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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Kostelci u Holešova část 
Karlovice. Rodinný dům je umístěn na rovinatém pozemku na okraji obce. Dům je 
dvojpodlažní, pod částí domu je suterén. V podzemní část domu je umístěna dílna a 
sklad. V objektu se nachází garáž pro jeden automobil. Druhé nadzemní podlaží je 
propojeno s terasou. Objekt je proveden z konstrukčního systému Porotherm, střecha 
sedlová. Část domu je obložena dřevem. Projektová dokumentace je zpracována v 
počítačovém programu Autocad.  

Klí čová slova 
Rodinný dům, samostatně stojící, rovinatý pozemek, sedlová střecha, garáž, terasa, 
nerezový komín, Porotherm, fasádní obklad.  

Abstract 
The topic of this bachelor thesis is a new family house in Karlovice, part of city 
Kostelec u Holešova. The family house is located on flat land on the outskirts of the 
village. 
The building is two-floor and there is a basement under the house. There is a workroom 
and a warehouse in the basement. One car garage is part of this house. A second floor is 
connected with terrace. The building is made of constructional system Porotherm, the 
roof of the building is gabled. The Project Documentation is created in AutoCAD. 

Keywords 
Family house, detached, flat land, gabled roof, garage, terrace, stainless steel chimney, 
Porotherm, facade cladding. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat zpracováním projektové dokumentace 

pro provedení stavby. Novostavba samostatně stojícího rodinného domu je situována na 

okraj obce Kostelec u Holešova část Karlovice, stavební parcele č.70. Při projektování 

rodinného domu využiji moderní stavební materiály, ale zároveň se budu snažit o 

respektování rázu okolní krajiny. 

V úvodu se budu zabývat vypracováním studií. Důležitým aspektem bude výběr 

konstrukčního systému. S řešením této otázky mi pomůže seminární práce zpracovaná 

na téma výběr ze současných stavebních systémů pro výstavbu rodinných domů.  Po 

odsouhlasení studií provedu zaměření objektu a pro orientaci výkres osazení do terénu. 

V návaznosti na studie začnu s vypracováním zadaných výkresů. Výkresy budou 

provedeny dle platných norem a budou obsahovat všechny náležitosti. Významnou 

součástí dokumentace bude podrobné vypracování konstrukčních detailů. Práce bude 

také obsahovat tepelně technické posouzení, včetně zpracování energetického štítku a 

požárně bezpečnostní řešení navrhovaného objektu. Dále budou vypracovány výpisy 

výrobků jednotlivých profesí a výpis skladeb konstrukcí. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifika ční údaje 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

A.3  Údaje o území 

A.4  Údaje o stavbě 

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

A.1 Identifika ční údaje 

A 1.1 Údaje o stavbě  

a)  Název stavby  

Rodinný dům 

b)  Místo stavby  

     Kostelec u Holešova část Karlovice, PSČ 768 43 

k.ú - Karlovice u Holešova(670286); parc. č.70, zast. plocha - 146,6m², ostatní 

zpevněné   plochy-175m² 

c) Předmět projektové dokumentace  

Novostavba RD s přípojkami 

A 2.1 Údaje o stavebníkovi  

a) Stavebník  

Ing. Marie Hodulíková, U Vody 1586, 688 01 Uherský Brod   

A 3.1 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) Zpracovatel PD  

     David Lekeš, Neradice 2276, Uherský Brod 688 01 

b) Hlavní projektant   

 David Lekeš, Neradice 2276, Uherský Brod 688 01 

c) Zpracovatelé částí PD  

     David Lekeš, Neradice 2276, Uherský Brod 688 01 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

- geodetické zaměření pozemku 

- studie stavby, odsouhlasená stavebníkem a stavebním úřadem Holešov  

- doklady o existenci a průběhu inženýrských sítí 

- katastrální mapa 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Projekt řešení především stavbu na pozemku č.70, přípojka kanalizace zasahuje i na 

pozemek v majetku Obce Kostelec u Holešova část Karlovice č. 176. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemek sousedí s lesním porostem. Musí být dodržené ochranné pásmo lesa dle 

zákona  

č. 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 2. Vzdálenost stavby 50m od lesa je dodržena. 

c) Údaje o odtokových poměrech  

 Zastavěná plocha je tvořena velmi mírným svahem se spádem V-Z. Podloží stavby je 

tvořeno jílovitou hlínou, dešťová voda bude odváděna drenáží do akumulační nádrže o 

objemu 4,66m3 s přepadem do zasakovací drenáže na pozemku stavebníka. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 RD leží v lokalitě určené pro novostavby. Dodržuje veškeré podmínky výstavby 

obce je tudíž v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Pozemek pro výstavbu se nachází v zasíťované lokalitě vyhrazené pro novostavby a 

po schválení studie stavebním úřadem Holešov je v souladu s územním rozhodnutím.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Dodržení odstupových vzdáleností staveb je v souladu s obecnými požadavky na 

využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Podmínky a vyjádření dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do 

dokumentace. 
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h) Seznam výjimek a účelových řešení  

 Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousední parcely:  

- 176, Obce Kostelec u Holešova část Karlovice, 768 43 

- 71/1,71,2, Řektvička Stanislav a Jana, Kostelec u Holešova část Karlovice č. 223 

      -  69/1, Karas Miroslav, Kostelní 811, 695 01 Hodonín   

 -  568, Halibut Karel, Nám. Dr. E. Beneše 33, 769 01 Holešov   

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavby nebo změna dokončené stavby 

 Projektová dokumentace je zpracována jako novostavba rodinného domu. 

b) Účel užívání stavby 

 Objekt je určen pro bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Objekt není kulturní památkou. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb o 

technických požadavcích na výstavbu. Objekt není řešen bezbariérově. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

 Jiné požadavky dotčených orgánů nebyly stanoveny. 

g) Seznam výjimek a účelových řešení  

 Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. 
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h) Navrhované kapacity stavby  

