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Abstrakt 
 
Bakalářská práce je zpracovávána jako dokumentace k provedení stavby rodinného 
domu v obci Březůvky v lokalitě „Garáže“. Objekt se bude nacházet v zastavěném 
území. Projekt bude respektovat požadavky územně plánovací dokumentace. Objekt je 
částečně podsklepený. Se dvěma obytnými nadzemními podlažími. Střecha jednoduchá 
sedlová. Dům se navržen z pórobetonu v  systému Ytong. 
  
Klí čová slova 
 
Rodinný dům, sedlová střecha, pórobeton, územně plánovací dokumentace 
  
  
  
Abstract 
 
Bachelor thesis is treated as a documentation of the construction of a family house in 
the village of Březůvky in site "Garage". The object will be located in a built-up area. 
The project will respect the requirements of territorial planning documentation. The 
object is part of the basement. With two residential floors above the ground. A simple 
saddle roof. The House is designed in the porous concrete from Ytong. 
 
  
Keywords 
 
Family House, a saddle roof, porous concrete, territorial planning documentation 
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Úvod 

 
Bakalářská práce s názvem „rodinný dům“ je zpracovaná jako dokumentace pro 
provedení stavby. Stavba se bude nacházet v obci Březůvky v lokalitě s názvem 
„Garáže“.  Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, s obytným podkrovím, je částečně 
podsklepen. Dům má jednoduchou sedlovou střechu, jen zděný z pórobetonu. V práci je 
dále řešen požadavek na umístění kanceláře v domě, tak aby v případě změny účelu 
vyhovovala požadavkům majitelů.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 

A.1 Identifika ční údaje 
 
 
Akce: NOVOSTAVBA RODINÉHO DOMU B ŘEZŮVKY 

 
Místo: Březůvky, st. Parcela č.1080/6 

 
Katastrální území: Březůvky 
  
Investor: Tomáš Gregor 

Březůvky 148 
76345, Březůvky 
 

Stupeň: Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení  
 

Zpracovatel projektu: Tomáš Gregor 
Březůvky 148 
763 45 Březůvky 
 

  
Fáze projektu: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 
Datum vyhotovení: 4/2014 
  
 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Vstupní podklady: 

- Fotodokumentace stavebního pozemku  
- Výpis z katastru nemovitostí 
- Mapový podklad z digitalizovaných map  

 

A.3 Údaje o území 
 
Původně byl pozemek využit a zastavěn. Je zde stavba domu z roku 1935, která bude 
odstraněna s předstihem před zahájením prací. 
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Stavební parcela: 
st. 1080/6  v k.ú. Zlín, druh pozemku – orná půda 

 
Stavba: 
Budova  č.p. 112, způsob využití – rodinný dům 
 
Vlastnické právo: 
 
Tomáš Gregor 
Březůvky 148 
763 45 Březůvky 
 
Soupis sousedních parcel: 
 
p.č. 1080/31 – trvalý travní porost majitel Václav Kadlčík, Březůvky 53, 76345 
Březůvky 
p.č. 1080/32 – trvalý travní porost majitel OBEC BŘEZŮVKY, č.p. 1, 76345 Březůvky 
p.č  1080/23 -  INSTO s.r.o., č.p. 104, 76345 Březůvky 
   
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) Účel využívání stavby 
Stavba bude využívána jako objekt pro rodinné bydlení. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkově chráněném území. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je v souladu s prováděcími předpisy Vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
o obecně technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb. a 
vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků řízení byly v 
projektové dokumentaci zohledněny. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových a úlevových řešení 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha                              113,68  m2 
Obestavěný prostor                                    753 m3 
Podlahová plocha                                       227 m2 

Počet funkčních jednotek                           1.Jednotka 5+1 
Stavba obsahuje místnost se samostatným wc, která bude majiteli domu sloužit jako 
kancelář. 
 
i) Základní bilance stavby 
Napájení objektu 230/400V. Ohřev teplé vody zásobníkový se zásobníkem 180 l 
nepřímo ohřívaným z plynového kotle. Vytápění plynovým kotle s kombinací 
s přitápěním krbovými kamny v 1.np. Splašková kanalizace zaústěna do obecní 
splaškové kanalizace, likvidace v obecní čistírně vody. Odpady z domácnosti odváženy 
a likvidovány. Dešťová voda svedena do obecní splaškové kanalizace.  
 
j) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládaným termínem zahájení výstavby je březen 2015. Uvedený termín je pouze 
orientační, bude upřesněn dle termínu získání platného SP.  
Předpokládaná doba stavebních prací je 12. měsíců, odhadované uvedení stavby do 
provozu je v březnu 2016. 
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační cena                                       3 765 000 Kč 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – Rodinný dům 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště bude na pozemku investora 1080/6. Nebude řešen zábor obecních ani jiných 
pozemků. Staveniště se nachází v mírně svažitém terénu. Je oploceno. V předstihu je 
zde vybudováno provizorní přípojné místo elektrické energie 230/400V. Rovněž tak i 
přípojné provizorní místo pro vodu dn 40mm. Celkově je staveniště vhodné splňuje 
veškeré podmínky a předpisy a bezpečnost. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum. Zjištěná hladina pozemní vody 
zjištěna v hloubce 8m. Základová zemina má stanovenou únosnost na 2,5 MPa. Dále 
byl proveden radonový průzkum, z něhož vyplynulo nízké radonové riziko.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v požárně nebezpečném prostoru sousedních staveb. Jsou dodrženy 
požární odstupy. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v území s ochranou 
podzemní vody vodních nádrží. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území 
Stavba se nenachází v pásmu záplavových ani poddolovaných území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
 
 
 
f) Požadavky na sanace demolice a kácení dřevin 
Odstranění stávajícího objektu bude provedeno s předstihem. Pozemek bude oplocen, 
aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob. Vybourané materiály budou odvezeny 
a následně předepsaným způsobem zlikvidovány. Stávající dřeviny a ovocné stromy 
budou ponechány. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa.  
Stavba nezabírá ani jeden z uvedených typů pozemků. 
 
h) Územně technické podmínky 
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Elektro :  napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu (nízkého napětí) 
 
Kanalizace : napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu kanalizace dn 500mm. 
 
