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c) Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova 

v českém a anglickém jazyce 
 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem rodinného domu s projekční kanceláří ve městě 

Planá. Dům je navržen jako zděná stavba z tvárnic Ytong, základové konstrukce z 

betonu. Hlavní část domu určena pro bydlení je dvoupodlažní, vedlejší část určena pro 

projekční kancelář je jednopodlažní. Obě části jsou zastřešeny pultovou střechou. Dům 

je určen pro čtyř až pětičlennou rodinu. Garáž je vestavěna v hlavní části budovy.  

  

Klíčová slova 

rodinný dům, projekční kancelář, garáž, zděná stavba, pultová střecha, hlavní část, 

vedlejší část  

  

  

  

Abstract 

This thesis describesthe design of a family house with a design office in Planá. 

The house isdesigned as a brickbuildingfromYtong, theunderlyingstructureofconcrete. 

Themain part ofthebuildingusedforhousing has twofloors, side part forthe design 

officeisonefloor. Bothparts are covered by a shedroof. The house isdesignedforfour-to 

five-memberfamily. Garageisembedded in themainbuilding.  

  

Keywords 

family house, design office, garage, brickbuilding, shedroof, main part, side part  
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h) Úvod 
 

Bakalářská práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro 

realizaci stavby stavební části novostavby rodinného domu s projekční kanceláří 

v Plané. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla architektonická studie 

domu. Rodinný dům je navrhován pro 4 – 5 člennou rodinu, má vestavěnou garáž a je 

řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s pultovou střechou. Projekční kancelář 

je řešena samostatně odděleně od bytových prostor v jednopodlažním křídle objektu. 

Práce je členěna na hlavní textovou část bakalářské práce, zahrnující průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu architektonicko–stavebního 

řešení a technickou zprávu stavebně konstrukčního řešení, v samostatných složkách jsou 

pak přílohy hlavní textové části, které tvoří výkresová dokumentace v požadovaném 

rozsahu, požárně bezpečnostní řešení, výpočty stavební fyziky a přípravné a studijní 

práce. 
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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby  Rodinný dům s projekční kanceláří v Plané 

Místo stavby   Severní ulice, 348 15  Planá, kraj Plzeňský 

Parcelní číslo  538/65, katastrální území Planá u Mariánských Lázní 

Předmět PD  Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Jaroslav Uher, Pohraniční stráže 157, 353 01  VelkáHleďsebe 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel PD Ing. Miroslav Školník, Pohraniční stráže 157,  

353 01  VelkáHleďsebe 

 

 

Stavební a konstrukční část Ing. Miroslav Školník 

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Miroslav Školník 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

1. Územní plán Města Planá 

2. Studie dispozičního řešení stavby 

 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na severovýchodním okraji města Planá v lokalitě 

určené územním plánem pro výstavbu nových rodinných domů v katastrálním území 
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Planá u Mariánských Lázní. Stavba je řešena na parcele č. 538/65. Přípojky 

inženýrských sítí se budou částečně řešit na parcele č. 538/73 ve vlastnictví Města 

Planá. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na řešené území se nevztahuje ochrana území podle jiných právních předpisů, 

nenachází se v památkové zóně, památkové rezervaci, zvláště chráněném území ani 

záplavovém území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Řešené území je mírně svažité na jižní až jihozápadní stranu, kde jsou pozemky 

určené pro další výstavbu rodinných domů. Odvodnění střech objektů a ostatních 

zpevněných ploch bude řešeno dešťovou kanalizací. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je řešena na pozemku určeném Územním plánem Města Planá 

k zastavění rodinnými domy a je s tímto územním plánem v souladu. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a povolením stavby 

Projektová dokumentace vychází z projektové dokumentace pro povolení stavby 

a plně respektuje vydaná rozhodnutí. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou stanoveny platným Územním plánem 