-  zastavěná plocha objektu…….………………..………….             146,6 m2 

-  obestavěný prostor objektu……..……………..………….             965,10 m3 

-  užitná plocha …………………………………..…………             237,56 m2 

-  obytná plocha …………………..……………..…………             127,83 m2 

-  velikost bytové jednotky……….………………………...              5+kk  

i) Základní bilance stavby 

-  spotřeba vody……………………………………………….           480 l/s 

-  množství odpadních vod……………………………………          145 m3/rok 

-  množství dešťových vod……………………………………         164 m3/rok 

-  spotřeba plynu………………………………………………    2450 m3/rok 

-  třída energetické náročnosti budovy………………………..   B   

j)  Základní předpoklady výstavby 

- přepokládaná doba výstavby ………………………………..  13 měsíců 

- zahájení výstavby…………………………………………….  10/2015 

- ukončení výstavby…………………………………………….  10/2016  

k) Orientační náklady stavby 

- vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 

- zemní práce (výkop podsklepené části, provedení skrývky, výkopů) 

- zřízení přípojek  

- betonáž základových pasů + provedení hydroizolace + přizdívky 

- hrubá stavba 

- zastřešení objektů 

- osazení výplní otvorů 

- provedení instalací 

- vnitřní povrchové úpravy 

- provedení podlah 

- provedení fasády objektu 

- osazení zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku 

- terénní úpravy 
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- revize a zkoušky instalací a zařízení 

- kontrola dokladů pro kolaudaci 

l) Orientační náklady stavby 

-  předpokládaný náklad……………………………….           3.800 000,-Kč  

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

Součástí stavby je samotný objekt rodinného domu (SO 01). 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby 

B.2  Celkový popis stavby 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4  Dopravní řešení 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

B.8  Zásady  organizace výstavby 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Staveništěm je parcela č. 70. Pozemek je součástí pozemků určených k zastavění. Z 

levé stany přiléhá k parcelám č.71/1 a 71/2, z pravé strany sousedí s parcelou č.69/1. 

V přední části se nachází obecní komunikace parcela č.176. V zadní části sousedí 

s lesním porostem parcela č.568. Pro výstavbu jsou dostupné všechny inženýrské sítě.  

b) Výčet a závěry pr ůzkumů a rozborů 

 Zhotovitel provedl geologický a hydrogeologický průzkum pozemku. Rovněž bylo 

měřeno radonové riziko. Z průzkumu vyplývá: 

- základová půda je tvořena jílovitou hlínou. 

- hladina podzemní vody nezasahuje k základovým konstrukcím ani nehrozí její výrazné 

kolísání. 

- radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Pozemek sousedí s lesním porostem. Musí být dodržené ochranné pásmo lesa dle 

zákona  

č. 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 2. Vzdálenost stavby 50m od lesa je dodržena. 

d) Poloha vzhledem k zaplavovanému území 

 Objekt neleží v záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky   

 Situování stavby na pozemku respektuje minimální vzdálenosti od sousedních 

pozemků. Z hlediska přesahu požárně nebezpečných prostorů dochází k přesahu 

nebezpečné oblasti na sousední pozemek (p.č. 69/1). Majitel byl se skutečností 

seznámen a souhlasí s povolením stavby. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 Nutno odstranit stávající stromy v přední části pozemku. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 

k plnění funkce lesa 

 Bez požadavku. 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Bez požadavku. 

B.2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Navrhovaný RD na pozemku č.70 v obci Kostelec u Holešova část Karlovice 

bude sloužit čistě k bydlení. Je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní, 

podsklepený. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky čtyřčlenné rodiny. Kategorie 

5+kk s garáží. 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

RD je svým provedením v souladu s platnou územně plánovací dokumentací-území 

pro výstavbu rodinných domů. Pozemek určený pro výstavbu je v majetku 

stavebníka. RD je ve tvaru L, zastřešen sedlovou střechou bez přesahu. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, stavební pozemek je v klidové zóně a je 

v souladu s platným územním plánem obce: území pro výstavbu rodinných domů. 

V nejbližším okolí se plánuje zástavba rodinnými domy. 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. V suterénu se nachází 

postupně v návaznosti zádveří, dílna a sklad. První nadzemní podlaží má tvar L a je 

rozděleno přímým schodištěm vedoucím středem domu na technickou a obytnou část. V 

technické části se nachází garáž a prádelna. V obytné části se nachází zádveří, obývací 

pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem sousedícím se spíží. Dále pracovna a pokoj, 

který je v případě potřeby možné využít jako pokoj pro hosty. Na obývací pokoj 

navazuje chodba s přilehlým wc. Druhé nadzemní podlaží je téměř čtvercového 

půdorysu s terasou. Je zde dětský pokoj s vlastní koupelnou, šatnou a přístupem na 

terasu. Dětský pokoj sousedí přes chodbu s ložnicí rodičů rovněž s vlastní koupelnou. 

Objekt je délky 17,8m, šířky 10,25 a výškou 7,88m. Barevné řešení fasády je 

kombinace škrábané omítky pískově žlutá ral: 6080 a fasádních palubek rhomboid-brett 

sibiřský modřín. Krytina šeď bazaltová ral: 7012. Výplně otvorů odstín borovice. 

Rodinný dům se z architektonického hlediska snaží o moderní vzhled, ale zároveň 

respektuje venkovskou krajinu.  

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Stavba není výrobního charakteru. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Není požadováno. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Investor 

bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických zařízení.  

 Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na výstavbu.    
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B. 2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

 Objekty rodinného domu je řešen ze systému Porotherm.  Základy jsou řešeny 

základovými pasy z prostého betonu a podsypem 100mm. Střecha RD je sedlová 

s plechovou krytinou Lindab Click. Část domu s plochou střechou je řešena 

hydroizolační folií Fatrafol 818 U/UV a betonovou dlažbou na rektifikačních terčích. 