Vodovod : napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu vodovodního řadu dn 150mm 
 
Plyn :  napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu plynu (nízko tlak) 
 
Dopravní napojení : pomocí nové příjezdové cesty (po pozemku investora) z východní 
části pozemku k místní účelové komunikace 
 
i) Věcné a časové vazby stavby 
S předstihem nutno odstranit stávající objekt a zbudovat provizorní přípojky vody a 
elektrické energie. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude využívána jako objekt pro rodinné bydlení. Stavba je navržena jako 5+1. 
Přičemž jedna místnost využita jako kancelář majitele domu. Dům je určen pro obývání 
3-4 člennou rodinou. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 
Cílem je návrh rodinného domu o 1 nadzemním podlaží s obytným podkrovím, dále je 
objekt částečně podsklepen. Dispozičně je dům řešen pro 4 člennou rodinu, 
s moderními principy bydlení. Dále je v domě řešena kancelář s vlastním hygienickým 
zázemím, která bude sloužit potřebám investora. Orientace ke světovým stranám 
splňuje požadavky na oslunění.  Vzhled domu bude tradiční pro místní lokalitu se 
sedlovou střechou se sklonem 35°, povrchová úprava fasády omítka strukturální 
škrábaná. Architektonické řešení se shoduje se současným regulačním plánem na 
výstavbu v lokalitě. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení technologie výroby 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby nutno dodržovat podmínky bezpečnosti a kontrol elektrických 
zařízení, spalinových cest, průběžné kontroly plynových potrubí. Dále nutno 
kontrolovat požární bezpečnostní zařízení. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a);b) stavební konstrukční a materiálové řešení 
 

Základy: 

Stavba bude založena na základových pasech šířky 600mm a hloubky 500mm 
v podsklepené části stavby. V nepodsklepené části bude základový pas šířky 490mm a 
hloubky 800 mm přičemž je do této hloubky zateplen. Beton použitý na základy 
C12/15. Základové pasy budou slabě vyztuženy. Napojení podsklepené části na 
nepodsklepenou pomocí odskoků dle projektu. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

 
Suterén: 
Suterénní obvodové zdivo bude z betonových tvárnic 500x300x250mm vyztužené 
prutovou výztuží B500. Beton C20/25. Vnitřní nosná konstrukce v suterénu je z tvárnic 
ytong P2-500 250x249x599. Příčkové zdivo bude z tvárnic ytong P2-500 150x249x599 
mm. 

 
1.NP a podkroví: 
Obvodové zdivo z tvárnic ytong theta+ P1,8-300 rozměru 375x249x599mm. Nosné 
zdivo z tvárnic ytong P2-500 150x249x599mm. Zdivo příček z tvárnic ytong P2-
500 150x249x599 mm. 
 
 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce ytong klasik se stropními nosníky a pórobetonovými tvarovkami.  
Stropní nosníky dle. výpisu prvků. Stropní vložky z pórobetonu třídy P4-500 rozm. 
599x200x250mm. Nabetonovaná vrstva stropní konstrukce je tl. 50mm z betonu C20/25 
vyztužený kari sítí. Tloušťka stropní konstrukce bude 250 mm. V projektu použity 
překlady z tvarovek typu U. U těchto překladů betonáž na stavbě. Výztuž dle  statického 
výpočtu. 
Balkonová konstrukce bude železobetonová deska tl.120mm. Prováděna dle statického 
návrhu. Bude přerušen tepelný most za pomocí iso nosníku nil 16/3. Konstrukce 
schodiště bude řešena jako samonosná železobetonová deska tl.125mm posazená do 
obvodové zdi na a na 3 nosníky ytong ve stropu. Věncová výztuž dle statického návrhu. 
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Střecha: 
Střešní plášť je vynášen jednoduchou vaznicovou soustavou s krokvemi kleštinami a 2 
podélnými vaznicemi. Vaznice 180/140mm, kleština 80/180mm, vaznice podélné 
140/120mm, pozednice 140/180. Pozednice je kotvena do železobetonového věnce 
pomocí závitových tyčí po vzdálenosti 1200mm. Spoje krokví a kleštin budou pomocí 
ocelových svorníků s podložkou. Vrcholový spoj bude rovněž pomocí svorníků. Střešní 
plášť bude mít skladbu dle projektové dokumentace. Na střeše bude taška tondach. 
Sklon střechy je 35°. 
 
Tepelně – technické zabezpečení: 
Obvodový plášť bude zateplen pomocí polystyrenu eps 70 F tl.100mm. Skladba bude 
odpovídat certifikovanému systému etics. V podlaze na terénu bude eps 100 Z 80mm. 
V podlaze nad suterénem bude eps 70 Z tl. 80mm. V podkroví bude izolace minerální 
isover tl.180mm mezi krokvemi a 50mm izolace isover na krokvích. Základy 
v nepodsklepené části budou zatepleny po celé výšce základu izolací polystyren xps 
styrodur tl.100mm. V podsklepené části bude do hloubky 800mm pod terén 100mm 
xps. Dále po základy bude xps  tl. 50mm. V podlaze suterénu bude polystyren eps 100 
S tl.50mm. 
 
Vnější zpevněné plochy a terénní úpravy 
Okolo objektu je navržen okapový chodník ze zámkové dlažby tl.60mm kladené do 
suchého betonu. Spádováno 1% od objektu. Parkovací plocha před objektem bude ze 
zámkové dlažby tl.80mm kladené do suchého betonu. Plocha bude odvodněna pomocí 
žlabů do kanalizace. Na pozemku bude v rámci dokončovacích úprav provedeno 
zatravnění pozemku. 
 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Neposuzuje se, protože objekt bude novostavba a nejsou využity žádné původní 
konstrukce. 
 