Města Planá a jsou touto dokumentací plně respektovány. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy, tj. orgánu ochrany životního 

prostředí, silničního správního orgánu, jako i požadavky správců inženýrských sítí, byly 

zapracovány do této dokumentace a jsou s nimi v souladu. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro řešenou stavbu nejsou požadovány výjimky a úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyvolává související a podmíněné investice 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

1. parc. č. 538/65 – dotčený stavbou všech stavebních objektů 

2. parc. č. 538/73 – dotčený stavbou přípojky dešťové a splaškové kanalizace, 

vodovodní přípojky, připojení na pozemní komunikaci. 
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Sousední pozemky 

1. parc. č. 538/66 – ostatní plocha, Tomáš Hlávka, Michalovy Hory 137, 348 13  

Chodová Planá a Pavla Hromířová, Severní 736, 348 15  Planá 

2. parc. č. 538/73 – ostatní plocha, Město Planá 

3. parc. č. 3678/2 – ostatní plocha, Město Planá 

4. parc.č. 538/64 – ostatní plocha, Město Planá 

5. parc.č. 538/63 – ostatní plocha, Město Planá 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu a souvisejících 

přípojek inženýrských sítí, oplocení pozemku a zpevněných ploch. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby – bydlení a výkon podnikatelské činnosti vlastníka domu, 

poskytování projekční a s tím související činnosti.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena tak, aby plnila požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále 

dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně souvisejících normových požadavků, především normy ČSN 73 4301 

Obytné budovy. 

Stavba není určena pro užívání osobami vyžadujícími bezbariérové řešení. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

V projektové dokumentaci byly zohledněny požadavky správců inženýrských 

sítí a dotčených orgánů státní správy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 
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h) Navrhované kapacity stavby  

Plocha pozemku   1018,0 m
2
 

Zastavěná plocha bez terasy  192,0 m
2
 

Obestavěný prostor RD  1148,4 m
3
 

Počet bytových jednotek  1 

Užitná plocha bytu   125,9 m
2 

Plocha atelieru   37,8 m
2
 

Počet uživatelů   4-5 

 

i) Základní bilance stavby  

potřeba elektrické energie   15 000 kWh/rok 

potřeba vody     240 m
3
 /rok 

třída energetické náročnosti budovy  B – úsporná budova 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín zahájení  04/2015 

Předpokládaný termín dokončení  10/2015 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby nebyly vyčísleny. 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
 

SO 01  Rodinný dům 

SO 02  Přípojka vody 

SO 03  Přípojka kanalizace splaškové 

SO 04  Přípojka kanalizace dešťové 

SO 05  Oplocení 

SO 06  Zpevněné plochy 

 

Dokumentace se dále zabývá pouze stavební částí objektu SO 01. 

 

Vypracoval Ing. Miroslav Školník 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek parc. č. 538/65 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní se nachází na 

severovýchodním okraji města Planá, v území, které je územním plánem Města Planá 

určeno k zástavbě rodinnými domy. V současné době jde o zatravněný pozemek, mírně 

svažitý k jihu až jihozápadu. Na severní straně pozemek sousedí s dalším stavebním 

pozemkem, na kterém je v současné době rozestavěná stavba rodinného domu, dále jsou 

orné půdy, východně od pozemku se nachází rybník. Na jihu a západě jsou další 

pozemky určené k zástavbě rodinnými domy. Příjezd na pozemek je z nově vybudované 

místní pozemní komunikace, ve které se nachází rovněž inženýrské sítě. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Podrobnější geologický a hydrogeologický průzkum pozemku nebyl prováděn, 

při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z obhlídky pozemku a dostupných 

pramenů. Na pozemku v minulosti nebyly realizovány stavby. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V těsné blízkosti pozemku vede vzdušné vedení VN ale jeho ochranné pásmo je 

mimo řešený pozemek. Jiná ochranná a bezpečnostní pásma se v území nenacházejí. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude po jejím dokončení minimální, 

stavba respektuje využití území. Dešťové vody ze střech a ostatních zpevněných ploch 

budou svedeny do dešťové kanalizace. Odtokové poměry v území se nezmění. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice nejsou požadovány. Z důvodu realizace stavby nedojde ke 

kácení vzrostlých dřevin vyžadujících povolení ke kácení. Drobná náletová zeleň bude 

odstraněna při terénních úpravách pozemku. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Příjezd na pozemek je řešen z přilehlé místní pozemní komunikace, ve které jsou 

uloženy inženýrské sítě. Pozemek je napojitelný na všechny inženýrské sítě. 