Na části fasády je použit obklad z palubek Rhomboid Brett – sibiřský modřín. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení   

Veškeré svislé nosné kce budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm. 

Obvodové zdivo Porotherm 40 eko+profi 248/400/249mm. Vnitřní nosné zdivo 

Porotherm 30 profi 247/300/249mm. Zdivo použité jako výplňové Porotherm 36,5 profi 

247/300/249mm. Příčkové zdivo Porotherm 11,5 AKU 497/115/238.  Stropní 

konstrukce navržena jako Porotherm. Cihelné vložkami MIAKO a keramobetonovými 

stropními nosníky POT s nabetonovanou deskou z betonu C25/30 tl.60mm. Střecha je 

projektovaná jako sedlová se sklonem 40°a16°.  Střešní plášť tvoří plechová střešní 

krytina Lindab Click. Výplně otvorů jsou dřevěná eurookna a dveře od firmy Dare. 

Komínové tělesa jsou řešena systémem Schiedel Kerastar. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Stropní kce jsou navrženy dle podkladů výrobce systému. Vnější i vnitřní kce 

zajišťující stabilitu jsou v souladu s požadavky příslušných norem požární bezpečnosti a 

požadavky stavebníka na budoucí provoz. 

 Dům je navržen podle platných norem a dostatečně odsazen od okolní zástavby, 

kterou tak nemůže ohrozit.  

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

 Pro fungování staveniště je třeba zřídit přípojku vody a elektrické energie. Později 

budou zřízeny přípojky plynu, kanalizace a sdělovacího vedení. 

b) Výpočet technických a technologických zařízení 

 Neřeší se. 
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B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení stavby je přílohou části D.1.3 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepeln ě technického řešení 

 Při návrhu zateplení objektu byly použity doporučené hodnoty tepelných odporů 

jednotlivých konstrukcí dle ČSN EN. 

b) Energetická náročnost stavby   

 Energetický štítek budovy je přílohou časti Stavební fyzika 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

 V rodinném domě jsou navržena krbová kamna na dřevo pro mimo sezónní 

vytápění.  

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

prostředí   

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.), dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

 Teplá užitková voda běžné teploty +75-60°C bude připravována v boileru, který 

bude součástí plynového kotle. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, 

dešťové vody budou akumulovány případně vsakovány na pozemku investora, 

elektrické spotřebiče a rozvody budou splňovat požadované parametry na úsporný 

provoz.  

B. 2.11  Ochrana stavby před negativními účinky 

a) Ochrana před pronikáním radonu 

 Dle průzkumu se v lokalitě vyskytuje nízké radonové riziko. Jako opatření postačí 

běžná hydroizolace. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Objekt bude rádně uzemněn, zemnící soustava bude revidována. 
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c) Ochrana před technickou seismicitou 

  Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázům z okolní dopravy 

nebo výroby. 

d) Ochrana před hlukem 

 Instalované konstrukce (okna, dveře) budou splňovat požadavky na útlum hluku.  

e) Protipovodňová opatření 

  Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Na pozemku č.70 jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. Je třeba zřídit přípojky:  

-  přípojka vody HDPE 32x3 bude natažena obecního řadu DN 100  

- kanalizační přípojka splaškových vod bude napojena do obecní kanalizace DN 400 

- dešťová voda bude svedena do akumulační jímky na pozemku investora 

- přípojka plynu bude napojena na obecní plynovod DN 100, v oplocení bude zřízen 

HUP 

-  objekt bude napojen  na podzemní vedení NN. Na pozemku investora bude v oplocení 

zřízena pojistková skříň. 

- bude  zřízena přípojka sdělovacího vedení 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Napojení na zdroje tepla 

 Dům bude vytápět plynový kondenzační kotel Therm 17 KDZ. Na něj bude 

napojen externí zásobník teplé vody OKC 125 NTR o objemu 125l. Distribuce tepla 

bude řešena podlahovým vytápěním+radiátory. Pro mimo sezónní temperaci budou 

v obývacím pokoji instalována krbová kamna na dřevo.  

Příkon kotle              16 kW 

Výkon kotle       3,5-17 kW 

Napojení na kanalizaci 

      Přípojka je napojena na kanalizační stoku DN 400. 
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Napojení na NN 

 Objekt bude napojen na rozvodnou síť podzemním vedením z pojistkové skříně, 

zřízená na pozemku investora v oplocení. 

Rozvodná soustava  : 3 NPE 400/230V  50Hz  TN-C-S 

       ČSN 33 2000-3 čl.312.2.1 

Instalovaný příkon  : Pi =  19 kW 

       ß =  0,5  

      Pp=  9,6 kW 

Ochrana    : základní - samočinným odpojením od zdroje 

       ČSN 332000-4-41 čl.413.1.1.1          

Hromosvody 

 Ochrana objektu před atmosferickou elektřinou je navržena pomocí jímací soustavou 

s jímací tyčí vytvořenou na střeše vodičem FeZn 8 mm. Uzemnění je provedeno pomocí 

zemnícího vodiče po obvodu domu. 

Slaboproud 

 Pro slaboproudé rozvody v objektu bude provedeno zatrubkování. Vlastní instalace 

sítí (domácí telefon, internet, TV,…) bude řešena dle požadavků investora. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Příjezd k objektu je z místní komunikace v části Karlovice, napojené na hlavní 

silnici spojující obec Kostelec u Holešova se silnicí 490. 

b) Napojení území na stávající dopravní  infrastrukturu 

 Bude vybudován nový sjezd na místní komunikaci orientovaný k průčelí objektu. 

c) Doprava v klidu 

 Doprava v klidu je vyřešena parkovacím stáním v garáži rodinného domu. Další 

možnost je parkovat podélně u komunikace na pozemku investora. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 V rámci stavby bude provedena skrývka ornice, výkop podsklepené části a výkopy 

základových pasů. Rovněž budou provedeny výkopy všech přípojek inženýrských sítí. 

