček 23 m
2
 

 – Travnaté plochy  1066,51 m
2 

 – Obestav ný prostor  1065,11 m
3 

 D m má jednu bytovou jednotku a bude slouţit pro čty člennou rodinu Ě2 dosp lí, 
2 d tiě. D m je jako jednopodlaţní částečn  podsklepený s obytným podkrovím.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení  
Celá oblast je územním plánem charakterizována jako zastavitelné území pro 

individuální bydlení v rodinných domech. Na parcele bude d m umíst n tak, aby byly 
dodrţeny povinné odstupy od hranic pozemku a sousedních objekt  – viz výkres 
situace. Součástí prvního nadzemního podlaţí je i garáţ, které je napojena na ve ejnou 
komunikaci. Samotný d m bude na pozemku umíst n tak, aby bylo moţné vyuţít co 
nejvíce tepelných zisk  ze slunce. To znamená, ţe ve všech obytných místnostech 
budou okna p eváţn  na jiţní stranu, N která zasahují také na východní, p ípadn  
západní stranu. D leţité však je, na severní stran  nejsou ţádná okna z obytných 
místností.  
 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení.  

Jedná se o jednopatrový částečn  podsklepený rodinný d m s obytným podkrovím a 
garáţí. Jedná se o pom rn  veliký rodinný d m, který je určen primárn  pro 4 člennou 
rodinu. Samotný d m má tvar obdélníku, ke kterému je p istav na čtvercová garáţ. 
Hlavní vchod a vjezd do objektu je orientován na sever. Zde se také nachází hl. 
p íjezdová komunikace a vjezd do garáţe. St echa obytné části rodinného domu je 

sedlová s tmavou st ešní krytinou. Nad garáţí je st echa plochá. Na dom  budou pouţitý 
p edevším sv tlé barvy, které budou korespondovat s tmavou st ešní krytinou a šedou 
barvou fasády na garáţi. Pouţitím šedé barvy docílíme toho, ţe garáţ bude opticky 
odd lena od zbytku objektu. Všechny obytné místnosti jsou orientovány p eváţn  na 
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jih. Díky tomu je zajišt no dostatečné prosv tlení místností v pr b hu celého dne. Na 

jiţní stran  domu jsou dominantou domu st ešní okna kombinovaná s fasádními.   
 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Vchod do domu je umíst n na severní stran  domu. Po vstupu do domu m ţeme 
projít p es zádve í aţ na chodbu. Z chodby je moţný p ístup do všech místností a na 
schodišt . Dále se zde nachází obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, coţ je hlavní 
společenské centrum domu. V prvním nadzemním podlaţí nalezneme také samostatnou 
obytnou část tvo enou loţnicí, šatnou a koupelnou. Tato část domu je výhradn  určena 
rodič m. V suterénu objektu se nachází vinotéka, která bude slouţit nejen jako 
zásobárna vína, ale také pro společné posezení s p áteli. Druhé nadzemní podlaţí je 
navrhováno jako klidová část. Nachází se zde dva d tské pokoje, dv  pracovny, 
koupelna, šatna, WC. V rodinném dom  jsou vy ešené provozní vazby dle 
architektonických zásad. 

Kompletní stavba bude provedena stavební firmou, která si vybere dodavatele a 

subdodavatele podle výb ru investora nebo bude stavba provedena svépomocí 
s oprávn ným stavbyvedoucím v souladu se stavebním zákonem EU. Na stavb  se 
budou pohybovat i subdodavatelé. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Úpravy pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace nejsou p edm tem 

tohoto projektu, nejsou poţadavkem investora. 
 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby  
 Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na bezpečnost p i uţívání, 
mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zví at, 
zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prost edí, ochranu proti hluku a úsporu 
energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. v pozd jším zn ní.  

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být uţívány zp sobem, ke kterému jsou 
určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrţeny dle statických 
a mechanických vlastností pro daný provoz. V objektech se provede zemn ní všech 
kovových částí. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objekt  

aě stavební ešení 
V 1NP bude umíst na kuchyň, obývací pokoj, loţnice s vlastní koupelnou a šatnou, 

technická místnost, WC, p edsíň, garáţ. V 2NP budou umíst ny 2 d tské pokoje, 2 

pracovny, šatna, koupelna, WC. V 1S bude umístn na vinotéka. 
Celá dispozice je navrţena tak, aby veškeré společenské a obytné místnosti byli 
orientovány na jih. Tím je zaručeno, ţe v t chto místnostech bude po celý den dostatek 
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sv tla. Samotný d m je navrţený jako jednopodlaţní částečn  podsklepený s obytným 
podkrovím. Sklon st ešních rovin je 30°. Vn jší rozm ry nepravidelného p dorysu jsou  
20,74 × 15,24 m. 

 

bě konstrukční a materiálové ešení 
Na stavbu budou pouţity pouze materiály a hmoty, jejichţ veškeré vlastnosti 

poţadované normami a p edpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. Stavební hmoty a 
materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a pouţívat pouze v souladu 
s podmínkami uvedenými výrobcem. P i provád ní stavebních prací je nutno 
respektovat platné technické normy, provád cí a související p edpisy, zejména 
bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry odpovídat 
poţadavk m platných norem. 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou z prostého betonu C20/25. P ed samotným zalitím je 
nutné instalovat zemnící pásky FeZn. Na základy bude provedena základová deska 
taktéţ z prostého betonu C20/25 proloţená kari sítí. Základové desky budou provád né 
ve dvou úrovních. 1. deska bude v 1S o tloušťce 150 mm. Druhá bude vytvo ena pro 
1NP a musí být ve stejné výškové úrovni jako je stropní konstrukce nad 1S, tzn. 

200 mm. 

Svislé konstrukce  
 V suterénu domu budou jako svislé obvodové zdivo pouţity betonové tvárnice 
ztracené bedn ní, které se zalijí betonem t ídy C16/20. Obvodové st ny v suterénu jsou 
nadále opat eny asfaltovou hydroizolace a tepelnou izolací z expandovaného 
polystyrenu tl. 140 mm.  

 V prvním a druhém nadzemním podlaţí je jako obvodov  zdivou pouţita 
keramická tvárnice tl. 300 mm. Celý d m je zateplen šedým expandovaným 
polystyrenem tl. 140 mm. Díky této tepelné izolaci vyhovuje d m ješt  lépe neţ jsou 
doporučené poţadavky platné normy ČSN 73 0540. Jedná se o systém zateplení ETICS. 
Jednotlivé keramické tvárnice jsou ukládány na tenkovrstvou tepeln  izolační maltu. 
Vn jší povrchová úprava obvodových st n je z rýhované silikátové omítky bílé barvy 
ĚRůL ř010ě. Vnit ní povrchová úprava st n je vytvo ena pomocí vnit ní vápenné 
štukové omítky. 
 Vn jší obvodové konstrukce garáţe jsou také z keramických tvárnic tl. 300 mm 
kladeny na tenkovrstvou tepeln  izolační maltu. Garáţ není zateplena, avšak vnit ní a 
vn jší povrchová úprava je stejná jako na hlavní části domu. 
 Ve druhém nadzemním podlaţí v míst  terasy pouţita lehká d ev ná obvodová 
st na, které je tvo ena z KVH hranol  160 × 60 mm. Mezi hranoly je vloţena minerální 
vata a samotná st na je ješt  p ekryta šedým expandovaným polystyrenem. Tato st na je 
zde umíst na z d vodu váhy celé konstrukce na stropní desku. Vn jší povrchová úprava 
je provedena op t z rýhované silikátové omítky. Vnit ní povrch  tvo í sádrokartonová 
deska. 
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Vnit ní nosné st ny jsou tvo eny z keramických tvárnic tl. 300 mm. P íčky jsou tvo eny 
op t z keramických tvárnic tl. 150 mm. Povrchová úprava t chto konstrukcí je vnit ní 
vápenný štuk.  
 

Stropní konstrukce + podlahové konstrukce 

 Stropní konstrukci nad 1S a nad 1NP tvo í ŢB prost  uloţená monolitická stropní 
deska tl. 200 mm. Konstrukce musí být navrţena v souladu s aktuálními právními 
normami. D leţité je vytvo it ztuţující v nec vţdy po celém obvodu budovy. Dále pak 
zachovat rozmíst ní jednotlivých pr vlak .  Nad okenní a dve ní otvory budou  pouţity 
keramické p eklady od daného výrobce. Výpis p eklad  najdeme ve sloţce č. 3 ve 
výkrese: P dorys 1NP. 

 Podlahové konstrukce v objektu rodinné domu jsou stejná. Podlaha je vţdy 
zateplena šedým expandovaným polystyrenem tl. 60 mm. Na tyto desky jsou poloţeny 
polystyrenové rastry pro podlahové topení tl. 50 mm. Nad podlahové topení bude 
provedena vrstva anhydritu v tl. 30–35 mm. ů nakonec nášlapná vrstva, které jsou 
v dom  dv . Jedná se buď o keramickou dlaţbu, nebo o d ev né parkety.   
 Ve druhém nadzemním podlaţí budou na stropní desku poloţeny desky proti ší ení 
kročejového hluku v tl. 25 mm. Nad nimi bude op t polystyrenový  rastr pro podlahové 
topení tl. 50 mm a vrstva anhydritu tl. 30 mm. 
 Podlaha na terase ve 2NP je provedena z PIR spádových klín , na n  se poloţí 
vrstva PIR desek. Konečná nášlapná vrstva je tvo ena pomocí rektifikačních terč  a 
d ev ných palubek. 
 