 

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

Stavbou nevzniknou vyvolané ani související investice. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Záměrem stavebníka je provedení novostavby rodinného domu s projekční 

kanceláří k zajištění trvalého bydlení rodiny a výkonu podnikatelské činnosti vlastníka 

domu, poskytování projekční a s tím související činnosti. Dům bude obsahovat jednu 

bytovou jednotku. Projekční kancelář je řešena odděleně od bytové části domu a jeho 

využívání nebude ovlivňovat. 

 

Plocha pozemku     1018,0 m
2
 

Zastavěná plocha bez terasy     192,0 m
2
 

Plocha terasy         49,5 m
2 

Obestavěný prostor RD   1148,4 m
3
 

Počet bytových jednotek          1 

Užitná plocha bytu      125,9 m
2
 

Počet osob            4-5 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Území je řešené v Územním plánu Města Planá jako pozemek určený 

k zastavění rodinnými domy. Další regulativy pro stavbu nejsou územním plánem 

stanoveny. Stavba rodinného domu je navržena v západní části pozemku s přímou 

vazbou na pozemní komunikaci. Vzdálenost domu od hranic pozemku – uliční čára 5 m, 
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severního pozemku 4,0 m, jižního pozemku 3,32 m – respektuje požadavky pro 

umísťování staveb.  

Hlavní vstup do domu je navržen ze západní strany, parkování soukromého 

vozidla je řešeno v garáži umístěné v dispozici domu, dále jsou na pozemku navržena 

dvě parkovací stání pro zákazníky projekční kanceláře.  

Vjezd a vstup na pozemek z nové místní pozemní komunikace není oplocen. 

Objekt je navržen se sedlovou střechou, střecha obytné části se sklonem 

k severu, střecha části s projekční kanceláří se sklonem k západu. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Objekt rodinného domu je navržen jako objekt o dvou nadzemních podlažích, na 

který navazuje přízemní budova projekční kanceláře. Jde o nepodsklepený dům tvaru L. 

Vnější omítky jsou navrženy ze šlechtěné omítky zrnitosti 1,5, barevné řešení fasády je 

předmětem studie. Předpokládá se řešení v několika odstínech pastelové barvy 

meruňkové až oranžové, okna plastová hnědá, vstupní dveře plastové hnědé. Soklová 

část obvodových stěn bude řešena v marmolitu, odstín bude upřesněn po výběru barvy 

obvodových stěn. 

Pultová střecha je navržena se sklonem 11
o
 a bude realizována z krytiny 

SATJAM ROOF, barevný odstín bude upřesněn, předpokládá se ladění do tmavě 

červené až tmavě hnědé barvy.  

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená budova obsahující jednu 

bytovou jednotku, na kterou navazuje jednopodlažní budova projekční kanceláře. Vstup 

do domu je ze západní strany z krytého závětří hlavními dveřmi, které vedou do zádveří 

a dále do haly. Ze zádveří je dále umožněn vstup do šatny, garáže a vedlejší vstup do 

chodby projekční kanceláře. Z haly domu je umožněn vstup do technické místnosti, ve 

které je umístěno zařízení pro vytápění a přípravu TUV, do obytného prostoru 

spojujícího funkci obývacího pokoje a kuchyně, do koupelny se záchodovou mísou a 

sprchovým koutem a dále po schodišti do druhého nadzemního poschodí, kde jsou 

umístěny tři ložnice, koupelna, samostatné WC a šatna. Na ložnici rodičů navazuje 

samostatná šatna a koupelna se záchodovou mísou a sprchovým koutem. Přes obývací 

pokoj je umožněn vstup na rozlehlou terasu. Dispozice umožňuje pohodlné užívání 

rodinou o 4-5 osobách. Umístění jednotlivých místností splňuje požadavky normy. 