Dále budou provedeny terénní úpravy pozemku (zásypy, obsypy,svahování...) 

b) Použité vegetační prvky 

 Po terénních úpravách bude pozemek zatravněn a osázen vegetací, zabraňující erozi 

půdy. 

c) Biotechnická opatření 

 Nebudou prováděna. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

 Dům bude postaven na okraji obce Kostelec u Holešova část Karlovice, určené pro 

výstavbu rodinných domů. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace, dešťové vody 

jsou vedeny do akumulační nádrže na pozemku investora, vytápění je řešeno plynovým 

kotlem Therm 17 KDZ a podlahovou distribucí tepla, větrání místností je přirozené – 

okny.  

 Po hlukové stránce nebude provoz narušovat své okolí. Komunální odpad bude 

shromažďován v kontejnerech a likvidován Technickými službami obce. 

Z hlediska BOZ je investor povinen při realizaci stavebních úprav dodržovat 

platné předpisy, vyhlášky a nařízení, zejména vyhlášku 324/1990 Sb. Po dobu výstavby 

bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a další předpisy a vyhlášky MŽP, 

včetně evidence odpadů. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům nedojde realizací přestavby ke zhoršení 

životního prostředí v okolí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v období 

realizace, po jejím dokončení dojde ke kvalitnímu zhodnocení objektu z hlediska 

architektonického a estetického. Jiné negativní vlivy nejsou projektantovi známy.  

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při provádění nedojde k narušení stávající vzrostlé zeleně ani ohrožení živočichů. 
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c) Vliv stavby na soustavu ochráněných území Natura 2000 

 Vzdálenost stavby od chráněné oblasti Přestavlcký les je min 3 km – bez vlivu. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a zkoumání podle EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Pozemek sousedí s lesním porostem. Musí být dodržené ochranné pásmo lesa dle 

zákona  

č. 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 2. Vzdálenost stavby 50m od lesa je dodržena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

      Realizací stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Stavba 

nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. Při realizaci stavby budou dodržena 

bezpečnostní opatření stanovená v ZOV. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

       Zásobování stavby bude probíhat kontinuálně ze stavebního dvora dodavatele(ů) při 

využití nízkotonážních vozidel. Potřebu médií zajistí stavebník z nově zřízených 

přípojek.  

      Pro zařízení staveniště bude sloužit mobilní unimo buňka - šatnování zaměstnanců 

dodavatele stavby, skládka materiálu a zařizovacích předmětů. Odpadní látky budou 

ukládány do kontejneru a vyvezeny na bezpečnou skládku. Zpracovatel ZOV 

předpokládá zaměstnání max. 5 osob při provádění HSV a max. 7 osob při 

dokončovacích pracích. Stravování pracovníků je možno zajistit v síti místních 

restauračních provozoven. Nejbližší zdravotnické zařízení je zdravotní nemocnice 

Holešov.   

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude svedeno do místní kanalizace, toto odvodnění bude 

opatřeno úpravami zamezujícími stékání hrubých nečistot ze stavby do kanalizace. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

      Příjezd k objektu je z místní komunikace v části Karlovice, napojené na hlavní 

silnici, spojující obec Kostelec u Holešova se silnicí 490. Připojení na inženýrské sítě 

bude provedeno pomocí přípojek vody, kanalizace, plynu, elektřiny a sdělovacího 

vedení. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

      Okolní stavby a pozemky budou dotčeny při provádění fasády a přípojky. K domu 

je zřízeno oplocení, vstup třetích osob na stavbu bude zakázán event. v doprovodu 

investora nebo dodavatele. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin    

 Pro výstavbu objektu není nutno provádět asanace, demolice a kácení v okolí. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné event. trvalé) 

 Zábory nebudou dotčeny žádné sousední pozemky. Pro dočasné uložení materiálu 

stavby bude sloužit pouze pozemek investora. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

     Během výstavby vzniknou odpadové materiály v množství max. 10m3 – stavební 

suť, plasty, dřevo,… Stavební suť, plasty a sklo budou uloženy na bezpečnou skládku. 

Dřevo bude skladováno pro pálení v kamnech.  

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin 

 Rodinný dům je podsklepený. Hlína z výkopu sklepa bude odvezena na skládku. Na 

staveništi bude provedena skrývka ornice (h=200mm; deponovat na staveništi) 

v objemu 50 m3. Výkop rýh pro pasy bude proveden strojně do nezámrzné hloubky, 

objem výkopu bude použit pro zásyp. Po provedení základů bude proveden jejich zásyp 

(hutnit po vrstvách tl. max. 250mm). Konečná úprava terénu bude provedena sejmutou 

ornicí. Spodní voda se nevyskytuje v hl. založení objektu.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 

činnosti na životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především jde 

o omezení hluku, znečištění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně, 
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veřejných komunikací a soukromého i veřejného majetku. Výstavba bude realizována 

v běžné pracovní době, mimo sobot a nedělí. 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření:  

- nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hluku 

- provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 

- zabezpečovat plynulost prácí stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků; v době nutných přestávek zastavovat motory 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost stavebních prací a dopravy 

- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti,…) 

- u výjezdu ze staveniště zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a strojů 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazená místa 

- zajistit odvod dešťových vod ze stavby a zamezit znečištění vod ropnými látkami, 

blátem,… 

      - v maximální míře ochránit okolní zeleň 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů    

Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, splnění podmínek dle nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky a splnění 

podmínek dle nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí.   