B.2.7 Základní výčet technických a technologických zařízení 
V domě se nenachází technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešeno jako samostatná příloha k domu. Viz složka  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Je navrženo zateplení obvodového a střešního pláště, podlah a základových konstrukcí. 
Stavba splňuje tepelně technické požadavky na obvodové konstrukce ve smyslu platné 
úpravy normy - Změna 1:2005 k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2 
Řešeno viz samostatná příloha s názvem Tepelně technické posouzení ve složce 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
• Při stavebních a přípravných pracích je nutno dodržovat předpis: 
 
Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky 
č. 324/1990 Sb.  
Během stavebních a přípravných prací je třeba dodržovat zejména: 
• Práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby. 

• Nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích. 
• Nesmí být nadměrně znečisťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak 

zhoršováno životní prostředí.  
• Nesmí být omezována práva vlastníků sousedních pozemků 
• Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, 
řádné oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. 

• Celý prostor staveniště bude ohrazen a zajištěn proti možnému zranění osob 
stavební technikou.                                                                                                                                   

Při všech pracích na této stavbě budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ, 
uvedené v Metodickém pokynu. Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště 
seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, s technologickým předpisem a budou 
jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZ. 
Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: 
pracovní oděv, pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní 
rukavice, ochranná přilba, chrániče sluchu, respirátory, ochranné oděvy, brýle, štíty. 

Stavební materiály:  
Pro nebezpečné látky ve stavebnictví jsou v legislativě České republiky v obecné rovině 
požadavky reflektovány:  
 
- v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
zákona č.  
205/2002 Sb. 
- v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané  
stavební výrobky ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 
-  v nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební  
výrobky označované CE, ve znění nařízení č. 128/2004 Sb  
 
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu 
nebo zdraví  
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jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:  
a) uvolňování toxických plynů 
b) přítomnosti nebezpečných plynů nebo částic z ovzduší  
c) emise nebezpečného záření,  
d) znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,  
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo 

kapalných odpadů,  
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby. 

  
Světelné a akustické požadavky: 
 

Požadavky na denní osvětlení budov se řídí následujícími českými technickými 
normami: 

ČSN 73 0580 - 1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580 - 2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0580 - 4 Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 

Světelné poměry navržených obytných místností jsou v souladu s hygienickými 
požadavky. 

 
Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech od 7 do 19 hodin, ručně nebo za 
použití stavební mechanizace. Při stavební činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen 
hygienický limit hluku ve vnitřních prostorách stavby, tj. 55 dB a ve venkovním 
prostoru 65 dB (dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.). 
 
B.2.11 Ochrana před negativními vlivy vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové riziko v oblasti nízké, tudíž postačí běžná izolace proti zemní vlhkosti. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
V zemi před započetím betonáže základů musí být osazena zemnící souprava. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Oblast výstavby se nenachází v místě ohrožovaném seizmickou činností. 
 
 
d) Ochrana před hlukem 
V blízkosti stavby se nenachází významný zdroj hluku (dálnice, rychlostní silnice, 
výrobní haly atd.) tudíž není nutno řešit ochranu objektu proti nadměrnému hluku.  
Stavba je umístěna v obytné části obce, provoz domu není významným zdrojem hluku. 
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V současné fázi zpracování dokumentace je možno specifikovat pouze základní 
požadavky a doporučení na omezení vlivu hlučnosti. Zásadně je třeba mít na zřeteli 
skutečnost, že práce na staveništi bude možno provádět pouze v průběhu denního 
období (konkrétně nejvýše v době od 7.00 do 19.00 hodin). I v tomto denním období 
bude nutno používat stroje a mechanismy (resp. provádět činnosti) s co možná nejnižší 
úrovní hlučnosti a respektovat zásady úprav a opatření (technicky dostupných) na 
omezení emise hluku směrem do exteriéru.  
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Elektro :  napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu (nízkého napětí) 230/400 V 
 
Kanalizace : napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu kanalizace dn 500mm. 
 
Vodovod : napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu vodovodního řadu dn 150mm 
 
Plyn :  napojeno pomocí nové přípojky k rozvodu plynu (nízko tlak) 
 
Délky připojení instalací ele, kanalizace, voda a plyn 16 m. 

 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Stavba se nachází u místní účelové komunikace, ke které bude stavba napojena. Na 
komunikaci je provoz vozidel jen od okolních majitelů pozemků.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení k účelové komunikaci pomocí nové příjezdové cesty po pozemku investora 
z východní části pozemku. Zakresleno v situaci. 
 
c) doprava v klidu 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V blízkosti objektu se nenachází.  
 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice do hloubky 150 mm a uložena na 
deponii a následně použita při dokončovacích terénních úpravách. Prostor okolo domu 
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bude do vzdálenost 3 m srovnán na výšku - 0,005 tl. 334,350 m.n.m. Svaz za domem 
zajištěn svahováním a následně osázen okrasnými dřevinami. Sklon svahování 45°.  
Před domem budou zřízena parkovací místa pro obyvatele domu. Výška plochy bude 
332,500 m.n.m (-1,850 m) pod čistou 0.  Plocha vydlážděna zámkovou dlažbou a 
odvodněna. Dále k domu vybudován chodník šířky 1,2 m ze zámkové dlažby. Původní 
dřeviny ponechány a doplněny o nové okrasné stromky. Pozemek zatravněn. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Možnost ovlivnění přírody, krajiny i vodních zdrojů je vzhledem k rozsahu stavby 
velmi nepravděpodobná. Je třeba však dodržet veškeré bezpečnostní a technologické 
předpisy a nařízení vztahující se k výstavbě a budoucímu provozu objektu. 