St ešní konstrukce 

Konstrukce krovu bude sedlového typu se skonem 30°. Součástí krovu bude 
ocelový rám sva ený z U profil  velikosti 160. Tento rám bude nahrazovat plné vazby 
klasické vaznicové soustavy a v podkrovních prostorech tak nebudou t eba sloupky.  
Na zast ešení bude pouţita skládaná betonová st ešní krytina černé barvy.  

Zateplení bude vytvo eno pomocí minerální vaty tl. 1Ř0 mm, která se bude vkládat 
mezi krokve. Dále budou pouţity PIR desky opat ené na obou stranách hliníkovou fólií 
a na horní stran  pojistnou hydroizolační fólií. V podkrovních prostorech bude 
namontován sádrokartonový pohled.   
 

Okna, dve e 

 Okna budou d ev ná z eurohranolu s izolačním trojsklem. Tepeln  technické 
vlastnosti oken jsou: Uw = 0,90 W/m

2·K, Ug = 0,70 W/m
2·K..  

 Vn jší dve e budou tím shodné vlastnosti jako okna. Vnit ní dve e jsou vyrobené 
z HDF desek a jsou osazeny od obloţkových zárubní.  Barva všech vn jších oken a 
dve í je černo-hn dá, RůL 8022. 
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cě mechanická odolnost a stabilita. 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrţeny a musí být provedeny v 

souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované ţivotnosti stavby 
vyhov ly poţadovanému účelu a odolaly všem účink m zatíţení a nep íznivým vliv m 
prost edí, a to i p edvídatelným mimo ádným zatíţením, která se mohou b ţn  
vyskytnout p i provád ní i uţívání stavby. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 
aě technické ešení 
 

Vytáp ní 
 Objekt bude vytáp n pomocí plynového kondenzačního kotle Veissmann Vitodens 
300 – W od výkonu 1,ř – 35 kW, který bude umíst n v místnosti 1.04. Dále bude 
moţné pouţít krbovou vloţku umíst nou v místnosti 1.06, která bude mít výkon 5 kW. 
Kotel bude kombinovaný pro oh ev TUV a vody do otopného systému. V celém objetu 
bude vedeno podlahové topení Ø 20 mm. Teplota podlahy nesmí p esáhnout 2Ř °C 

 

Plynovod 

 Objekt bude vytáp n úst edním vytáp ním - plyn. Objekt bude napojen na stávající 
HUP na hranici pozemku. Za tímto účelem je v objektu nov  navrţen plynový 
kondenzační turbo kotel s odv tráním na fasádu.  
 

Bleskosvod 

 Objekt bude opat en bleskosvodem dle ČSN EN 62305. A ten bude sveden a 

napojen na zemnící pásky FeZn. Součástí bleskosvodu je i jímací tyč umíst ná na st eše 
objektu. 

 

Vodovod 

Rozvod vn jšího vodovodu do navrhovaného objektu rodinného domu 
s čty člennou rodinnou je navrhován DN 50. P edpokládaná spot eba vody na osobu 
denn  je 50 l. Vodom rná šachta je umíst na p ed domem u místní pozemní 
komunikace. Potrubí bude vedeno domem v podlaze, p ípadn  ve svislých nebo 
vodorovných dráţkách ve zdivu. 

 

Kanalizace 

 Splaškové vody jsou odvedeny pomocí nov  vybudované p ípojky na hlavní 
ve ejnou kanalizaci 

 

Elektrická energie 

 Napojení objektu na el. energii bude provedeno nov  vybudovanou p ípojkou 
napojenou na stávající ve ejné vedení NN. Na hranici pozemku bude umíst n 
elektrom r p ipojen na ve ejné vedení NN kabelovým vývodem   4B × 10mm

2
. 
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Osv tlení 
 Osv tlení v objektu budou pouţita p edevším zá ivková, p ípadn  technologie LED 
sv tel. Počet sv tel bude takový, aby byla v místnostech zajišt na zraková pohoda. 
D leţité je zejména typ pouţitého osv tlení v koupelnách. Dané sv tlo musí vyhovovat 
pouţití v koupeln . 
 

Zásuvky 

 Zásuvkové okruhy slouţí pro p ipojení b ţných spot ebič  a jijich rozmíst ní je 
nutné konzultovat s elektriká em, který bude osazování zásuvek, p ípadn  celé 
elektroinstalace provád t. Zásuvky, které budou umíst ny venku Ězejména pro zahradní 
účelyě musí být homologovány pro pouţití v exteriéru. 
 

Elektroinstalace 

 Elektroinstalace bude vedena z rozvad če umíst ného v technické místnosti. Dále 
pak bude vedena dráţkami ve zdivu.  
 

bě výčet technických a technologických za ízení 
 Výčet technických a technologických za ízení je v bod   B.2.7. 

 

B.2.Ř    Požárn  bezpečnostní ešení 
  Protipoţární zabezpečení stavby je ešeno poţární zprávou k projektu. Poţární 
zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a jsou zde uvedeny n které údaje, 
které nejsou zmín ny v jiných částech projektové dokumentace. P ed zahájením 
stavebních prací se realizační firma seznámí s podrobnostmi poţární zprávy. 
 

aě rozd lení stavby a objekt  do požárních objekt  

Ve smyslu odst. 4.1.1 ČSN 730Ř33 a §15, odst.2 vyhlášky 23/2008 Sb. tvo í 
posuzovaný rodinný d m i s garáţí Ěpro dva osobní automobilyě jeden poţární úsek. 
Poţární úsek má označení P1.01/N2. 
 

bě výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 
Dle ČSN 730Ř33 a ČSN 730Ř02 p ílohy B je určeno nahodilé poţární zatíţení 

Pv = 40 kg/m
2
. Dle odst. 4.1.1 ČSN 730Ř33 je určen stupeň poţární bezpečnosti: II.SPB 

Mezní rozm ry poţárních úsek  s obytnými buňkami se dle ČSN 730Ř33 neposuzují. 
Celková p dorysná plocha všech podlaţí je menší jak 600m

2
. 

 

c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  včetn  
požadavk  na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
V souladu s odst. 1 §5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou poţadavky na poţární odolnost 

stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 730Ř02. 
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P1.01/N2     

1S 

Stupeň 
poţ. 

odolnosti 

Poţadavek Skutečnost Posouzení Poznámka 

Obvodové 
st ny 

II. SPB 
REW 45 

DP1 

REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

Ztracené 
bedn ní + 
C16/20 

Stropní  
konstrukce 

II. SPB RE 45 DP1 
REI 120 

DP1 
VYHOVUJE 

ŢB monolit. 

strop tl. 150 mm 

Tab. 2 Požadavky na požární odolnost konstrukcí v 1S 

 

P1.01/N2     

1NP 

Stupeň 
poţ. 

odolnosti 

Poţadavek Skutečnost Posouzení Poznámka 

Obvodové 
st ny 

II. SPB REW 30  
REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

Porotherm 30 

Profi 

Nosné 
konstrukce 

 uvnit  PÚ 

II. SPB RE 30  
REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

Porotherm 30 

Profi 

Pr vlak II. SPB R 30 R 60 VYHOVUJE ŢB, v = 250 mm 

Sloup, vn  II. SPB R 15 
REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

Ztracené 
bedn ní + 
C16/20 

Stropní  
konstrukce 

II. SPB RE 30  
REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

ŢB monolit. 
strop tl. 200 mm 

Tab. 3 Požadavky na požární odolnost konstrukcí v 1NP 

P1.01/N2     

2NP 

Stupeň 
poţ. 

odolnosti 

Poţadavek Skutečnost Posouzení Poznámka 

Obvodové 
st ny 

II. SPB 
REW 15 

DP1 

REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

Porotherm 30 

Profi 

Poţární strop II. SPB EI 15  
REI 180 

DP1 
VYHOVUJE 

Sádrokartonový 
podhled 

Nosná kce 

st ech 
II. SPB EI 15 REI 15 VYHOVUJE 

 

D ev ná st na  II. SPB R 15  
REI 60 

DP3 
VYHOVUJE 

Lehká obvodová 
konstrukce 

Tab. 4 Požadavky na požární odolnost konstrukcí v 2NP 
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d) zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 

Návrhové p edpoklady: 
 - evakuace současná 

 - typ navrţené únikové cesty – NECHRÁN NÁ ÚNIKOVÁ CESTů 

 - maximální p edpokládaný počet evakuovaných osob: 4 

 Dle ČSN 73 0Ř33 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 pro evakuaci osob 

povaţujeme za dostačující NÚC ší ky ř00 mm a ší ky dve í na NÚC Ř00 mm. Délka 
únikových cest se neposuzuje. Ší ka vstupních dve í je ř00mm. Dve e na únikové cest  
musí umoţňovat snadný a rychlý pr chod dle odst. ř.13 ČSN 73 0Ř02. Ší ka chodby 
NÚC v nejuţším míst  má 1450 mm.  
Ší ky dve í a ší ka chodby v nechrán né únikové cest  vyhovují poţadavk m normy.  
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpečného prostoru 