Před zahájením prací provede koordinátor prací zhodnocení rizikovosti 

prováděných prací a rozhodne, zda bude vypracován plán BOZ na staveništi dle zákona 

č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Požární bezpečnost zajišťuje dodavatel stavby. Před zahájením prací je dodavatel 

povinen vytyčit trasy a polohy všech inženýrských sítí a provést opatření na jejich 

ochranu. Po dobu výstavby bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a další 

předpisy a vyhlášky MŽP, včetně evidence odpadů (Katalog odpadů – vyhl. MŽP 

č.381/2001 Sb). 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se nepředpokládá. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Nejsou stanoveny. 

m) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou stanovena. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby 

- vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 

- zemní práce (výkop podsklepené části, provedení skrývky, výkopů) 

- zřízení přípojek  

- betonáž základových pasů + provedení hydroizolace + přizdívky 

- hrubá stavba 

- zastřešení objektů 

- osazení výplní tvorů 

- provedení instalací 

- vnitřní povrchové úpravy 

- provedení podlah 

- provedení fasády objektu 

- osazení zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku 

- terénní úpravy 

- revize a zkoušky instalací a zařízení 

- kontrola dokladů pro kolaudaci 
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Rozhodující dílčí termíny 

- Zahájení stavby……………………………………………...  10/2015 

- HSV………………………………………………………… 10/2015 

- PSV………………………………………………………….   06/2016 

- Ukončení výstavby………………………………………….  10/2016 

- Odevzdání a převzetí stavby……………………………...... 10/2016 

- Zahájení trvalého provozu………………………………… 10/2016 

- Doba výstavby……………………………………………. 13 měsíců 
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D 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva 

1. Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, která bude sloužit pro bydlení 4 členné 

rodiny. Součástí domu je garáž pro 1 osobní automobil. Dům je samostatně stojícího 

dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešen sedlovou střechou.  

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

V suterénu se nachází postupně v návaznosti zádveří, dílna a sklad. První nadzemní 

podlaží má tvar L a je rozděleno přímím schodištěm vedoucím středem domu na 

technickou a obytnou část. V technické části se nachází garáž a prádelna. V obytné části 

se nachází zádveří, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem sousedícím se spíží. 

Dále pracovna a pokoj, který je v případě potřeby možné využít jako pokoj pro hosty. 

Na obývací pokoj navazuje chodba s přilehlým wc . Druhé nadzemní podlaží je téměř 

čtvercového půdorysu s terasou. Je zde dětský pokoj s vlastní koupelnou, šatnou 

a přístupem na terasu. Dětský pokoj sousedí přes chodbu s ložnicí rodičů rovněž 

s vlastní koupelnou. Objekt je délky 17,8m, šířky 10,25 a výškou 7,88m. Barevné řešení 

fasády je kombinace škrábané omítky pískově žlutá ral: 6080 a fasádních palubek 

rhomboid-brett sibiřský modřín. Krytina šeď bazaltová ral: 7012. Výplně otvorů hnědá 

odstín borovice. RD se z architektonického hlediska snaží o moderní vzhled, ale 

zároveň respektuje venkovskou krajinu.  

Jelikož se jedná o stavbu pro bydlení - není nutno řešit bezbariérový přístup. 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění  

SO 01 - RD 

-  zastavěná plocha objektu…….………………..……            146,60 m2 

-  obestavěný prostor objektu……..……………..……            965,10 m3 

-  podlahová plocha domu…….………………..……..            237,56 m2 

-  velikostní kategorie bytu……………………………  5+KK 
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-  předpokládaný náklad……………………………….            3.800 000,-Kč 

Orientace průčelí domu – JZ, obytné místnosti SZ, JZ, SV. Osvětlení a oslunění 

obytných místností je zajištěno. 

4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost  

Základové kce: 

 Objekt bude založen na základových pasech z betonu C 16/20. Základové pasy 

budou provedeny pod všemi nosnými zdmi a pod schodištěm. Jsou navrženy na 

únosnost zeminy 250 MPa-viz. Výpočet základů. Základ pod obvodovou zdí má šířku 

600mm a výšku v 1.NP 1200mm, v 1.S 600mm. Pod vnitřní nosnou zdí má šířku 

600mm a výšku 600mm. Pod schodištěm 950x600mm a výšku 600mm. Základová 

deska tl. 150mm bude z betonu třídy C16/20 vyztužená KARI sítí 8/150x150mm. 

V místě výplňové nosné zdi a komínu v 1.NP bud KARI síť zdvojena. V základových 

pasech budou provedeny prostupy pro vedení přípojek a splaškové kanalizace. Umístění 

viz. Výkres základů. 

Svislé nosné kce: 

 Veškeré svislé nosné kce budou provedeny z keramických tvárnic 

Porotherm.Obvodové zdivo Porotherm 40 eko+profi 248/400/249mm. Vnitřní nosné 

zdivo Porotherm 30 profi 247/300/249mm. Zdivo použité jako výplňové Porotherm 

36,5 profi 247/300/249mm. Příčkové zdivo Porotherm 11,5 AKU 497/115/238. Veškeré 

tvárnice budou zděny na maltu Porotherm profi pro tenké spáry. V konstrukcích budou 

provedeny okenní a dveřní otvory, které budou překlenuty překlady Porotherm KP7. 

V obvodových zdech doplněny tepelnou izolací Isover EPS 100F tl. 100mm. Rovněž 

budou provedeny železobetonové monolitické překlady z betonu C20/25, ocel B500B. 

Výpis překladů ve výkresech půdorysu. 
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Vodorovné nosné kce: 

 Stropní kce nad 1.S, 1.NP jsou navrženy ze systému Porotherm cihelnými vložkami 

MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT s nabetonovanou deskou 

z betonu C25/30 tl.60mm. Celková tl. stropu 250 mm. Podrobný výpis prvků viz. 

Výkres stropní kce. 

 Pozední věnec ze železobetonu C20/25 vyztužen dle statického výpočtu. Věnec je 

proveden po obvodu stropní kce je doplněn o tepelnou izolaci Isover EPS 100F 

tl.100mm a věncovku Porotherm VT8. Dále je věnec proveden na nadezdívce v 2.NP 

pod uložením pozednice a ve vnitřní zdi při uložení stropu. Výška věnce je 250mm, 

přesné rozměry viz výkres stropní konstrukce. 