Hlavní vstup do projekční kanceláře je rovněž řešen dveřmi z krytého závětří, 

kterými se vstupuje do chodby, ze které je umožněn vstup na WC a prostoru kanceláře, 

ze které je řešen přístup na terasu. Kancelář umožňuje práci dvou až tří osob. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba není určena k užívání osob vyžadujících bezbariérové řešení, které proto 

není navrženo. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky kladené na stavby pro 

bydlení zákonnými předpisy a normami a zajistila bezpečné užívání. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a), b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Objekt rodinného domu je navržen jako částečně dvoupodlažní nepodsklepená 

stavba, konstrukční systém stěnový. Objekt bude založen na základových pasech 

z prostého betonu, podzemní stěny z tvárnic ztraceného bednění. Nosné stěny jsou 

navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda+ tloušťky 375 mm, opatřených 

z vnější strany tepelně izolačními tvárnicemi Ytong Multipor tloušťky 80 mm, vnitřní 

nosné stěny budou provedeny z tvárnic Ytong tloušťky 300 mm. Střecha je navržena 

jako pultová se sklonem 11
o
. Nosnou konstrukci střechy bude tvořit masivní 

konstrukční systém střechy Ytong Komfort, tvořený stropními příhradovými nosníky 

s vloženými vložkami Ytong tloušťky 200 mm, opatřený dodatečnou izolací z tepelně 

izolačních panelů Ytong Multipor tloušťky 240 mm, na kterých bude položena pojistná 

vysoce difuzní hydroizolace. Celý systém je navržen jako vysoce difuzní systém, ve 

kterém nedochází ke kondenzaci vlhkosti a nevyžaduje proto instalaci parotěsné 

zábrany. Střešní krytina Satjam ROOF bude uchycena na systému latí upevněných na 

kontralatě tloušťky 70 mm k zajištění dostatečného větrání konstrukce. Vnitřní omítky 

budou jednovrstvé minerální. Okna v objektu budou plastová s izolačním trojsklem, 

vchodové dveře plastové. Vnější omítky budou ze šlechtěné omítky zrnitosti 1,5 

pastelové barvy. 

Na stavbu navazují zpevněné plochy, v přední části řešící vjezd do garáže, vstup 

do objektu a dvě parkovací stání, v zadní zahradní části rozlehlou terasu. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

a) nezpůsobilo zřícení stavby nebo její části, 

b) nezpůsobilo větší stupeň nepříznivých přetvoření, 

c) nezpůsobilo poškození jiných částí stavby vlivem nepřípustných přetvoření, 

d) nezpůsobilo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný její příčině. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Vytápění domu není řešeno v této části projektové dokumentace. Počítá se 

s využitím nízkoteplotního vytápění pomocí tepelného čerpadla.  

Rozvody elektrické energie nejsou řešeny v této části projektové dokumentace. 

Počítá se s provedením rozvodů v kabelech CYKY. Elektroinstalace bude provedena 

skrytě, pokud možno bez viditelných lišt. Ve zdech budou vodiče uloženy v instalační 

dutině. Výběr všech elektrospotřebičů, spínačů a zásuvek i jejich přesné umístění na 

místě po dohodě s investorem a dodavatelem elektromontážních prací. Na jeden 

zásuvkový okruh může být připojeno nejvýše 10 ks jednoduchých zásuvek nebo 10 ks 

dvojzásuvek. Vodiče a kabely budou vedeny v zónách dle ČSN 332130. Zásuvky musí 

být umístěny minimálně 0,6 m od okraje vany nebo sprchy, u umyvadla musí být 

zásuvka vně umývacího prostoru, bude umístěna ve výši 1,2 m. 