 
Vyhodnocení možných komplikací z hlediska životního prostředí: 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
Natura 2000. Nepřepokládáme žádné problémy. Dle zjištěných údajů není v blízkosti 
žádné území schválené nebo navržené do systému Natura 2000.  
Biologické hodnocení dle § 67 - je velmi nepravděpodobné jeho uložení. 
Vlivy na krajinný ráz dle § 12. Možnost ovlivnění krajinného rázu je velmi 
nepravděpodobná, neočekáváme proto zvláštní správní řízení. 
Jiné zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. by neměly být dotčeny (zvláště 
chráněná území, významné krajinné prvky). 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů 
Předpokládáme, že nebude požadováno zjišťovací řízení. 
 
Odpadové hospodářství 
Nakládání s odpady vzniklých během stavby objektu i v průběhu užívání objektu bude 
prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.  
Zařazení odpadů by mělo být provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.   
Dodavatel by měl vést o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, 
kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či 
likvidace. 
Tato evidence bude sloužit pro kontrolu činnosti referátu životního prostředí a inspekce 
životního prostředí. 
 
 
Bilance stavebních odpadů: 
Stavební suť (omítka, beton, cihly)                                         ...……….. 5,5t 
Ocel (klempířské a zámečnické konstrukce)                          ..………... 0,1t 
Dřevo (okenní a dveřní výplně)                                             …………...0,4t 
Sklo (okenní výplně)                                                             …………..0,1t 
Plasty (obaly od stavebních hmot)                                         ………….. 0,5t 
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Návrh likvidace stavebních odpadů 
Stavební suť bude ve fázi rozebírání stávajícího objektu postupně odvážena na skládku 
stavebních odpadů.  Plastové obaly, dřevo a sklo budou průběžně odváženy na skládku 
oprávněnou pro nakládání s těmito odpady.  
 
Aktuální zákony a vyhlášky, které je nutno respektovat :  
- zákon o odpadech č. 185 z roku 2001 sb. 
- vyhláška 381/2001 sb. – katalog odpadů 
- vyhláška 383/2001 sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Neřeší se. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Budou zřízeny provizorní přípojky energií pro potřeby staveniště. Jedná se o přípojku 
vody s ukončením za vodoměrnou šachtou výtokovým ventilem. Dále bude zřízeno 
přípojné provizorní zařízení pro připojení elektrické energie 230/400V.  
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno pomocí stavební rýhy. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude v místě plánovaného vjezdu pomocí zpevněné 
příjezdové cesty. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
.Staveniště bude oploceno a vjezd na pozemek opatřen mobilní bránou proti zajištění 
vniku nepovolaných osob. Oplocení bude opatřeno tkaninou proti šíření prachu mimo 
staveniště. Práce na staveništi se budou provádět pouze v průběhu denního období 
(konkrétně nejvýše v době od 7.00 do 19.00 hodin). I v tomto denním období bude 
nutno používat stroje a mechanismy (resp. provádět činnosti) s co možná nejnižší úrovní 
hlučnosti a respektovat zásady úprav a opatření (technicky dostupných) na omezení 
emise hluku směrem do exteriéru. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
Nebudou řešeny zábory obecních pozemků a komunikací. Materiály skladovány na 
pozemku investory. Parkování a skládání materiálu na pozemku investora.  
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g) Maximální produkované množství odpadů a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
a jejich likvidace.  
Bilance stavebních odpadů: 
Stavební suť (omítka, beton, cihly)                                                                    5,5t 
Ocel (klempířské a zámečnické konstrukce)                                                  0,1t 
Dřevo (okenní a dveřní výplně)                                                                         0,4t 
Sklo (okenní výplně)                                                                                          0,1t 
Plasty (obaly od stavebních hmot)                                                                     0,5t 
Papír                                                                                                                   0,2t 
 
Návrh likvidace stavebních odpadů: 
Stavební suť bude ve fázi rozebírání stávajícího objektu postupně odvážena na skládku 
stavebních odpadů. Papír bude odvážen do recyklační stanice v blízkém okolí.  Plastové 
obaly, dřevo a sklo budou průběžně odváženy na skládku oprávněnou pro nakládání 
s těmito odpady.  
 
Aktuální zákony a vyhlášky, které je nutno respektovat:  
- zákon o odpadech č. 185 z roku 2001 sb. 
- vyhláška 381/2001 sb. – katalog odpadů 
- vyhláška 383/2001 sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo mezideponie zemin 
 
Zemní práce 

Na začátku zemních prací se provede skrývka ornice ve vrstvě 150 mm. Bude 
skladována na mezideponii na jižní straně pozemku investora a následně použita při 
dokončovacích pracích. Jelikož je objekt částečně podsklepený, z toho plyne rozdílná 
výška výkopu. V podsklepené části bude vykopaná rýha šířky 700 mm do hloubky 3400 
mm. V nepodsklepené části bude šířka rýhy 488mm do hloubky 950 mm. Dno výkopu 
v nepodsklepené části 3050 mm pod terénem. Stěny výkopu budou zajištěny 
dostatečným svahováním. Výkop se provede pomocí stavební mechanizace a dno 
výkopu bude následně ručně dočištěno. Únosnost základové zeminy 0,2 MPa. Objekt je 
jednoduchý a zemina je v celém pozemku stejná, tudíž objekt spadá do 1 geotechnické 
kategorie. Třída těžitelnosti zeminy je tř. 3. Vykopaná zemina bude odvezena a použita 
na zásypy v obci bydliště. 

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Možnost ovlivnění přírody, krajiny i vodních zdrojů je vzhledem k rozsahu stavby 
velmi nepravděpodobná. Je třeba však dodržet veškeré bezpečnostní a technologické 
předpisy a nařízení vztahující se k výstavbě a budoucímu provozu objektu. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi 
Během stavebních a přípravných prací je třeba dodržovat zejména: 
• Práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby. 

• Nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích. 
• Nesmí být nadměrně znečisťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak 

zhoršováno životní prostředí.  