Schodiště: 

 Schodiště železobetonové monolitické z betonu C20/25 vyztuženo dle návrhu 

statika. Tloušťka schodišťové desky bude 200mm. Schodiště je napojeno na konstrukci 

stropu Porotherm. Povrchová úprava je navržena jako keramická dlažba. 

Zastřešení: 

 Střecha je projektovaná jako sedlová se sklonem 40°a16°. Konstrukce krovu je 

vaznicová soustava. Pozednice o rozměrech 150x150mm budou uloženy na nadezdívce 

a kotveny závitovou tyč do pozedního věnce a táhla z páskové oceli do stropu po 2,0m. 

Krokve o dimenzi 130x180mm jsou v každé vazbě staženy kleštinami. Kleštiny mají 

rozměr 90x180mm. Jedny kleštiny středové, další kleštiny jsou umístěny u vrcholu pod 

vrcholovou vaznicí 140x180mm. Středová vaznice má rozměr 180x220mm. Střešní 

plášť se skládá z  plechové střešní krytiny Lindab Click podrobná skladba viz. výpis 

skladeb, bednění 25mm, laťování 60x40mm. 

Podhledy: 

 Podhled v podkroví je řešen sádrokartonovým systémem Rigips. Na krokve jsou 

umístěny CD profily. Mezi profily je umístěna tep. izolace Isover UNI tl. 60mm. Mezi 

krokvemi je tep. izolace Isover UNI tl. 180mm a nad krokvemi je tep. Izolace Isover 

UNI tl.60mm. Na krokev je pomocí oboustranné pásky nalepena parozábrana Isover 

Vario KM Duplex a k pozednici pomocí těsnící hmoty Isover Vario Doublefit. 

Podhledovou vrstvu tvoří sádrokartonové desky tl. 12,5mm připevněné samořeznými 

šrouby do CD profilů. 
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Komíny: 

 Komínové tělesa jsou řešena systémem Schiedel Kerastar (vícevrstvý komínový 

systém s šamotovou vložkou a nerezovým komínovým pláštěm. Půdorysný rozměr 

komínů je 298mm, průměr šamotové vložky je 160mm. 

Příčky: 

 Příčky jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU 497/115/249mm 

zděné na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Nad příčkami tl.115mm jsou použita 

keramické překlady Porotherm 11,5. Podrobný výpis překladů viz. Výkresy půdorysů. 

Podlahy: 

 Podlahu v koupelnách, chodbách, garáži, prádelně, zádveří, schodišti, spíži, wc a 

v celém 1S tvoří keramická dlažba. V ostatních místnostech jsou použity dřevěné vlysy. 

Podlaha na terase je tvořena betonovou dlažbou na rektifikačních terčích. Podrobné 

skladby podlah viz. Výpis skladeb. 

Instalační předstěny: 

 Instalační předstěny jsou tvořeny nosnou ocelovou kcí a opláštěny sádrokartonem 

Rigips. Šířky předstěn jsou 200 a 150mm, podrobněji viz. Výkres půdorysu. 

Izolace: 

 Hydroizolace je asfaltový pás Skloelast Extra tl.4mm, pojistná hydroizolace je 

rovněž použit asfaltový pás Polyelast tl.4mm. Hydroizolace je chráněna přizdívkou 

z CPP 75/150/300mm.  Na izolaci překladů a věnců je použita tep. izolace Isover  EPS 

150F. Střešní plášť je izolován tep. Izolací Isover UNI. Jako pojistná hydroizolace pod 

střešními latěmi je použita fólie Isover Tyvek A ntireflex. Na izolaci podlahy v 1NP, 1S 

a terasy je použita tep. Izolace Isover EPS 150S. Hydroizolace terasy je navržena folie 

Fatrafol 818 U/UV. V podlaze 2NP bude použita kročejová izolace Steprock HD. 

Výplně otvorů: 

 V obvodových konstrukcích budou použity dřevěná eurookna a dveře ze dřeviny 

Meranti od firmy Dare. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem (Ug=0,5 W/( m²K), 

Uw=0,7 W/( m²K), otvírání oken a bližší informace viz. výpis prvků.  

Povrchové úpravy: 

 Venkovní omítka je navržena tepelněizolační Porotherm TO v tloušťce 30mm 

překrytá omítkou Porotherm Universal v tloušťce 5 mm. Vnitřní omítky Porotherm 
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Universal v tloušťce 10mm. Keramický obklad dle výběru investora je navržen na wc 

v prádelně a koupelnách. V kuchyni za kuchyňskou linkou je navržena obkladová 

deska. Sádrokartonová deska v podkroví bude opatřena hloubkovou penetrací a na ni 

nanesen malířský nátěr vše od firmy Weber. 

Vnější plochy: 

 Příjezd do garáže bude proveden z pojezdné, zatravňovací dlažby, ostatní zpevněné 

plochy z betonové plošné dlažby 500x500x50mm. Všechny zpevněné plochy budou 

lemovány betonový obrubníkem šířky 50mm. Ostatní povrchy budou zatravněné. 

Z čelní strany tvoří oplocení dřevěný plot na cihelné obezdívce o výšce 1500mm jehož 

součástí je průjezdná křídlová brána a průchozí branka. Ostatní oplocení je navrženo 

jako drátěné na ocelových sloupcích o výšce 1800mm. 

Vodovod: 

 Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád obce. Na pozemku bude zbudována 

vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11 32x3, na přípojce bude zřízena revizní šachta 

s vodoměrnou sestavou. Šachta AS VODO A2R 900x1200mm. Rozvody vnitřního 

vodovodu budou provedeny z polypropylenových trubek. Jako tepelná izolace budou 

použita návleková izolace MIRELON. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude 

provedeno z HDPE 100 SDR 11. 