 

PÚ 
Sv tová  
strana 

l  

[m] 

hu  

[m] 

Pv 

[kg/m
2
] 

SPO 

 [m
2
] 

SP  

[m
2
] 

PO  

[%] 

d  

[m] 

P
1
.0

1
/N

2
 

S - (6/O) 3,50 2,58 40 1,25 9,03 13,84 2,52 

S 9,00 2,49 40 4,00 22,41 17,85 3,14 

S - garáţ 6,50 2,59 40 14,04 16,84 83,40 5,41 

J/1 4,25 4,65 40 7,30 19,76 36,94 6,73 

J/2 4,50 4,65 40 7,30 20,93 34,89 6,73 

J/3 4,00 4,65 40 4,16 18,60 22,37 6,73 

J/4 3,50 3,09 40 1,50 10,80 13,88 6,73 

V - d m 8,50 2,39 40 3,75 20,32 18,46 2,97 

V - garáţ 6,00 2,59 40 2,65 15,54 17,05 2,85 

Z - d m 8,50 2,39 40 3,00 20,32 14,77 2,97 

Z - garáţ 6,00 2,59 40 1,25 15,54 8,04 2,85 

Tab. 5 Odstupové vzdálenosti od jednotlivých stěn 

Posuzovaný objekt zasahuje na ve ejný pás m stské zelen  parc. č.  33ř4/55. 
Posuzovaný zároveň objekt není z poţárního hlediska ohroţen ostatními objekty. 
Zateplovací systém na objektu je certifikovaný, takţe nehrozí odpadávání či odkapávání 
ho ících částí. 
 

f) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, včetn  
rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 

 Dle ČSN 730Ř3 bude v rodinném dom  umíst n jeden p enosný hasící p ístroj 
s hasící schopností nejmén  34ů. Součástí rodinného domu je i garáţ skupiny 1, proto 
bude v garáţi umíst n další hasící p ístroj 34ů p ípadn  1Ř3B. PHP bude umíst n 
v souladu s vyhláškou 246/2001sb. dle odst. C, p ílohy 6 vyhlášky 23/200Ř Sb. musí být 
k p enosným hasícím p ístroj m volný p ístup. 
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Pozemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním ádu DN min. 100 

mm, vzdálenost od objektu nesmí p esahovat 200 m. Odb r vody z hydrantu p i 
doporučené rychlosti v = 0,8ms

-1
 musí být minimáln  Q = 4,0 l/s. Odb r p i doporučené 

rychlosti v = 1,5 m/s musí být minimáln  Q = 7,5 l/s. Statický p etlak u hydrantu misí 
být min. 0,2 MPa. 

Poznámka: Pokud není moţné zásobování poţární vodou z vn jších poţárních hydrant , 
musí být navrţena jiná varianta dle ČSN 73 0Ř73 a ČSN 73 2411:04/2004 - Zdroje 

poţární vody. 
 

g) hodnocení možnosti provedení požárního zásahu Ěp ístupové komunikace 
zásahové cestyě 
Dle odst. 12.2 ČSN 730Ř02 musí k objektu vést p ístupová komunikace alespoň do 

vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu a ší ky nejmén  3,0m. K objektu vede 

p ístupová komunikace ší ky 7,Ř m ze severní strany objektu. Z ízení nástupních ploch 
se nepoţaduje. Poţadovaná vzdálenost 20m – Vyhovuje. 

 

h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby Ěrozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za ízeníě 

 

Prostupy rozvod  a instalací 
Prostupy rozvod  a instalací musí být ut sn ny v závislosti na článku Ř.6 a 11.1 

ČSN 730Ř02 dle poţadavk  čl. 6.2 ČSN 730510. Prostupy rozvod  a instalací Ěnap . 
vodovod , kanalizací, plynovod ě, technických a technologických za ízení, elektrických 
rozvod  Ěkabel , vodič ě apod., mají být navrţeny tak, aby co nejmén  prostupovali 
konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaţeny aţ 
k vn jším povrch m prostupujících za ízení a to ve stejné skladb  a se stejnou poţární 
odolností jakou má konstrukce. Konstrukce m ţe být p ípadn  i zm n na v dotahované 
části k vn jším povrch m prostup  za p edpokladu, ţe nedojde ke sníţení poţární 
odolnosti a ani ke zm n  druhu konstrukce. 
 

V trání 
Odv trání poţárního úseku je p irozené, okny. 

 

Spalinová cesta 

 Spalinové cesty musí odpovídat poţadavk m ČSN 73 4201/200Ř Komíny a 
kou ovody - Navrhování, provád ní a p ipojování spot ebič  paliv. Dle odst. Ř.1 
ČSN 73 4201 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout poţární odolnosti EI. 
Kontrola a čišt ní spalinových cest, výb r kondenzátu a provozní revize dle p ílohy E 

ČSN 734201 pro celoroční provoz spot ebiče na plynná paliva musí probíhat 
jednou ročn . V dom  jsou instalovány 2 t ívrstvé nerezové komíny. 
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Bleskosvodná soustava 

Objekt bude opat en bleskosvodem podle ČSN EN 62305 -1-4. 

 

iě posouzení požadavk  na zabezpečení požárn  bezpečnostními za ízeními 
Dle odst. 5 §15 vyhlášky 23/200Ř musí být objekt osazen jedním za ízením 

autonomní detekce a signalizace, která se dle p ílohy 5. rozumí: aě autonomní hlásič 
kou e dle ČSN EN 14604, nebo bě hlásič poţáru dle české technické normy ady ČSN 
EN 54 Elektrická poţární signalizace. Hlásič musí být dle odst. 4.6. ČSN 730Ř33 
umíst n v části vedoucí k východu z obytné buňky a p ípadn  dalším Ě pokud je celková 
podlahová plocha nad 150m2ě umíst ným v nejvyšším míst  společné chodby nebo 
v jiné vhodné části obytné buňky Ěnap . kuchyn ě. 

 

j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek 

P enosný hasicí p ístroj bude označen dle ČSN ISO 3Ř64, ČSN 010Ř13 a dle 
na ízení vlády NV 11/2002 sb. 11/2002sb. výstraţnými bezpečnostními značkami a 
tabulkami. Sm ry a značení únikových cest se v RD neurčují. 

 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

aě kritéria tepeln  technického hodnocení 
Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. 
Objekt se nachází v kraji Vysočina, okres Ţďár nad Sázavou v pr m rné 

nadmo ské výšce 630 m n. m. Venkovní výpočtová teplota te = -15 °C. Návrhové 
teploty byly navrţeny pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, koupelny a WC 
+24 °C. Garáţ byla uvaţovaná jako nevytáp ná, temperovaná na teplotu +5 °C.  Teplota 
zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvaţuje +5 °C. 
 

bě energetická náročnost stavby 

 ešeno  v samostatné p íloze – Sloţka č. 6 Stavební fyzika 

 

cě posouzení využití alternativních zdroj  energií 
Na rodinném dom  není pouţit ţádný z alternativních zdroj  energií. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a      
komunální prost edí 

Pro stavbu budou pouţity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány v 
rámci prohlášení o shod . Stavba je navrţena v souladu s podmínkami hygienických, 
poţárních a bezpečnostních norem a p edpis , stavebního zákona a provád cích 
vyhlášek. 
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Obklady a dlažby: 
Ve všech vlhkých místnostech v objektu Ěkoupelny, WC, kuchyn ě budou pouţity 

omyvatelné obklady a dlaţby. Barevný odstín a typ keramických obklad  a dlaţby jsou 

uvedené ve výkresové dokumentaci. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu 
jednotlivých skladeb ve sloţce č. 3. 
 

Osv tlení: 
Denní a um lé osv tlení bude odpovídat daným hygienickým normám. V projektu 

se nepočítá s opat eními proti p ílišnému oslun ní. Dle investora bude toto dopln no 
vnit ními ţaluziemi. Úroveň denního osv tlení je dostatečná. 
 

Odv trání: 
Všechny místnosti mohou být odv trávány pomocí stávajících okenních otvor . 

Jakékoliv vyúst ní bude ukončeno buď typovou zakončovací hlavicí, nebo v p ípad  
zaúst ní do fasády plastovou ţaluzií. Odv trání místností bude odpovídat daným 
hygienickým normám. 
 

Za izovací p edm ty, technologická za ízení: 
V objektu se počítá s novým standardním vybavením za izovacími p edm ty. 

Technologická za ízení se neuvaţují. 
 

Vytáp ní: 
Objekt bude vytáp n pomocí plynového kondenzačního kotle. Objekt bude napojen 

na stávající HUP na hranici pozemku. Za tímto účelem je v objektu nov  navrţen 
plynový kondenzační kotel s odv tráním na fasádu.  
 

Vodovod + kanalizace: 

Bude vyuţito stávající vodovodní a kanalizační p ípojky. Ke všem za izovacím 
p edm t m budou dovedeny rozvody teplé, studené vody a odpadní potrubí. K oh evu 
vody je k dispozici plynový kondenzační kotel se zásobníkovým oh ívačem vody, jenţ 
je svojí kapacitou dostačující. Jednotlivé trasy povedou pod stropem, v podlaze nebo ve 

vy ezaných dráţkách ve st nách. 
 