V domě bude proveden slaboproudý rozvod televizního signálu a telefonního 

signálu, rozvod připojení k internetu se předpokládá pomocí WI-FI technologie. 

Veškeré vnitřní rozvody vody a kanalizace budou navrženy v plastu. Svodné 

potrubí kanalizace bude vedeno pod podlahou o minimálním spádu 2%, připojovací 

potrubí k jednotlivým armaturám o minimálním spádu 3%. Veškeré rozvody budou 

provedeny z vysokohustotního polyetylenu HD-PE. Rozvody jsou předmětem 

samostatné části projektové dokumentace. 

Vnitřní rozvody vody budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik PPR 16. 

Celý vodovod bude izolován návlekovou PE izolací – studená voda o tloušťce 6 mm, 

teplá v tloušťce 13 mm. Na potrubí bude dodržena dilatace dle materiálových předpisů 

výrobců. Teplá voda bude připravována v ponorné nádrži v akumulační nádrži, 

alternativně v elektrickém zásobníkovém bojleru 200 litrů. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečností řešení je zpracováno v samostatné části dokumentace. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky kladené na nízkoenergetické 

stavby pro bydlení. Jednotlivé konstrukce splňují minimálně požadované, většina 

splňuje doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Dle vypočteného energetického 

štítku stavba spadá do kategorie B – úsporné stavby. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby – stavba je navržena jako nízkoenergetická stavba. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Při návrhu bylo provedeno posouzení alternativních zdrojů energie a bylo 

navrženo vytápění pomocí tepelného čerpadla.  

 

 

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

komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 

V objektu není navrženo nucené větrání s rekuperací tepla, hygienické 

požadavky na větrání zajistí provozovatel objektu přirozeným větráním okny, 

provětrávacími štěrbinami, odtah znečištěného vzduchu z kuchyně, koupelen a WC 

bude řešen odtahovými ventilátory. 

Vytápění objektu je navrženo tepelným čerpadlem vzduch – voda s napojením 

na akumulační nádrž o objemu 500 litrů.  

Osvětlení je navrženo úspornými žárovkami a žárovkami typu LED diod a 

splňuje hygienické požadavky na intenzitu osvětlení. 

Stavba je navržena tak, aby při běžném užívání nevznikaly nežádoucí vlivy na 

okolí stavby, zejména z hlediska vzniku vibrací, hluku a prašnosti. 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku byl proveden základní radonový průzkum, který stanovil zátěž 

radonu na minimální úrovni, nevyžadující zvýšenou ochranu proti pronikání radonu do 

stavby. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není provedena, nepředpokládá se. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není provedena, nepředpokládá se. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky normy na zátěž hlukem v denní 

i noční době. 
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Stavba nebude mít po dokončení vliv na hluk ve stávající lokalitě. Realizace 

stavebních prací bude probíhat pouze v době, kdy toto povoluje místní vyhláška, obecně 

ve dnech pracovních. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v zátopovém území a nejsou navržena protipovodňová 

opatření. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkopové 

kapacity a délky 

Napojení na elektrickou energii bude z elektroměrového rozvaděče osazeného na 

hranici pozemku v oplocení, který je již v současné době osazen. 

Pro zásobování vodou bude provedena nová vodovodní přípojka PE DN 32 

napojená na vodovodní řad vedený v místní pozemní komunikaci. Vodoměr a hlavní 

uzávěr budou umístěny v garáži. 

Splaškové vody budou svedeny vnitřní kanalizací do ležatého svodu PVC 150 a 

dále napojeny do veřejné stokové sítě v místní pozemní komunikaci. Napojení 

kanalizační přípojky provede správce veřejné kanalizace.  

Dešťové vody budou svedeny okapovou soustavou k patě objektu a dále ležatým 

svodem PVC 150 do veřejné dešťové kanalizace v místní pozemní komunikaci.  