Kanalizace: 

 Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci obce. Na pozemku bude zbudována 

kanalizační přípojka, na přípojce bude zřízena revizní šachta Tegra 425 od firmy 

OSMA. Splašková voda bude z objektu vedena v plastovém potrubí DN 150. Vnitřní 

kanalizace bude provedena z plastových trubek a bude odvětrávána vývodem nad 

střechu. 

 Dešťové vody jsou svedeny do akumulační nádrže ASIO AS-Rewa kombi 5ER 

plastová samonosná 3,16x1x2,16m objem 4,66m³. Voda bude dále využívána, v případě 

přeplnění je osazen bezpečnostní přepad do vsakovací drenáže. 

Plynovod: 

 Bude zřízena nová přípojka na stávající STL PE plynovodní řád. Hlavní uzávěr 

plynu a plynoměr o rozměrech 600x600x250mm je umístěn na hranici pozemku 

v oplocení. Materiálem plynovodu uvnitř domu bude ocelové závitové potrubí 
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spojované svařováním. Potrubí vedené vně domu v zemi bude provedeno z HDPE 100 

SDR 11. 

Vytápění a příprava tuv: 

 Dům bude vytápět plynový kondenzační kotel Therm 17 KDZ. Na něj bude 

napojen externí zásobník teplé vody OKC 125 NTR o objemu 125l. Distribuce tepla 

bude řešena podlahovým vytápěním+radiátory. Pro mimo sezónní temperaci budou 

v obývacím pokoji instalována krbová kamna na dřevo.  

Elektroinstalace: 

 Napojení bude provedeno novou podzemní přípojkou NN na stávající podzemní 

vedení E-on. Na hranici pozemku v oplocení bude zřízena elektroměrná skříň, kde bude 

osazen elektroměr. Dále bude veden podzemní kabel do elektrické rozvodné skříně, 

umístěné u vchodu do objektu, kde je také umístěn hlavní vypínač energie. Budou 

provedeny samostatně jištěné okruhy pro zásuvky a světla. Rozvody budou vedené pod 

omítkami. Přípojka sdělovacího vedení bude provedena souběžně s přípojkou NN. 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Výplně otvorů obvodových zdí jsou navrženy dřevěné, zasklení izolační trojsklo. 

Detailní možnosti otvírání viz. výpisy. Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné, dýhované, 

prosklené, otvíravé. Vnitřní dveře jsou dřevěné, dýhované, otvíravé do obložkové 

případně ocelové zárubně. 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu  

 Rodinný dům je částečně podsklepený. Na staveništi bude provedena skrývka ornice 

(h=200mm; deponovat na staveništi) v objemu 50 m3. Výkop podsklepené části a rýh 

pro pasy bude proveden strojně do nezámrzné hloubky (objem výkopu 197m3 - použít 

pro zásyp přebytečné množství odvezeno na skládku). Po provedení základů bude 

proveden jejich zásyp (hutnit po vrstvách tl. max. 250mm). Konečná úprava terénu bude 

provedena sejmutou ornicí. Spodní voda se nevyskytuje v hl. založení objektu.   

Základy budou provedeny z prostého betonu C 16/20. do předem vykopaných rýh 

s použitím bednění. 
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Podkladní betony budou vybetonovány z betonu C 16/20 v tl. 150 mm na 

štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm zhutněném na ID = 0,67 a budou vyztuženy 

svařovanou sítí  

8/100x100mm. 

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 Dům bude postaven na okraji obce Kostelec u Holešova část Karlovice, určené pro 

výstavbu RD. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace, dešťové vody jsou vedeny do 

akumulační nádrže na pozemku investora, vytápění je řešeno plynovým kotlem Therm 

17 KDZ a podlahovou distribucí tepla, větrání místností je přirozené – okny.  

 Po hlukové stránce nebude provoz narušovat své okolí. Komunální odpad bude 

shromažďován v kontejnerech a likvidován Technickými službami obce. 

Z hlediska BOZ je investor povinen při realizaci stavebních úprav dodržovat 

platné předpisy, vyhlášky a nařízení, zejména vyhlášku 324/1990 Sb. Po dobu výstavby 

bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a další předpisy a vyhlášky MŽP, 

včetně evidence odpadů. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům nedojde realizací přestavby ke zhoršení 

životního prostředí v okolí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v období 

realizace, po jejím dokončení dojde ke kvalitnímu zhodnocení objektu z hlediska 

architektonického a estetického. Jiné negativní vlivy nejsou projektantovi známy.  

8. Dopravní řešení 

Příjezd k objektu je z místní komunikace v části Karlovice, napojené na hlavní 

silnici, spojující obec Kostelec u Holešova se silnicí 490. 

9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

  Byl proveden radonový průzkum, z něhož vyplívá, že radonové riziko je nízké. 

Objekt se nenachází v záplavovém území, sesuvy půdy nelze předpokládat, oblast není 

v aktivním seismickém pásmu. 

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu   

 Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na výstavbu.  
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D 1.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva 

1. Popis navrženého konstrukčního systému stavba, výsledek průzkumu 

stávajícího systému stavby při návrhu její změny 

 Rodinný dům je částečně podsklepený. Na staveništi bude provedena skrývka ornice 

(h=200mm; deponovat na staveništi) v objemu 50 m3. Výkop podsklepené části a rýh 

pro pasy bude proveden strojně do nezámrzné hloubky (objem výkopu 197m3 - použít 

pro zásyp přebytečné množství odvezeno na skládku). Po provedení základů bude 

proveden jejich zásyp (hutnit po vrstvách tl. max. 250mm). Konečná úprava terénu bude 

provedena sejmutou ornicí. Spodní voda se nevyskytuje v hl. založení objektu.  

Základy budou provedeny z prostého betonu C 16/20. do předem vykopaných 

rýh s použitím bednění. 

Podkladní betony budou vybetonovány z betonu C 16/20 v tl. 150 mm na 

štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm zhutněném na ID = 0,67 (PS 100%) a budou 

vyztuženy svařovanou sítí  

8/150x150mm. 