• Nesmí být omezována práva vlastníků sousedních pozemků 
• Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, 
řádné oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. 

• Celý prostor staveniště bude ohrazen a zajištěn proti možnému zranění osob 
stavební technikou.                                                                                                                                       

Při všech pracích na této stavbě budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZ, 
uvedené v Metodickém pokynu. Zaměstnanci budou při nástupu na pracoviště 
seznámeni s přístupovými cestami, s pracovištěm, s technologickým předpisem a budou 
jim opětovně zdůrazněny hlavní zásady BOZ. 
Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: 
pracovní oděv, pracovní kožená obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní 
rukavice, ochranná přilba, chrániče sluchu, respirátory, ochranné oděvy, brýle, štíty. 
• Při stavebních a přípravných pracích je nutno dodržovat předpis: 
 
Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška 
českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky 
č. 324/1990 Sb.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není ovlivněno. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vzhledem k rozsahu stavby se neřeší. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Výstavba prováděna standartními postupy, proto se neřeší. 
 
n) postup výstavby rozhodující dílčí termíny 
Před zaházením prací bude vypracován jednoduchý časový harmonogram, který určí 
celkový průběh výstavby. Stavba bude prováděna dodavatelskou firmou na klíč. Bude 
zde občasný technický dozor investora pro dohled nad stavbou a přejímky 
problematických konstrukcí a detailů. 
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D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu 
 
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
 Účel objektu 
Cílem je návrh rodinného domu o 1 nadzemním podlaží s obytným podkrovím, dále je 
objekt částečně podsklepen. Dispozičně je dům řešen pro 4 člennou rodinu, 
s moderními principy bydlení. Dům je řešen jako samostatně stojící objekt. V 1.np je 
umístěna společenská část objektu (obývací pokoj, kuchyň, vlastní hygienické zázemí). 
V podkroví je umístěna klidová část objektu s dvěma pokoji, ložnicí a koupelnou.  Dále 
je v domě řešena kancelář (1.np), která bude sloužit požadavkům investora. V 1.pp se 
nachází prostory pro technické zázemí domu a skladování sezónních věcí a potravin. 
 
 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a  
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání  
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:  
 Dům je řešen jako volně stojící objekt v mírně svažitém terénu, o 1 bytové jednotce. 
Tvarově obdélníkový objekt 11,6 x 9,8m. Střecha je řešena jako sedlová se slonem 38°, 
pokrývaná střešní taškou tondach, barva červená cihlová. Okna i dveře dřevěná 
lakovaná hnědou barvou. Jejich umístění splňuje požadavky na oslunění. Střešní okna 
dřevěná lakovaná hnědá. Okapu a svody z titanzinkového plechu natíraného hnědou 
barvou. Komínové těleso z režného spárovaného zdiva. Podbití střechy z hoblovaných 
palubových latí natíraných hnědou barvou. Povrchová úprava fasády je strukturální 
škrábanou omítkou v oranžové barvě. Ostění oken je natíráno oranžovou barvou 
v odstínu tmavším než fasáda. Sokl objektu je do výšky 200 mm nad terénem 
povrchově obkládaný pásky z kamene. Celková výška objektu je 8 m nad terénem. 
Obvodové, nosné a příčkové zdivo z pórobetonových tvárnic. Suterénní obvodové zdivo 
z betonových tvárnic, nosné a příčkové zdivo z pórobetonových tvárnic.   
Vstup do objektu je ze severní části pozemku. Vstupní místnosti obsahují zádveří, ze 
kterého se vstupuje do vlastní kanceláře, wc, skladovací místnosti a chodby ústící na 
podestu schodiště. Z té je vstup do obytné části domu (kuchyň, obývací pokoj) a do 
podkrovní části domu. V podkroví jsou dva dětské pokoje a ložnice s vlastním 
hygienickým zázemím. V podsklepené části objektu se nacházejí sklady pro potřeby 
obyvatelů domu a technická místnost pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. 
Zpevněné plochy a okapové chodníky jsou z betonové zámkové dlažby. Plocha okolo 
domu je upravena do roviny dle situace, zbytek pozemku je zachovám v původním 
sklonu, zatravněn a osázen zelení. Řešení přístupu osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace není v požadavkách investora. 



30 
 

 
 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění:  
 
Zastavěná plocha objektu:      113,68  m2 
Počet pokojů:  5+1 
Obytné jednotky: 
Užitná plocha 1.pp:                 57 m2 
Užitná plocha 1.np: 88 m2 
Užitná plocha podkroví: 88 m2 
Obestavěný prostor objektu:   753 m3 
Obytná plocha objektu: 227 m2 
 
Vstup do objektu je ze severní části pozemku, obývací pokoj má orientovaná okna na 
západ, kuchyně na jih. Orientace dětských pokojů je na jih a východ, ložnice na západ a 
sever. Všechny místnosti splňují požadavky na přirozené oslunění. 

 
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost:  
 
Popis konstrukčního řešení: 
 
 Základy: 

Stavba bude založena na základových pasech šířky 600mm a hloubky 500mm 
v podsklepené části stavby. V nepodsklepené části bude základový pas šířky 490mm a 
hloubky 800mm přičemž je do této hloubky zateplen. Beton použitý na základy C12/15. 
Základové pasy budou slabě vyztuženy. Napojení podsklepené části na nepodsklepenou 
pomocí odskoků dle projektu. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

 
Suterén: 
Suterénní obvodové zdivo bude z betonových tvárnic 500x300x250mm vyztužené 
prutovou výztuží B500. Beton C20/25. Vnitřní nosná konstrukce v suterénu je z tvárnic 
ytong P2-500 250x249x599. Příčkové zdivo bude z tvárnic ytong P2-500 150x249x599 
mm. 
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1.NP a podkroví: 
Obvodové zdivo z tvárnic ytong theta+ P1,8-300 rozměru 375x249x599mm. Nosné 
zdivo z tvárnic ytong P2-500 150x249x599mm. Zdivo příček z tvárnic ytong P2-
500 150x249x599 mm. 
 