Elektroinstalace: 

V celém objektu budou provedeny nové rozvody elektrické energie. Jednotlivé 
rozvody budou napojeny na rozvad č umíst ný v technické místnosti. Rozvad č je 
napojený na stávající pilí  na hranici pozemku. Z rozvad če jsou napájeny veškeré 
zásuvkové, sv telné a datové rozvody. V míst  vstupu a vjezdu na pozemek bude 
provedeno napojení domovního vrátného se zvonkem a elektricky ovládaná vjezdová 
vrata. 
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 
aě ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Na základ  radonového pr zkumu bylo stanoveno, ţe se objekt nachází v nízkém 
radonovém riziku. Pronikání radonu z podloţí je zabrán no 2 vrstvami asfaltové 
hydroizolační fólie s ůL vloţkou. 
 

bě ochrana p ed bludnými proudy 

Na pozemku se nenachází ţádné bludné proudy. 
 

cě ochrana p ed technickou seizmicitou 

Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloţí.  
 

dě ochrana p ed hlukem 

Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prost edí. Poţadavky vychází z platné normy ČSN 73 0532. 

 

eě protipovodňová opat ení. 

ešený objekt není situován v záplavovém území, protipovodňová opat ení se proto 

ne eší. 
 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 
aě napojovací místa technické infrastruktury 

V současné dob  jsou veškeré p ípojky inţenýrských sítí jiţ provedeny a zakončeny 
na hranici pozemku investora. V p ípad  plynovodní a elektrické p ípojky jsou v 

současnosti vybudovány pilí e na hranici pozemku. Dopravní napojení na místní 
obsluţné komunikace je rovn ţ hotové. Veškerá tato infrastruktura je ešena separátn  v 
rámci ZTV dané lokality. Objekt bude napojen na tyto stávající p ípojky, jejichţ polohy 
a zakončení z stávají beze zm ny. Plánovanými stavebními pracemi nebudou dotčeny 
ţádné stávající ady sítí v ulici p ed objektem. 
bě p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Elektrická energie:  nap tí 220V, p íkon 10kW 

Pitná voda:  p ipojení ve stávající vodom rné šacht , délka 16,Ř5 m 

Kanalizace:  p ipojení ve stávající šacht , délka 15 m 

Plyn:  p ipojeno k p ípojce na hranici pozemku, délka 1Ř,50 m 

 

B.4 Dopravní ešení 
aě popis dopravního ešení 

Dopravní napojení na místní obsluţné komunikace je rovn ţ hotové. Veškerá tato 
infrastruktura je ešena separátn  v rámci ZTV dané lokality. Stávající doprava v této 
lokalit  je minimální 
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bě napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení na místní obsluţné komunikace je hotové. Veškerá tato 
infrastruktura je ešena separátn  v rámci ZTV dané lokality. 
 

c) doprava v klidu 

V okolí nedochází k pravidelné p eprav  nadm rných náklad . Parkování je moţné 
buď v garáţi, která je součástí domu, nebo ve vjezdu p ed garáţí. Zde však pouze po 

krátký časový úsek.  
 

dě p ší a cyklistické stezky. 
V okolí se nenachází ţádné p ší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

aě terénní úpravy 

Jako staveništ  bude vyuţívána ešená parcela v majetku investora - viz výkresy 

situací. Jeho kapacita je dostatečná. U ešené stavby se p edpokládají terénní a 
výkopové práce, u kterých bude poţadována deponie vykopané zeminy. Část zeminy, 
jako dočasné skládky, bude uloţena na pozemku investora. Hlavní terénní úpravou bude 

srovnání pozemku v podstat  do jedné roviny. Pozemek tak bude mít terasovitý 
charakter. Tato úprava se provádí u všech okolních parcel.  
 

bě použité vegetační prvky 

Na pozemku budou pouţity menší ke e, zvlášce v okrajových částech zahrady. 
Další vegetace bude up esn na v architektonickém návrhu zahrady, po konzultaci 
s investorem. 

 

cě biotechnická opat ení 
Biotechnická opat ení zahrnující terénní urovnávky, p íkopy, pr lehy, terasy, 

ochranné hrázky, protierozní nádrţe, poldry, protierozní cesty, zatravn né údolnice-

dráhy soust ed ného odtoku se neprovád jí. 
 

B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho 
ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

Hluk p i provád ní a uţívání stavby nebude mít negativní vliv na stávající ţivotní 
prost edí. Budou dodrţeny veškeré náleţitosti z hlediska ochrany ţivotního prost edí. 
V dob  realizace stavby je nutné minimalizovat provád ní prací tak, aby omezení 
provozu na komunikaci bylo minimální. 
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Z hlediska péče o životní prost edí se musí účastníci výstavby b hem výstavby 
objekt  zam it zejména na: 

– ochranu proti hluku a vibraci 

– ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

– ochranu proti znečišťování komunikací 
– ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

– respektování hygienických p edpis  a opat ení v objektech za ízení staveništ  

– ochranu stávající zelen  a orniční a podorniční vrstvy 

 

Odpadové hospodá ství 
Na stavební odpad je kladen poţadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 

odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodá ství 
zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel Ějako p vodce odpaduě v tomto systému 
mít vy ešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrţena 
p íslušná ustanovení Zákona o odpadech 1Ř5/2001 Sb. a vyhlášky 3Ř3/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady včetn  za azování a kategorizace odpad  dle 

Katalogu odpad  3Ř1/2001 Sb., p ípadn  ustanovení Na ízení o hodnocení 
nebezpečných odpad  376/2001 Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. Zvláštní d raz 
bude kladen na nakládání s nebezpečnými odpady, jako je nap íklad azbest. V tomto 

p ípad  je nutné pouţívat ochranné pom cky. 
Dodavatel b hem stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování p ilehlých 

komunikací. Tyto komunikace budou v p ípad  nutnosti čišt ny a v dob  sucha budou 
pravideln  zkráp ny Ěpravideln  znamená tak často, aby neprášily p i pojezdu autem). 

 

 

 

Hlavními odpady b hem stavby budou: 
Č.       název                          kateg.    Likvidace 

150101  obalový papír  O    s. suroviny 

150104  kovové obaly  O    s. suroviny 

170107  zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102  plastové obaly  O    skládka pop . spalovna 

170405  zbytky kov   O    s. suroviny 

170201  zbytkové d evo  O    soukr. osobám 

170411 odpad kabel   O    s. suroviny 

170504  výkopová zemina O    dočasná skládka 

150110  znečišt né obaly  N    skládka pop . spalovna 

170604  izolační materiály  O    skládka pop . spalovna 

 

B ţný domovní odpad Ěsm sný komunálníě bude skladován v odpadní nádob  či 
kontejneru na pozemku investora a pravideln  odváţen v rámci celé lokality na p edem 
určená skládková či recyklační místa. 
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b) vliv stavby na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných strom , 
ochrana rostlin a živočich  apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin  

Stavba nemá vliv na p írodu, krajinu Ěochranu d evin, ochranu památných strom , 
ochranu rostlin a ţivočich  apod.ě, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin . Dopad stavby na ţivotní prost edí je minimální. 
 

cě vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 

dě návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska El ů 

Pro plánovaný zám r nejsou stanoveny ţádné podmínky. 
 

eě navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis  

V dané lokalit  není pot eba navrhovat ţádná ochranná pásma, ani jakékoliv 
omezující podmínky. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k p edm tu projektu nejsou v objektu navrhována ţádná za ízení civilní 

obrany. Stavebník nebude ţádat hasičský záchranný sbor kraje o vyjád ení k účelnosti 
z ízení za ízení civilní ochrany. 
 

ešení zásad prevence závažných havárií: 
V p ípad  provozu objektu jsou rizika havárií minimální. V úvahu p ipadá 

p edevším riziko poţáru a riziko úniku ropných látek z auta. Riziko poţáru bude 
ošet eno systémem protipoţárních opat ení. Riziko únik  ropných látek je minimální. V 
p ípad , ţe k úniku ropných látek dojde, bude únik likvidován vhodným sorbentem. 
Návrhem nedojde k vytvo ení nových kritických bod , které by mohly mít vliv na 
zvýšení dopravní nehodovosti.  Zásobování areálu si nevyţádá dopravu nebezpečných 
materiál , která by nebyla obvyklá v souvislosti se zásobováním podobných typ  
staveb. Jiná rizika jsou velmi nepravd podobná a není s nimi uvaţováno. 
 

B.Ř Zásady organizace výstavby 
aě pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

Pot eby rozhodujících médií budou pokryty provizorními p ípojkami zhotovenými 
p ed začátkem realizace stavby. Tyto místa se nacházejí na hranici pozemku.  

 

bě odvodn ní staveništ  

Vzhledem k tomu, ţe se objekt p ístavby bude rozprostírat na mírn  svaţitém 
terénu, není t eba provád t zvláštní opat ení k odvodn ní p ípadných splach . Výkopy 
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budou v p ípad  pot eby a stavu aktuální hladiny podzemní vody dostatečn  odvodn na 
s detailním do ešením zaloţení stavby. 