Obvodové nosné zdivo i vnitřní nosné a příčkové zdivo RD je navrženo 

z keramických tvárnic Porotherm. Konstrukce stropu Porotherm systém 

keramobetonové nosníky POT + keramické vložky MIAKO. Dodavatel zdících prvků a 

stropu  -  Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 

Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří klasický vaznicový krov, podporovaný 

vaznicemi a pozednicemi, uloženými na obvodových zdech. Střecha RD je navržena z 

plechové střešní krytiny Lindab CLICK a bude provedena dle technických podmínek 

výrobce včetně všech systémových příslušenství (hřebenáč, ochranné větrací mřížky, 

odvětrání, prostupy...) a doplňků ( sněhové zábrany, okapní systém ...).  

2. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Ocelové konstrukce: ocel S 235  

Beton  C25/30, C20/25, C16/20 – XC2 

Výztuž  B500 B 

Dřevěné prvky:  smrk – pevnost C20 
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3. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

Zatížení stálá: zatížení vlastní tíhou 

Klimatická zatížení: podle ČSN EN 1991-1-3 pro oblast stavby : 

- zatížení sněhem ……..IV. oblast, základní tíha sněhu 2,0 kN/m2 

- zatížení větrem……….rychlost větru 25 m/s, terén III, do 5,0m 

4. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Násypy provádět z vhodného materiálu, budou hutněny po vrstvách (v horní vrstvě 

Edef,2= min.60MPa).   

5. Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Pozednice řádně kotvit závitovou tyčí (průměr 14mm) a páskové oceli (tl.5mm) viz. 

Detaily. 

6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či prostupů  

Nevyskytují se. 

7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Nutno doložit atesty použitých materiálů. 

8. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

Požadavky a informace objednatele. 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování OK, část 1-1 : Obecná pravidla 

ČSN EN 1997-1    Navrhování geotechnických k-cí,část 1-1 : Obecná pravidla 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných k-cí,část 1-1 : Obecná pravidla 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování k-cí 
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9. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Dřevěné konstrukce budou ochráněny proti plísním a houbám. 
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Závěr 
V počátku zpracování bakalářské práce jsem se zaměřil na výběr konstrukčního 

systému a návrh dispozic objektu.  

Dům je situován na mírně svažitém pozemku v sousedství lesa. Pobytové 

místnosti jsou umístěny tak, aby byly dostatečně osvětlené. Objekt je navržen jako 

dvoupodlažní s částečným podsklepením. V 2.NP navazuje na obytnou část terasa, která 

je tvořena stropní konstrukcí 1.NP. Zbylá část domu je zastřešena sedlovou střechou 

Rozhodl jsem se pro konstrukční systém z cihelných bloků Porotherm. 

Obvodové stěny tvoří cihelné bloky tloušťky 400 m, vnitřní nosné stěny jsou tvořeny 

bloky tloušťky 300 mm a pro dělící nenosné konstrukce jsem zvolil tloušťku 115 mm. 

Za stropní konstrukci jsem z důvodu zachování cihelného systému a modulu, zvolil 

Porotherm, je tvořený keramobetonovými nosníky POT a keramickými vložkami 

Miako. Celková tloušťka konstrukce po zmonolitnění je 250 mm. 

Z důvodu využití prostoru pod střechou jsem zvolil novodobý krov s vaznicemi. 

Střešní krytina je lehká plechová od firmy Lindab. Jedním z architektonických prvků 

domu jsou komíny, jejichž povrchovou úpravou je nerezový plech. 

Část fasády domu je obložena dřevěným fasádním obkladem. Hlavní část 

projektu tvořilo zpracování výkresové dokumentace v požadovaném obsahu. Projektová 

dokumentace obsahuje všechny náležitosti a je provedena dle platných norem. 

V závěru jsem zpracoval tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní 

řešení a seminární práci. Po zpracování tepelně technických výpočtů jsem se rozhodl, že 

není třeba použít zateplovací systém. 

Tuto bakalářskou práci jsem vytvořil s úmyslem navrhnout dobře vypadající 

dům z architektonického hlediska a kvalitně proveditelný z hlediska konstrukčního. 

Důležité rovněž bylo začlenění domu do okolního prostředí. 
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Seznam použitých zdrojů 

Normy 

� ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

� ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  

� ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov  

� ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

� ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

� ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

� ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

� ČSN 73 1001 - Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy  

� ČSN 73 1901 - Navrhování střech  

� ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

� ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení 

� ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení 

sněhem 

� ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení 

větrem 

� ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí, část 1-1 : Obecná 

pravidla 

� ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí, část 1-1 : Obecná 

pravidla 

� ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí,část 1-1 : Obecná 

pravidla 

� ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí,část 1-1 : Obecná pravidla 

� ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

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

� Zákon č. 158/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

 souvisejících zákonů  

� Zákona č.309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

� Zákon č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
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� Vyhláška 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

� Vyhláška 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb  

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

� Vyhláška 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb  

� Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů 

� Nařízení vlády 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky  

� Nařízení vlády 148/2006 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací  

� Nařízení vlády č.101/2005 Sb. – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

� Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Literatura 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví   

B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání  

ČOV  čistírna odpadních vod 

EPS  pěnový polystyren 

HSV  hlavní stavební výroba 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

KCE  konstrukce 

KS   kus 

m. n. m. metrů nad mořem 

NN  nízké napětí 

STL  středotlak 

NP     nadzemní podlaží 

OZN.  označení  

PB  POLOHOVÝ BOD 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

p.č.  parcelní číslo  

PD  projektová dokumentace 

PE   polyetylen 

POZN.  poznámka 

PP  polypropylen 

P.T.  původní terén 

PÚ  požární úsek  

PVC   polyvinylchlorid  

SO  stavební objekt 

TL  tloušťka 

U.T.   upravený terén 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

XPS  extrudovaný polystyren    

ZOV  zásady organizace výstavby 

ŽB  železobeton 
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