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce ytong klasik se stropními nosníky a pórobetonovými tvarovkami.  
Stropní nosníky dle. výpisu prvků. Stropní vložky z pórobetonu třídy P4-500 rozm. 
599x200x250 mm. Nabetonovaná vrstva stropní konstrukce je tl. 50mm z betonu 
C20/25 vyztužený kari sítí. Tloušťka stropní konstrukce bude 250mm. V projektu 
použity překlady z tvarovek typu U. U těchto překladů betonáž na stavbě. Výztuž dle.  
statického výpočtu, který bude samostatnou přílohou. 
Balkonová konstrukce bude železobetonová deska tl.120mm. Prováděna dle statického 
návrhu. Bude přerušen tepelný most za pomocí izo nosníku nil 16/3. Konstrukce 
schodiště bude řešena jako samonosná železobetonová deska tl.125mm posazená do 
obvodové zdi na a na 3 nosníky ytong ve stropu. Věncová výztuž dle statického návrhu. 
 
Střecha: 
Střešní plášť je vynášen jednoduchou vaznicovou soustavou s krokvemi kleštinami a 2 
podélnými vaznicemi. Vaznice 180/140mm, kleština 80/180mm, vaznice podélné 
140/120mm, pozednice 140/180. Pozednice je kotvena do železobetonového věnce 
pomocí závitových tyčí po vzdálenosti 1200mm. Spoje krokví a kleštin budou pomocí 
ocelových svorníků s podložkou. Vrcholový spoj bude rovněž pomocí svorníků. Střešní 
plášť bude mít skladbu dle projektové dokumentace. Na střeše bude taška Tondach. 
Sklon střechy je 35°. 
 
Tepelně – technické zabezpečení: 
Obvodový plášť bude zateplen pomocí polystyrenu eps 100 F tl.100mm. Skladba bude 
odpovídat certifikovanému systému etics. V podlaze na terénu bude eps 100 S 80mm. 
V podlaze nad suterénem bude eps 100 s tl. 80 mm. V podkroví bude izolace minerální 
isover tl.180 mm mezi krokvemi a 50 mm izolace isover na krokvích. Základy 
v nepodsklepené části budou zatepleny po celé výšce základu izolací polystyren xps 
styrodur tl.100mm. V podsklepené části bude do hloubky 800 mm pod terén 100 mm 
xps. Dále po základy bude xps  tl. 50 mm. V podlaze suterénu bude polystyren eps 100 
S tl.50 mm. 
 
Vnější zpevněné plochy a terénní úpravy 
Okolo objektu je navržen okapový chodník ze zámkové dlažby tl.60 mm kladené do 
suchého betonu. Spádováno 1% od objektu. Parkovací plocha před objektem bude ze 
zámkové dlažby tl.80 mm kladené do suchého betonu. Plocha bude odvodněna pomocí 
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žlabů do kanalizace. Na pozemku bude v rámci dokončovacích úprav provedeno 
zatravnění pozemku. 
 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 
Řešeno v programu teplo 2011 a v programu area 2011. Protokoly tvoří samostatné 
přílohy ve složce 6. 
 
Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu: 
Základové podmínky z místních z místního zkoumání a dvou provedených kopaných 
sond do hloubky 2 m, jednoduché. Radonové riziko v oblasti nízké. Hladina podzemní 
vody nebyla těmito sondami zastižena. Pro přesnější stanovení by se provedl 
hydrogeologický průzkum. Únosnost zeminy byla stanovena na 0,2 Mpa. Stavba bude 
založena na základových pasech šířky 600 mm a hloubky 500 mm v podsklepené části 
stavby. V nepodsklepené části bude základový pas šířky 490 mm a hloubky 800 mm 
přičemž je do této hloubky zateplen. Beton použitý na základy C12/15. Základové pasy 
budou slabě vyztuženy. Základová deska tl. 150 mm vyztužena kari sítí. Napojení 
podsklepené části na nepodsklepenou pomocí odskoků dle projektové dokumentace. 

 
Použité normy: 
Podklady o stávajících inženýrských sítích a hydrogeologických poměrech včetně mapy 
Stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů 
ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 730532 Akustika - ochrana proti hluku - požadavky 
ČSN 730580 Denní osvětlení budov - základní požadavky 
ČSN 734301 Obytné budovy 
Vyhl. č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhl. č.369/2001 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
b) výkresová část 
 
Seznam projektové dokumentace: 

Půdorys základů: 

Výkres: Základy 1:50 

Půdorysy podlaží 

Výkres: 1.NP 1:50 
Výkres: 1.PP 1:50 
Výkres: 2.NP 1:50 
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Řez 

Výkres: Řez A-A 1:50 

Pohledy 

Výkres: Pohledy 1:50 

Výkres: Pohledy1 1:50 

Přípojky a napojení na infrastrukturu 

Výkres: Situace 1:200 

Dopravní napojení na veřejné komunikace a řešení dopravy v klidu 

Výkres: Situace 1:200 

Řešení úprav komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

       Neřeší se 

 

c) Dokumenty podrobnosti 

Výkres: Detaily A 1:50 

Výkres: Detaily B 1:50 

Výkres: Detaily C 1:50 

 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 

 Popis navrženého konstrukčního systému 

Zemní práce 

Na začátku zemních prací se provede skrývka ornice ve vrstvě 150 mm. Bude 
skladována na mezideponii na jižní straně pozemku investora a následně použita při 
dokončovacích pracích. Jelikož je objekt částečně podsklepený, z toho plyne rozdílná 
výška výkopu. V podsklepené části bude vykopaná rýha šířky 700 mm do hloubky 3400 
mm. V nepodsklepené části bude šířka rýhy 488mm do hloubky 950 mm. Dno výkopu 
v nepodsklepené části 3050 mm pod terénem. Stěny výkopu budou zajištěny 
dostatečným svahováním. Výkop se provede pomocí stavební mechanizace a dno 
výkopu bude následně ručně dočištěno. Únosnost základové zeminy 0,2 MPa. Objekt je 
jednoduchý a zemina je v celém pozemku stejná, tudíž objekt spadá do 1 geotechnické 
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kategorie. Třída těžitelnosti zeminy je tř. 3. Vykopaná zemina bude odvezena a použita 
na zásypy v obci bydliště.  