 

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Nejsou předmětem této projektové dokumentace, budou řešeny samostatně. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

Pozemek bude na místní pozemní komunikaci napojen vybudovaným sjezdem, 

kterým se napojí příjezd do garáže i parkovací stání před domem. Sjezd je navržen tak, 

že splňuje rozhledové požadavky. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Není předmětem této dokumentace 

 

c) Doprava v klidu 

Není předmětem této dokumentace 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší přístup na pozemek je předpokládán chodníkem pro pěší, vybudovaným 

podél místní pozemní komunikace, na vlastním pozemku pokračuje jako zpevněná 

plocha ze zámkové dlažby k hlavnímu vstupu do objektu. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

Po provedení stavby rodinného domu bude provedena úprava pozemku, 

rozprostření humusu a zatravnění. Vzrostlé dřeviny ve východní části pozemku u 

oplocení budou zachovány. Stavebník předpokládá využití volných částí pozemku jako 

okrasné zahrady, pro kterou bude zadávat zpracování architektonického návrhu před 

dokončením stavby rodinného domu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Není předmětem této dokumentace 

 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem této dokumentace 

 

 

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

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

Kromě běžných vlivů způsobených rodinným bydlením se nepředpokládají další 

negativní vlivy na životní prostředí. Ochrana ovzduší je zajištěna využitím tepelného 

čerpadla pro vytápění, likvidace odpadních vod je provedena veřejnou kanalizační sítí, 

odvoz odpadů bude prováděn pravidelným odvozem firmou. Stavebník předpokládá 

oddělený sběr odpadů, který je rovněž vyžadován vyhláškou. 

 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavbou nedojde ke kácení dřevin vyžadujících povolení ke kácení, památné 

stromy se na pozemku nenacházejí. Vzrostlé dřeviny na pozemku budou zachovány a 

začleněny do okrasné zahrady vybudované na volných částech pozemku. Ekologické 

funkce a vazby v krajině jsou zachovány. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou  

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala obyvatelstvo. Zvláštní požadavky na 

zajištění ochrany obyvatelstva nejsou požadovány. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

V průběhu stavební činnosti bude voda dodávána z provizorní přípojky, kterou 

vybuduje dodavatel stavby. Pro pitné účely se předpokládá použití vody balené. Na 

pozemku bude zřízeno mobilní WC bez připojení na kanalizaci. 

Napojení elektra bude z elektroměrového pilířku, již umístěného na hranici 

pozemku. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakováním do podloží. V případě výskytu 

rozmáčených ploch bude stavba vysušena pomocí drenáže do míst na pozemku 

s lepšími vsakovacími vlastnostmi. Pro odvodnění stavebních rýh budou použity čerpací 

jehly. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení bude z přilehlé místní pozemní komunikace ze západu. 

Pozemek bude před započetím stavebních prací napojen na rozvod elektrické energie 

z pilířku, který je již zřízen na hranici pozemku. Dodavatel elektrické energie zde na 

žádost zhotovitele osadí staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie. 

Napojení na rozvod vody dosud není zřízen, provede ho zhotovitel před 

zahájením hlavní stavební činnosti. 

Napojení staveniště na kanalizaci v průběhu realizace stavby se nepožaduje, 

bude provedeno v průběhu stavby. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě rodinného domu nebude nijak dotčeno okolí staveniště. Vliv 

provádění stavby bude minimální a omezí se na běžnou pracovní dobu. 

 

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

dřevin 

Ochrana okolí staveniště není požadována. Na pozemku se nenacházejí žádné 

stavby, takže nebudou prováděny žádné demolice. V místě stavby nejsou žádné vzrostlé 

dřeviny, kterých kácení by vyžadovalo povolení ke kácení. Vzrostlé dřeviny ve 

východní části pozemku budou zachovány a je nutno je po dobu výstavby chránit. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro realizaci výstavby budou nutné dočasné zábory veřejného prostranství 

(komunikace) z důvodu stavební činnosti, tj. provedení přípojek inženýrských sítí. 

Povolení k záboru vydá Městský úřad Planá na základě žádosti zhotovitele. 