 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništ  bude napojeno na stávající inţenýrské p ípojky. Na celé ploše bude 
provedena dočasná skrývka vrchní vrstvy – ornice, s následným uvedením do 
p vodního stavu. V této části je rovn ţ uvaţováno s dočasným parkováním stavebních 
stroj  a s parkovacími místy pro zam stnance dodavatele stavby. Z hlediska organizace 

výstavby je k objektu zajišt n bezpečný p íjezd po stávajících komunikacích. Vstupní 
média pro stavbu budou zajišt na p ípojkami na stávající sít . Stavbou nebude narušen 
dopravní systém a stavba si nevyţádá zábor cizích pozemk . Pro za ízení staveništ  má 
pozemek dostatečnou kapacitu. Ostatní podrobnosti budou ešeny dohodou p ed 
zahájením stavby s bezpečnostním technikem dodavatelské firmy a technickým 
dozorem investora. Dopravní napojení na místní obsluţné komunikace je jiţ hotový. 

Veškerá tato infrastruktura je ešena separátn  v rámci ZTV dané lokality.  
 

dě vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

B hem stavby a po jejím dokončení nebude docházet k ţádným zásadním vliv m 
na okolní pozemky a stavby. 
Pokud provád cí firma jakýmkoliv zp sobem poškodí p íjezdovou komunikaci, uhradí 
její uvedení do p vodního stavu na vlastní náklady. Pokud tuto komunikaci znečistí, 
musí zajistit její okamţité uvedení do p vodního stavu. 
P ípadn  jakkoliv poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení 
stavby uveden do p vodního stavu a p ípadné d eviny v okolí objektu se musí v 
pr b hu stavby chránit proti poškození. 
 

B hem výstavby je nutné dbát zejména na: 
– ochranu proti hluku a vibraci 

– ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

– ochranu proti znečišťování komunikací 
– ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

– respektování hygienických p edpis  a opat ení v objektech za ízení staveništ  

– ochranu stávající zelen  a orniční a podorniční vrstvy 

 

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

P ípadná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude p ed 
provád ním stavby náleţit  ochrán na. Výkopy v okolí ko enového systému 
zachovávaných strom  je nutno provád t ručn  s nejvyšší opatrností a pouze v nezbytné 
mí e. Po dokončení stavebních prací budou veškeré p vodní zatravn né plochy 

vyuţívané jako staveništ  vyčišt ny, srovnány a zavezeny katrovanou ornicí a následn  
osety travním semenem. Odpad stavby musí být ádn  likvidován dle podmínek orgán  
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k územnímu ízení a stavebnímu povolení. Doklady p edloţí zhotovitel stavby p i 
kolaudaci. Mechanizmy budou pouţity dle technologického návrhu, zpracovaného 
zhotovitelem stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem. 
 

fě maximální zábory pro staveništ  

Územní plán eší danou oblast jako zastavitelné území určené pro zástavbu 

rodinnými domy. Druh pozemku 

je veden jako orná p da – nutný zábor ZPF. V celé lokalit  je v současnosti realizována 
zástavba rodinnými 
domy ešená v rámci ZTV včetn  dopravní a technické infrastruktury napojení všech 
parcel. 

 

gě maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace 

Na stavební odpad je kladen poţadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 
odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodá ství 
zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel Ějako p vodce odpaduě v tomto systému 
mít vy ešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrţena 
p íslušná ustanovení Zákona o odpadech 1Ř5/2001 Sb. a vyhlášky 3Ř3/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady včetn  za azování a kategorizace odpad  dle 
Katalogu odpad  3Ř1/2001 Sb., p ípadn  ustanovení Na ízení o hodnocení 
nebezpečných odpad  376/2001 Sb. a Zákona o obalech 477/2001 Sb. 

Zvláštní d raz bude kladen na nakládání s nebezpečnými odpady, jako je nap íklad 
azbest apod. B hem manipulace s nimi je nutné pouţívat ochranné pom cky dle BOZP. 

Dodavatel b hem stavby zajistí, aby nedocházelo k znečišťování p ilehlých 
komunikací. Tyto komunikace budou v p ípad  nutnosti čišt ny a v dob  sucha budou 
pravideln  zkráp ny Ěpravideln  znamená tak často, aby neprášily p i pojezdu autemě. 
 

Hlavními odpady b hem stavby budou: 
Č.       název                          kateg.    Likvidace 

150101  obalový papír  O    s. suroviny 

150104  kovové obaly  O    s. suroviny 

170107  zbytky cihel a malty  O    skládka 

150102  plastové obaly  O    skládka pop . spalovna 

170405  zbytky kov   O    s. suroviny 

170201  zbytkové d evo  O    soukr. osobám 

170411 odpad kabel   O    s. suroviny 

170504  výkopová zemina O    dočasná skládka 

150110  znečišt né obaly  N    skládka pop . spalovna 

170604  izolační materiály  O    skládka pop . spalovna 
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B ţný domovní odpad Ěsm sný komunálníě bude skladován v odpadní nádob  či 
kontejneru na pozemku investora a pravideln  odváţen v rámci celé lokality na p edem 
určená skládková či recyklační místa. 
 

hě bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

P ed samotnou výstavbou byla stavební parcela částečn  upravena navozením 
velikého mnoţství mén  kvalitní zeminy k vytvo ení terasovitého vzhledu parcely. 

Veškerá vyt ţená zemina se pouţije ke zp tným zásyp m. Na zásypy nebude pouţita 
kvalitní ornice. Po dokončení stavby se developer zavázal donést na parcelu kvalitní 
ornici v min. tloušťce 20 cm.  

 

iě ochrana životního prost edí p i výstavb  

 Dotčené území Ězatravn ná částě obsahuje nep íliš hodnotné společenství rostlin, 
které se vyskytují v analogických lokalitách v okolí. Prostor staveništ  není p íhodný 
pro rozvoj populací zvlášt  chrán ných nebo regionáln  významných druh  rostlin. Z 
tohoto d vodu lze p edpokládat, ţe podrobný pr zkum není nutný a výskyt zvlášt  
chrán ných druh  rostlin dle vyhlášky MŢP  č. 3ř5/1řř2 Sb. k zákonu č. 114/1řř2 Sb., 
o ochran  p írody a krajiny lze vyloučit.   

 V samotném areálu staveništ  nejsou ţádné cenné prvky ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. 

 V okolí výstavby se vyskytují lesní porosty a travnaté louky, nicmén  výstavby 
nebude mít na tuto část p írody ţádný vliv. Stavební práce nebudou mít negativní vliv 
na prvky územního systému ekologické stability ĚÚSESě, ani zvlášt  chrán ná území, 
p írodní parky či významné krajinné prvky.  

Dále je moţné počítat se vznikem vibrací u n kterých stavebních prací, jako jsou 
zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a p enos 
do nejbliţší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá p edpokládat.  
 Zdrojem prachu m ţe být provoz dopravních prost edk  p i výstavb . Dopravu je 

moţné povaţovat za mobilní Ěliniovýě zdroj znečišťování ovzduší. Produkce 
znečišťujících látek bude velice nízká, v praxi obtíţn  m itelná a z pohledu znečišt ní 
ovzduší nevýznamná. Negativní ovlivn ní obyvatel v blízkosti zám ru b hem doby 
výstavby bude nevýznamné a časov  omezené. Prašnost bude soust ed na pouze do 
časového období vymezeného realizací stavby. Vzhledem k charakteru stavby nebude 

okolní obyvatelstvo negativn  ovlivn no p i jejím vyuţívání. 
Doprava p í výstavb  a mechanizované práce budou zajišt ny nákladními auty a 

stavebními stroji.  Míra hluku z provozu t chto dopravních prost edk  a stroj  bude 

splňovat akustické limity u nejbliţších chrán ných venkovních prostor.  
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jě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 
p edpis ě 
P i výstavb  je nutné postupovat v souladu s p íslušnými platnými zákony ČR a 

p edpisy, vztahujícími se na p edm tnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP 
č.324/1řř0 Sb. O bezpečnosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích a 
na ízením vlády č.37Ř/2001, kterým se stanoví poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání stroj , technických za ízení a p ístroj  s ustanoveními norem pro provád ní 
p íslušných stavebních prací a konstrukcí a poţadavk  dílčích částí projektové 
dokumentace. Pro bezpečnost a ochranu zdraví p i práci je t eba upozornit zejména na 
následující povinnosti stavby: 
– součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavb , zejména pokud se týká pouţití 
stroj  a za ízení, pracovních prost edk  a pom cek, zp sob dopravy a opat ení p i 
pracích za mimo ádných podmínek - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní 
dodavatele s poţadavky bezpečnosti práce obsaţenými v projektu a dodavatelské 
dokumentaci 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické a 
pracovní postupy stavebních prací. Pozornost je t eba v novat pracím, p i kterých by 
mohlo dojít k narušení konstrukce sousedních nemovitostí nebo inţenýrských sítí a 
za ízení. P ed zahájením výkopových prací je nutné zjistit a vytyčit vedení všech 
podzemních sítí a za ízení v míst  stavby. V p ípad  jejich obnaţení je nutné zajistit 
jejich ochranu p ed poškozením. Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou 
stanoveny p ed zahájením stavby smluvn  nebo pop . jinou vhodnou formou. P íslušní 
pracovníci obou stran budou náleţit  poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby. 