 

 

Základová konstrukce: 

Základová konstrukce bude v podsklepené části základový pas šířky 600 mm, 
v nepodsklepené části 488 mm. Výška základu v podsklepené části 650 mm, 
v nepodsklepené 800 mm. Základové pasy budou z prostého betonu C 16/20. Základová 
deska bude tl. 150 mm vyztužená kari sítí 6/150/150 s krytím výztuže 30 mm. Různé 
výškové úrovně základů budou spojeny pomocí odskoků dle projektu základů. Před 
betonáží nutno zabudovat zemnící pásky a vyměřit prostupy konstrukcí.  

 

Izolace proti zemní vlhkosti: 

Hydroizolace se provede pomocí asfaltového oxidovaného pásu se skelnou tkaninou 
degglass G200 S40. Pře izolování konstrukce opatřit vhodným asfaltovým penetračním 
nátěrem. Kotvení hydroizolace natavením. Hydroizolace bude v místě základu položena 
při zdění pod zeď v šířce 800 mm a následně s postoupením prací spojena pomocí 
koutového svaru. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad terén jako ochrana proti 
odstřikující vodě.  

 

Svislé nosné konstrukce: 

Suterén: 

Suterénní obvodové zdivo bude z betonových tvárnic 500x300x250 mm vyztužené 
prutovou výztuží B500. Beton C20/25. Vnitřní nosná konstrukce v suterénu je z tvárnic 
ytong P2-500 250x249x599. Příčkové zdivo bude z tvárnic ytong P2-500 150x249x599 
mm. 

 

1.NP a podkroví: 

Obvodové zdivo z tvárnic ytong theta+ P1,8-300 rozměru 375x249x599 mm. Nosné 
zdivo z tvárnic ytong P2-500 150x249x599 mm. Zdivo příček z tvárnic ytong P2-
500 150x249x599 mm. 

 

Vodorovné stropní konstrukce: 

Stropní konstrukce ytong klasik se stropními nosníky a pórobetonovými tvarovkami.  
Stropní nosníky dle. výpisu prvků. Stropní vložky z pórobetonu třídy P4-500 rozm. 
599x200x250 mm. Nabetonovaná vrstva stropní konstrukce je tl. 50 mm z betonu 
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C20/25 vyztužený kari sítí. Tloušťka stropní konstrukce bude 250mm. V projektu 
použity překlady z tvarovek typu U. U těchto překladů betonáž na stavbě. Výztuž dle  
statického výpočtu, který bude samostatnou přílohou. 

Balkonová konstrukce bude železobetonová deska tl.120mm. Prováděna dle statického 
návrhu. Bude přerušen tepelný most za pomocí iso nosníku nil 16/3. Konstrukce 
schodiště bude řešena jako samonosná železobetonová deska tl.125mm posazená do 
obvodové zdi na a na 3 nosníky ytong ve stropu. Věncová výztuž dle statického návrhu. 

 

Schodiště:  

Schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou a podestami. Je navrženo jako 
železobetonová lomená deska uložená na stropních nosnících a mezipodestě, která je 
kotvena ve zdivu. Tloušťka desky je 125 mm.  Výztuž schodiště bude dle statického 
návrhu schodiště. Použitý beton C20/25. Schodiště bude po vnitřní straně opatřeno 
kovovým zábradlím. Konstrukce zábradlí bude dle specializované zámečnické firmy. 

 

Střešní konstrukce: 

Střešní plášť je vynášen jednoduchou vaznicovou soustavou s krokvemi kleštinami a 2 
podélnými vaznicemi. Vaznice 180/140 mm, kleština 80/180 mm, vaznice podélné 
140/120 mm, pozednice 140/180. Pozednice je kotvena do železobetonového věnce 
pomocí závitových tyčí po vzdálenosti 1200 mm. Spoje krokví a kleštin budou pomocí 
ocelových svorníků s podložkou. Vrcholový spoj bude rovněž pomocí svorníků. Střešní 
plášť bude mít skladbu dle projektové dokumentace. Na střeše bude taška tondach. 
Sklon střechy je 35°. 

 

Komínové těleso: 

Komín bude třívrstvý v systému schiedel absolut 600/330 mm. Se dvěma průduchy 
průměru 160 mm. Pro odvod spalin od krbu a kotle, který je umístěn v technické 
místnosti domu. Spodní část komína bude provedena ze systémové prefabrikované 
tvarovky a armaturou pro odvod kondenzátu s revizními dvířky. Z důvodu obytného 
podkroví bude komín v nadstřešní části opatřen vymetací lávkou. Nadstřešní část 
komínového tělesa bude z režného spárovaného zdiva, tudíž nadstřešní část bude ze 
speciální betonové tvarovky. Nadstřešní část komíny bude oplechována. Ukončení 
komína oplechováno nerezovým plechem pro větší trvanlivost nadstřešní části. 

 

Vnit řní povrchové úpravy: 

Bude provedena třívrstvá štuková omítka v pokojích, vstupu, obývacím pokoji, kuchyni. 
Koupelny a záchody budou obloženy keramickým obkladem. Podlahy budou v zádveří, 
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wc koupelnách a schodišti keramické s požadovaným protiskluzným atestem. Obývací 
pokoj, kancelář, pokoje budou dle specifikace položeny lamelové podlahy na miralon. 
V kuchyni bude položena Pvc podlaha.  