Kaţdý dodavatel stavebních prací, který zam stnává pracovníky je povinen vést 
podrobnou evidenci všech pracovník , kte í jsou na stavb  od jejich p íchodu na 

pracovišt  aţ po jejich opušt ní. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prost edky, které jsou adekvátní moţnému ohroţení 
na zdraví p i provád ní jednotlivých dílčích činností.   

 

kě úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace nejsou p edm tem 
tohoto projektu, nejsou poţadavkem investora. 
 

lě zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
B hem stavby a po jejím dokončení nebude docházet k ţádným zásadním vliv m 

na okolní pozemky a stavby. 
Pokud provád cí firma jakýmkoliv zp sobem poškodí p íjezdovou komunikaci, 

uhradí její uvedení do p vodního stavu na vlastní náklady. Pokud tuto komunikaci 
znečistí, musí zajistit její okamţité uvedení do p vodního stavu. P ípadn  jakkoliv 
poškozený trávník či chodník v okolí objektu bude po provedení stavby uveden do 
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p vodního stavu a p ípadné d eviny v okolí objektu se musí v pr b hu stavby chránit 
proti poškození. 

Stavební materiál bude na staveništ  dopravován pouze vozidly s únosností 
dovolenou na pouţitých dopravních trasách. 
 

mě stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby Ěprovád ní stavby za 
provozu, opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.ě 
Celý prostor staveništ  bude po celou dobu výstavby uzav en pomocí stavebního 

oplocení s mobilními prvky. Staveništ  musí být ádn  zabezpečeno proti vniknutí 
nepovolaných osob, oplocení musí mít výšku min.1,80m. Stavební práce nebudou 
probíhat v dob  nočního klidu. P ípadná bouraná suť bude p epravována do plachtou 
uzav ených kontejner  pomocí uzav ených shoz . 

V okolí stavby není nutné provád t ţádné úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Samotná stavba nebude v pr b hu stavebních prací vyuţívána 
ţádnými t etími osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

ně postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavebník p edpokládá stavební úpravy provád t v pr b hu roku 2015–2016 v 

závislosti na finančních moţnostech vyplývajících z vlastních fond  a poskytnutého 
úv ru. Vzhledem k p edpokládanému rozsahu stavebních prací bude stavba ešena jako 
jeden stavební soubor v jednom časovém sledu. 
 

P edpokládaný termín zahájení stavby : 04/2015 

P edpokládaný termín dokončení stavby : 05/2016 

 

Postup prací  
– Vytýčení všech inţenýrských sítí. 
– Skrývka ornice. 
– Hloubení stavební jámy a její stabilizace. 
– Úprava podloţí, p evzetí základové spáry geologem. 
– Zhotovení základových konstrukcí 
– Zhotovení základové desky. 
– Provedení izolace desky 

– Vyzd ní suterénu 

– Vytvo ení stropní konstrukce nad 1S a současn  základ. konstrukce v 1NP   

– Výstavba 1NP. 

– Provedení a betonáţ stropu 1NP. 

– Výstavba 2NP. 

– Montáţ krovu a st ešní krytiny. 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STůVEBNÍ EŠENÍ 
 

aě Technická zpráva 
 

D.1.1.a.1 ůrchitektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní ešení. 
Architektonické ešení, tvarové ešení, materiálové a barevné ešení 

Jedná se o jednopatrový částečn  podsklepený rodinný d m s obytným podkrovím a 
garáţí. Jedná se o pom rn  veliký rodinný d m, který je určen primárn  pro 4 člennou 
rodinu. Samotný d m má tvar obdélníku, ke kterému je p istav na čtvercová garáţ. 
Hlavní vchod a vjezd do objektu je orientován na sever. Zde se také nachází hl. 
p íjezdová komunikace a vjezd do garáţe. St echa obytné části rodinného domu je 

sedlová s tmavou st ešní krytinou. Nad garáţí je st echa plochá. Na dom  budou pouţitý 
p edevším sv tlé barvy, které budou korespondovat s tmavou st ešní krytinou a šedou 
barvou fasády na garáţi. Pouţitím šedé barvy docílíme toho, ţe garáţ bude opticky 
odd lena od zbytku objektu. Všechny obytné místnosti jsou orientovány p eváţn  na 

jih. Díky tomu je zajišt no dostatečné prosv tlení místností v pr b hu celého dne. Na 

jiţní stran  domu jsou dominantou domu st ešní okna kombinovaná s fasádními.   
 

Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Vchod do domu je umíst n na severní stran  domu. Po vstupu do domu m ţeme 
projít p es zádve í aţ na chodbu. Z chodby je moţný p ístup do všech místností a na 
schodišt . Dále se zde nachází obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, coţ je hlavní 
společenské centrum domu. V prvním nadzemním podlaţí nalezneme také samostatnou 
obytnou část tvo enou loţnicí, šatnou a koupelnou. Tato část domu je výhradn  určena 
rodič m. V suterénu objektu se nachází vinotéka, která bude slouţit nejen jako 
zásobárna vína, ale také pro společné posezení s p áteli. Druhé nadzemní podlaţí je 
navrhováno jako klidová část. Nachází se zde dva d tské pokoje, dv  pracovny, 
koupelna, šatna, WC. V rodinném dom  jsou vy ešené provozní vazby dle 
architektonických zásad. 

Kompletní stavba bude provedena stavební firmou, která si vybere dodavatele a 

subdodavatele podle výb ru investora nebo bude stavba provedena svépomocí 
s oprávn ným stavbyvedoucím v souladu se stavebním zákonem EU. Na stavb  se 
budou pohybovat i subdodavatelé. 
 

D.1.1.a.2  Bezbariérové užívání stavby 

Úpravy pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace nejsou p edm tem 
tohoto projektu, nejsou poţadavkem investora. 
 

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

Na stavbu budou pouţity pouze materiály a hmoty, jejichţ veškeré vlastnosti 
poţadované normami a p edpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. Stavební hmoty a 



44 

 

materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a pouţívat pouze v souladu 
s podmínkami uvedenými výrobcem. P i provád ní stavebních prací je nutno 
respektovat platné technické normy, provád cí a související p edpisy, zejména 
bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry odpovídat 
poţadavk m platných norem. 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou z prostého betonu C20/25. P ed samotným zalitím je 
nutné instalovat zemnící pásky FeZn. Na základy bude provedena základová deska 
taktéţ z prostého betonu C20/25 proloţená kari sítí. Základové desky budou provád né 
ve dvou úrovních. 1. deska bude v 1S o tloušťce 150 mm. Druhá bude vytvo ena pro 

1NP a musí být ve stejné výškové úrovni jako je stropní konstrukce nad 1S, tzn. 

200 mm. 

 

Svislé konstrukce  
 V suterénu domu budou jako svislé obvodové zdivo pouţity betonové tvárnice 
ztracené bedn ní, které se zalijí betonem t ídy C16/20. Obvodové st ny v suterénu jsou 
nadále opat eny asfaltovou hydroizolace a tepelnou izolací z expandovaného 
polystyrenu tl. 140 mm.  

 V prvním a druhém nadzemním podlaţí je jako obvodov  zdivou pouţita 
keramická tvárnice tl. 300 mm. Celý d m je zateplen šedým expandovaným 

polystyrenem tl. 140 mm. Díky této tepelné izolaci vyhovuje d m ješt  lépe neţ jsou 
doporučené poţadavky platné normy ČSN 73 0540. Jedná se o systém zateplení ETICS. 
Jednotlivé keramické tvárnice jsou ukládány na tenkovrstvou tepeln  izolační maltu. 
Vn jší povrchová úprava obvodových st n je z rýhované silikátové omítky bílé barvy 
ĚRůL ř010ě. Vnit ní povrchová úprava st n je vytvo ena pomocí vnit ní vápenné 
štukové omítky. 
 Vn jší obvodové konstrukce garáţe jsou také z keramických tvárnic tl. 300 mm 
kladeny na tenkovrstvou tepeln  izolační maltu. Garáţ není zateplena, avšak vnit ní a 
vn jší povrchová úprava je stejná jako na hlavní části domu. 
 Ve druhém nadzemním podlaţí v míst  terasy pouţita lehká d ev ná obvodová 
st na, které je tvo ena z KVH hranol  160 × 60 mm. Mezi hranoly je vloţena minerální 
vata a samotná st na je ješt  p ekryta šedým expandovaným polystyrenem. Tato st na je 
zde umíst na z d vodu váhy celé konstrukce na stropní desku. Vn jší povrchová úprava 
je provedena op t z rýhované silikátové omítky. Vnit ní povrch  tvo í sádrokartonová 
deska. 

Vnit ní nosné st ny jsou tvo eny z keramických tvárnic tl. 300 mm. P íčky jsou tvo eny 
op t z keramických tvárnic tl. 150 mm. Povrchová úprava t chto konstrukcí je vnit ní 
vápenný štuk.  
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Stropní konstrukce + podlahové konstrukce 

 Stropní konstrukci nad 1S a nad 1NP tvo í ŢB prost  uloţená monolitická stropní 
deska tl. 200 mm. Konstrukce musí být navrţena v souladu s aktuálními právními 
normami. D leţité je vytvo it ztuţující v nec vţdy po celém obvodu budovy. Dále pak 
zachovat rozmíst ní jednotlivých pr vlak .  Nad okenní a dve ní otvory budou  pouţity 
keramické p eklady od daného výrobce. Výpis p eklad  najdeme ve sloţce č. 3 ve 
výkrese: P dorys 1NP. 

 Podlahové konstrukce v objektu rodinné domu jsou stejná. Podlaha je vţdy 
zateplena šedým expandovaným polystyrenem tl. 60 mm. Na tyto desky jsou poloţeny 
polystyrenové rastry pro podlahové topení tl. 50 mm. Nad podlahové topení bude 
provedena vrstva anhydritu v tl. 30–35 mm. ů nakonec nášlapná vrstva, které jsou 
v dom  dv . Jedná se buď o keramickou dlaţbu, nebo o d ev né parkety.   
 Ve druhém nadzemním podlaţí budou na stropní desku poloţeny desky proti ší ení 
kročejového hluku v tl. 25 mm. Nad nimi bude op t polystyrenový  rastr pro podlahové 
topení tl. 50 mm a vrstva anhydritu tl. 30 mm. 

 Podlaha na terase ve 2NP je provedena z PIR spádových klín , na n  se poloţí 
vrstva PIR desek. Konečná nášlapná vrstva je tvo ena pomocí rektifikačních terč  a 
d ev ných palubek. 
 

St ešní konstrukce 

Konstrukce krovu bude sedlového typu se skonem 30°. Součástí krovu bude 
ocelový rám sva ený z U profil  velikosti 160. Tento rám bude nahrazovat plné vazby 
klasické vaznicové soustavy a v podkrovních prostorech tak nebudou t eba sloupky.  
Na zast ešení bude pouţita skládaná betonová st ešní krytina černé barvy.  

Zateplení bude vytvo eno pomocí minerální vaty tl. 1Ř0 mm, která se bude vkládat 
mezi krokve. Dále budou pouţity PIR desky opat ené na obou stranách hliníkovou fólií 
a na horní stran  pojistnou hydroizolační fólií. V podkrovních prostorech bude 
namontován sádrokartonový pohled.   
 

Okna, dve e 

 Okna budou d ev ná z eurohranolu s izolačním trojsklem. Tepeln  technické 
vlastnosti oken jsou: Uw = 0,90 W/m

2·K, Ug = 0,70 W/m
2·K..  

 Vn jší dve e budou tím shodné vlastnosti jako okna. Vnit ní dve e jsou vyrobené 
z HDF desek a jsou osazeny od obloţkových zárubní.  Barva všech vn jších oken a 
dve í je černo-hn dá, RůL Ř022. 
 

D.1.1.a.4  Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí 
Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavba je navrţena tak, aby splňovala poţadavky na bezpečnost p i uţívání, 
mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zví at, 
zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prost edí, ochranu proti hluku a úsporu 
energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. v pozd jším zn ní.  
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Jednotlivé části stavby a výrobky musí být uţívány zp sobem, ke kterému jsou 
určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrţeny dle statických 
a mechanických vlastností pro daný provoz. V objektech se provede zemn ní všech 
kovových částí. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prost edí 
P i výstavb  je nutné postupovat v souladu s p íslušnými platnými zákony ČR a 

p edpisy, vztahujícími se na p edm tnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP 
č.324/1řř0 Sb. O bezpečnosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích a 
na ízením vlády č.37Ř/2001, kterým se stanoví poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání stroj , technických za ízení a p ístroj  s ustanoveními norem pro provád ní 
p íslušných stavebních prací a konstrukcí a poţadavk  dílčích částí projektové 
dokumentace. Pro bezpečnost a ochranu zdraví p i práci je t eba upozornit zejména na 
následující povinnosti stavby: 
– součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 
musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavb , zejména pokud se týká pouţití 
stroj  a za ízení, pracovních prost edk  a pom cek, zp sob dopravy a opat ení p i 
pracích za mimo ádných podmínek - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní 
dodavatele s poţadavky bezpečnosti práce obsaţenými v projektu a dodavatelské 
dokumentaci 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické a 
pracovní postupy stavebních prací. Pozornost je t eba v novat pracím, p i kterých by 
mohlo dojít k narušení konstrukce sousedních nemovitostí nebo inţenýrských sítí a 
za ízení. P ed zahájením výkopových prací je nutné zjistit a vytyčit vedení všech 
podzemních sítí a za ízení v míst  stavby. V p ípad  jejich obnaţení je nutné zajistit 
jejich ochranu p ed poškozením. Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou 
stanoveny p ed zahájením stavby smluvn  nebo pop . jinou vhodnou formou. P íslušní 
pracovníci obou stran budou náleţit  poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby. 

Kaţdý dodavatel stavebních prací, který zam stnává pracovníky je povinen vést 
podrobnou evidenci všech pracovník , kte í jsou na stavb  od jejich p íchodu na 
pracovišt  aţ po jejich opušt ní. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prost edky, které jsou adekvátní moţnému ohroţení 
na zdraví p i provád ní jednotlivých dílčích činností.   

 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika, vibrace 
– popis ešení , zásady hospoda ení s energiemi 

Tepeln  technické a akustické výpočty jsou zpracovány v samostatné p íloze, 
kterou je Sloţka č. 6 Stavební fyzika. 
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Osv tlení 
Denní a um lé osv tlení bude odpovídat daným hygienickým normám. V projektu 

se nepočítá s opat eními proti p ílišnému oslun ní. Dle investora bude toto dopln no 
vnit ními ţaluziemi. Úroveň denního osv tlení je dostatečná.  

Všechny obytné místnosti jsou orientovány p eváţn  na jih. Díky tomu je zajišt no 
dostatečné prosv tlení místností v pr b hu celého dne. Na jiţní stran  domu jsou 

dominantou domu st ešní okna kombinovaná s fasádními.   
 

Vibrace 

Je moţné počítat se vznikem vibrací u n kterých stavebních prací, jako jsou 
zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a p enos 
do nejbliţší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá p edpokládat.  
 

Zásady hospoda ení s energiemi 

aě kritéria tepeln  technického hodnocení 
Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. 
Objekt se nachází v kraji Vysočina, okres Ţďár nad Sázavou v pr m rné 

nadmo ské výšce 630 m n. m. Venkovní výpočtová teplota te = -15 °C. Návrhové 
teploty byly navrţeny pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, koupelny a WC 
+24 °C. Garáţ byla uvaţovaná jako nevytáp ná, temperovaná na teplotu +5 °C.  Teplota 
zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvaţuje +5 °C. 
 

bě energetická náročnost stavby 

 ešeno v samostatné p íloze – Sloţka č. 6 Stavební fyzika 

 

cě posouzení využití alternativních zdroj  energií 
Na rodinném dom  není pouţit ţádný z alternativních zdroj  energií. 
 

D.1.1.a.6  Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Na základ  radonového pr zkumu bylo stanoveno, ţe se objekt nachází v nízkém 
radonovém riziku. Pronikání radonu z podloţí je zabrán no 2 vrstvami asfaltové 
hydroizolační fólie s ůL vloţkou. 
 

bě ochrana p ed bludnými proudy 

Na pozemku se nenachází ţádné bludné proudy. 
 

cě ochrana p ed technickou seizmicitou 

Pozemek se nenachází na geologicky nestabilním podloţí.  
 

dě ochrana p ed hlukem 
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Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prost edí. Poţadavky vychází z platné normy ČSN 73 0532. 

 

eě protipovodňová opat ení. 

ešený objekt není situován v záplavovém území, protipovodňová opat ení se proto 
ne eší. 
 

D.1.1.a.7  Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Poţární bezpečnost objektu je zpracována v samostatné p íloze 

Sloţka č. 5 –  D. Dokumentace stavebního objektu 

  D.1.3 Poţárn  bezpečnostní ešení 
   

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované jakosti 
provedení 

 Všechny pouţité materiály musí mít poţadované vlastnosti Ěuvedené v projektové 
dokumentaciě, musí s nimi být manipulováno p esn  v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáţ Ěnebo provád ní konstrukcíě musí být v souladu s 

montáţními návody konkrétného výrobku nebo systému. Dodrţení pracovních postup  
stanovených výrobcem zajišťuje poţadovanou jakost provedení. 
 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postup  a zvláštních požadavk  na 
provád ní a jakost navržených konstrukcí 

Mezi nov  navrţenými stavebními úpravami nejsou navrţeny netradiční 
technologické postupy. 
 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Poţadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 

stanoveny. Charakter stavby to nevyţaduje. Pouze dodavatel výplní musí provést 
zam ení stávajících otvor  pro následnou výrobu nových výplní. 
 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 
kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených p íslušnými technologickými p edpisy a 
normami 

 

 Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních m ení, 
charakter stavby to nevyţaduje. 
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D.1.1.a.12  Výpis použitých norem 

 

Zákony: 
 

č. 1Ř3/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním ádu 

č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospoda ení energií 
č. 133/1985 Sb.  Zákon České národní rady o poţární ochran  

č. 1Ř5/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon  

č. Řř/2012 Sb.   Občanský zákoník Ěnovýě 
č. 30ř/2006 Sb.  Zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

p i práci 
 

Normy: 

 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 4108 Hygienická za ízení a šatny Ěakt. verze:únor 2013ě 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres  stavební části 
ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení 
ČSN EN 1řř6-1-1 Eurokód 6:Navrhování zd ných konstrukcí 
ČSN EN 62305-1  Ochrana p ed bleskem    
ČSN 73 0Ř10   Poţární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
ČSN 73 0Ř02 Poţární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty Ěvč. Z1ěě 
ČSN 73 0Ř73 Poţární bezpečnost staveb-Zásobování poţární vodou 

ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem 
a zákonných ustanovení, jimiţ se ídí práce v ochranných pásmech 
sítí. 