Vnější povrchové úpravy: 

Zdivo bude kontaktně zatepleno certifikovaným systémem etics. Izolace bude 
z fasádního polystyrenu tl. 100 mm. Povrchová úprava bude z pastovité finální omítky 
se zrnem 2-3 mm. Úprava škrábaná speciálním hladítkem k tomu určeným. Poté bude 
probarveno oranžová ral 1017. Sokl bude z tryskaných žulových pásků lepených do 
tmele. Poté spárováno šedou hmotou. 

 

Tepelná izolace: 

Zdivo bude kontaktně zatepleno certifikovaným systémem etics. Izolace bude 
z fasádního polystyrenu tl. 100 mm. Základová konstrukce bude zateplena do hloubky 
800 mm pod terén extrudovaným polystyrenem, kotvený pouze lepením. Podkroví bude 
zatepleno minerální vlnou isover tl. 180 mm mezi krokvemi a minerální izolací isover 
tl. 50 mm pod krokvemi. Všechny tloušťky jsou navrhovány s ohledem na splnění 
tepelně technických norem.  

 

Výplně otvorů: 

Navržené okna budou dřevěná z euro profilu s izolačním dvojsklem lakovaná hnědou 
barvou. Vstupní dveře budou dřevěné z euro profilu lakované hnědou barvou včetně 
kování s bezpečnostní vložkou. Vnitřní dveře budou dřevěné plné smrkové lakované 
průhledným lakem. Suterénní dveře bodu bílé překližkové lepené. 

 

Klempířské výrobky: 

Budou z titanzinkového plechu tl. 0.2 mm. Okapové roury průměr 125 mm.  

 

Navržené výrobky a materiály: 

Splňují požadavky a jsou atestovány pro použití v EU. 

 

Hodnoty užitných, klimatických a jiných zatížení uvažovaných při návrhu 
konstrukce: 

Užitné 1,5 KN/m, klimatické 1,5 KN/m pro 3 sněhovou oblast. 
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Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a 
technologických postupů: 

Není uvažováno, vždy se jedná o standartní postupy. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
konstrukce popřípadě sousedních staveb: 

V projektu nenastane situace, kdy by měla být ovlivněna stabilita. 

 

Zásady pro provádění bouracích prací, podchycování konstrukcí, zpevňování 
konstrukcí či prostupů: 

Zbourání původního starého objektu provede specializovaná bourací firmy 
s proškolenými zaměstnanci. Bourání bude provedeno pomocí stavební mechanizace. 
Staveniště bude oploceno a bude sem zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Provádí technický dozor investora a o kontrole se provede řádný zápis i s výsledky do 
stavebního deníku. Zvláštní důraz bude kladen na vodotěsnost hydroizolace a provedení 
spojů. 

Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů 

 

Podklady o stávajících inženýrských sítích a hydrogeologických poměrech včetně mapy 
Stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů 
ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 730532 Akustika - ochrana proti hluku - požadavky 
ČSN 730580 Denní osvětlení budov - základní požadavky 
ČSN 734301 Obytné budovy 
Vyhl. č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhl. č.369/2001 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
Seminární práce ke spec. projektu v podobě studie objektu.  
 Projektová dokumentace zpracovaná v programu autocad 2013, tepelně technické 
posouzení v programu teplo 2011 a detail posuzovaný v programu area 2011. 
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Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění  
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem  
Vše je řešeno standartními postupy. 
 
b) Výkresová část 

 
Půdorysy základů 
Výkres: Základy 1:50 

 

Tvary monolitických konstrukcí 

Výkres: Základy 1:50 

 

Výkres skladby sestavy montovaných betonových dílců 

V řešeném projektu se nevyskytuje. 

 

Výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí 

Výkres: Krov 1:50 

 

c) Statické posouzení 

Při návrhu jednotlivých nosných prvků stropu, balkonové desky, a schodiště jsem se 
řídil technickými listy doporučeními a statickými výpočty výrobců jednotlivých prvků. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení projektové dokumentace rodinného domu na katastrálním území Březůvky 
dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, ČSN 73 0833 Požární 
bezpečnost staveb – objekty pro bydlení a ubytování.  

 Technická zpráva 

Požární technická zpráva tvoří samostatnou přílohu k projektu.  

 

D.1.4 Technika prostření staveb 

Dokládá se samostatně pro jednotlivá níže uvedená zařízení a člení se na  

technickou zprávu, výkresovou část a výpočty: 
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a) Zařízení pro vytápění staveb - nepožadováno 

b) Zařízení pro ochlazování staveb - nepožadováno 

c) Zařízení vzduchotechniky - nepožadováno 

d) Zařízení pro měření a regulaci - nepožadováno 

e) Zařízení zdravotně technických instalací - nepožadováno 

f) Plynová zařízení - nepožadováno 

g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky - nepožadováno 

h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nepožadováno 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není požadováno. 
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Závěr 
Výsledkem mé práce jsou studie rodinného domu a projektová dokumentace části A, B,  
a D dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, se změnou č. 62/2013,  tepelně technické posouzení 
budovy v programech teplo 2011 a area 2011 a požárně bezpečnostní řešení. Při 
zpracování dokumentace jsem se řídil platnými postupy, normami, vyhláškami, 
technickými listy výrobců a v neposlední řadě odbornými radami zkušených kolegů 
pracujících v oboru stavebnictví. Zpracováváním samostatného projektu jsem získal 
nové zkušenosti s navrhováním staveb, které dále uplatním ve svém oboru. 
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Seznam použitích zkratek a symbolů 

St. – stavební 

Č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální úřad 

p.č – parcela číslo 

np – nadzemní podlaží 

pp – podzemní podlaží 

dn – jmenovitý průměr 

rozm. – rozměr 

eps – pěnový polystyrem 

etics – certifikovaný zateplovací systém 

xps – extrudovaný polystyren 

m.n.m. – metry nad mořem 

tl. – tloušťka 

Pvc – polyvinylchlorid 
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