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  
ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Poţadavky Ěvč. Z1ě 
ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532   Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk  – Poţadavky Ěvč. Z1ě 
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č. 3Ř1/2001 Sb.   Vyhláška Ministerstva ţivotního prost edí, kterou se stanoví 
Katalog odpad , Seznam nebezpečných odpad  a seznamy odpad  
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Záv r 
 V zimním semestru jsem si jako téma své bakalá ské práce zvolil Novostavbu 
rodinného domu v Novém M st  na Morav . V pr b hu n kolika m síc  jsem 
vypracoval celý projekt rodinného domu. Součástí projektu jsou architektonické studie, 

situace, výkresy pro provedení stavby, zprávy apod. Nedílnou součástí této práce je 
nejen posouzení z poţárn  bezpečnostního hlediska, ale také posouzení objektu 
z hlediska tepelné techniky a akustiky.   
 Samotný návrh rodinného domu se mírn  liší od prvních architektonických studií a 
to z toho d vodu, ţe n které p vodn  navrţené detaily a skladby by byly v praxi tém  
nepouţitelné. Další mírná zm na nastala v rozmíst ní dispozic z d vodu vhodn jšího 
uspo ádání nábytku. 

 Veškerý obsah bakalá ské práce jsem se snaţil vypracovat velmi sv domit  a 
pečliv , tak, aby byl v souladu se zadáním. Celá bakalá ská práce byla pro m  velikým 
p ínosem, protoţe jsem m l moţnost vypracovat pod odborným vedením komplexní 
projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu. V pr b hu celého vypracovávání 
práce jsem se díky Ing. Radimu Kolá ovi Ph.D. naučil více p emýšlet o ešení 
nejr zn jších detail  v konstrukcích. Hlavní myšlenou bylo vţdy to, ţe kaţdý 
konstrukční detail lze vy ešit velmi jednoduše a p esto efektivn .  
 Doufám, ţe tyto nov  nabyté zkušenosti budu jednou moci vyuţít v praxi. 
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Seznam použitých zkratek a symbol  
 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

BP bakalá ská práce 

RD rodinný d m 

PD projektová dokumentace 

DSP dokumentace pro stavební povolení 
1S první podzemní podlaţí Ěsuteréně 
1NP první nadzemní podlaţí Ěp ízemíě 
2NP druhé nadzemná podlaţí 
UT upravený terén 

PT p vodní terén 

S sever 

SZ severozápad 

SV severovýchod 

JZ  jihozápad 

JV jihovýchod 

ŢB ţelezobeton 

ETICS certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových st n 

XPS extrudovaný polystyren  
EPS expandovaný polystyren 

FeZn pozinkované ţelezo 

RAL 9010 označení odstínu barvy  
d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 
PIR polyisokianurátová p na 

ZTV  základní technická vybyvenost 
ρ objemová hmotnost vrstvy Ěkonstrukceě [kg/m3

] 

λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/Ěm·K)] 

λD deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/Ěm·K)] 

U součinitel prostupu tepla [W/Ěm2·K)] 

UN,20 poţadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/Ěm2
K)]  

Uem pr m rný součinitel prostupu tepla [W/(m
2
K)] 

Uem, N poţadovaná hodnota pr m rného součinitele prostupu tepla [W/Ěm2·K)]  

UW  součinitel prostupu tepla okna Ědve eě [W/Ěm2·K)]  

Ug součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m
2·K)] 

Uf součinitel prostupu tepla rámu [W/(m
2·K)] 

Ue výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/Ěm2·K)] 

Ui výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/Ěm2·K)] 

RT odpor konstrukce p i prostupu tepla [Ěm2·K)/W] 

Rsi  odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  konstrukce [Ěm2·K)/W] 
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Rse odpor p i p estupu tepla na vn jší Ěexteriérovéě stran  konstrukce 
[(m

2
K)/W] 

Rsik tepelný odpor p i p estupu tepla v kout  konstrukcí [Ěm2·K)/W] 

fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu [-]  
fRsi,N poţadovaná hodnota nejniţšího teplotní faktor vnit . povrchu [-]  
θai návrhová teplota vnit ního vzduchu [°C] 
θsi vnit ní povrchová teplota konstrukce [°C] 
θsi,min,N poţadovaná hodnota nejniţšího teploty odpovídající nejniţšímu 

dovolenému teplotnímu faktoru vnit ního povrchu [-] 
θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 
θi návrhová teplota vnit ního vzduchu v zimním období [°C] 
θsik vnit ní povrchová teplota v kout  konstrukce [°C] 
Δ θi teplotní p iráţka [°C] 
ξRsi pom rný teplotní rozdíl vnit ního povrchu [-] 
ξRsik pom rný teplotní rozdíl vnit ního povrchu konstrukcí v kout  [-] 
ψg lineární činitel prostupu tepla zp sobený kombinovanými tepelnými 

vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/Ěm·K)] 

A plocha [m
2
] 

Ag plocha výpln  otvor  [m2
] 

Af plocha rámu výpln  otvor  [m2
] 

HT m rná ztráta prostupem tepla 

lg viditelný obvod zasklení [m] 
φe  relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 
φi relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 
BOZP bezpečnost osob a zdraví p i práci  
PBS poţární bezpečnost staveb 

P.Ú. poţární úsek 

SPB stupn  poţární bezpečnosti 
DP1 neho lavý konstrukční systém  
OB1 obytné budovy první kategorie  
A1 reakce na oheň 

REI 120 požární odolnost konstrukce 

N 1.01 označení požárního úseku 

h  poţární výška objektu [m] 
ho výška otvor  v obvodových a st ešních konstrukcích P.Ú. [m] 
hs sv tlá výška prostoru [m] 

hu výška poţárního úseku [m] 
S celková plocha P.Ú. [m2

] 

Si plocha místností v poţárním úseku [m2
] 

So celková plocha otvor  v obvodových a st ešních konstrukcích P.Ú. [m2
] 

Sp plocha obvodového nebo st ešního plášt  posuzovaného P.Ú. [m2
] 

Spo poţárn  otev ená plocha [m2
] 
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pv poţární zatíţení výpočtové [kg/m2
] 

p poţární zatíţení Ěstálé a nahodiléě [kg/m2
] 

ps poţární zatíţení stálé [kg/m2
] 

pn poţární zatíţení nahodilé [kg/m2
]   

a součinitel vyjad ující rychlost odho ívání látek z hlediska charakteru 

ho lavých látek [-] 
d odstupové vzdálenosti [m] 
s  součinitel podmínek evakuace 

l délka posuzovaného obvodového nebo st ešního plášt  P.Ú. [m] 
E počet evakuovaných osob 

M hmotnost ho lavých látek [kg]  
SO 01 označení stavebního objektu 

TUV  teplá uţitková voda 

NN nízké nap tí, označení IS 

HUP hlavní uzáv r plynu 

O označení odpad  ostatních v katalog  odpad  

N označení nebezpečných odpad  v katalogu odpad  

MŢP  ministerstvo ţivotního prost edí 
EIA  vyhodnocení vliv  na ţivotní prost edí  
parc. č. parcelní číslo 

k. ú. katastrální území 
L délka ∅ pr m r  
ρ objemová hmotnost[kg/m

3
] 

h  výška 

mm milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m
2 metr čtvereční, plošná jednotka 

m
3
 metr krychlový, plošná jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

° stupn  

% procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN  česká státní norma 

vyhl. vyhláška 

§ paragraf 

Sb. sbírka zákona 

Kč koruna česká 

ks ks 

tl. tloušťka 

č. číslo 

Tab. tabulka 
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apod. a podobn  

pozn. poznámka 

kce  konstrukce 

MWh megawatthodina 

Rdt výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 20/25  beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a 
charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

m n. m. metr  nad mo em 

HT m rná ztráta prostupem tepla [W/K] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Seznam p íloh 

 

Složka č. 1 – P ípravné a studijní práce 
 

Vstupní podklady 

Výpis z katastru nemovitostí 
Fotodokumentace pozemku 

Pr b h vrstevnic pro osazení do terénu 

 

Výpis ze základních vyhlášek a norem 

Výpis z české státní normy ČSN 73 4301- Obytné budovy 

Výpis z vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb., o technických poţadavcích na stavby 
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 Složka č. 5 – D. Dokumentace stavebního objektu 

  D.1.3 Požárn  bezpečnostní ešení 
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