 

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

likvidace 

Při pracích je požadováno upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci 

stavební činnosti vznikají (např. stavební suť, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit jeho 

nezávadnou likvidaci (např. zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící 

bavlna). Doklady o využití odpadů, případně jejich nezávadné likvidaci, budou 

předloženy ke kolaudačnímu souhlasu. 

Povinnosti původce odpadů: 

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství 

interního odpadu, případně stavební suti. Tyto druhy odpadu je možné nabídnout 

k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací 

stavebního odpadu. 

Původce odpadů je podle zákona o odpadech povinen odpady zařazovat podle 

Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné 

právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je nutné zajistit jejich 

zneškodnění. Původce je povinen odpad třídit a kontrolovat, jestli nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Dále je povinen vést evidenci o množství a způsobu 

nakládání s odpadem. 

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpadem do doby jeho předání 

oprávněným osobám. 

V průběhu výstavby je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení uvedených zákonů 

a vyhlášek: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

 

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

V rámci realizace stavby nebudou nutné zemní práce většího rozsahu. Objekt 

rodinného domu není podsklepen, bude nutno provést pouze výkopy pro základové pasy 

a podlahu objektu. Před započetím stavby bude z místa stavby sejmuta ornice, která 

bude uložena na dočasné deponii ve východní části pozemku a po dokončení stavby 

bude použita pro úpravy pozemku. Zemina z výkopů bude odvezena a uložena na 

skládce v Tachově. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby jsou použity standardní technologické postupy výstavby, které 

budou ve výsledku minimálně ovlivňovat životní prostředí v okolí realizované stavby. 

Vybraný dodavatel musí přijmout taková opatření, aby maximálně omezil nebo vyloučil 

nežádoucí vlivy své činnosti, tj. především: 

- stavební činnosti obecně provádět pouze v denní dobu 

- dodržovat navržené přepravní trasy 

- provádět třídění vzniklých stavebních odpadů a suti podle kategorizace odpadů a 

provádět jejich odbornou likvidaci, o těchto skutečnostech vést příslušnou 

agendu 

- neprovádět na staveništi manipulaci s PHM a oleji 

- provádět čištění přilehlých komunikací znečištěných prováděním stavební 

činnosti, zejména dopravou 

- maximálně využívat možnosti a vybavení ZS po jeho schválení a realizaci 

- jakékoliv změny proti návrhu ZOV a stanoveným podmínkám stavebního 

povolení je nutno předjednat a projednat s příslušnými orgány 

- před zahájením prací a rozvinutím staveniště uzavřít jednoznačné dohody 

s provozovateli sousedních objektů 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP, zvláště pak budou 

respektovány následující zákony, vyhlášky a nařízení: 

- Zákoník práce v platném znění 

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

- zákon č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě 

- zákon č. 102/2000 Sb., o pozemních komunikacích 

- zákon č. 355/1999 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích 
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Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude 

stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně 

oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby včetně 

telefonického spojení. Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou a 

v mimopracovní době bude uzamčen. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní osoba pro 

případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. 

Z požárního hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými 

materiály a při jejich skladování. 

Realizaci bude provádět firma s příslušným oprávněním za stálého dozoru jejich 

odpovědného pracovníka 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP. Kvalifikované práce budou provádět 

pracovníci s atestací nebo proškolením. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou požadovány. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Bude předmětem řešení vybraného dodavatele. 

 

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

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

Speciální podmínky provádění nejsou předpokládány 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační termíny pro výstavbu jsou plánovány takto:  

Zahájení stavby  04/2015 

Ukončení stavby  10/2015 

Rozdělující dílčí termíny nejsou stanoveny. 

 

Vypracoval: Ing. Miroslav Školník 
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D.1.1Architektonicko–stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 
 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. Účelem objektu je 

zajištění bydlení investora a jeho rodiny a zajištění prostor pro výkon jeho 

podnikatelské činnosti, poskytování projekční a s tím související činnosti. 

Stavba obsahuje jednu bytovou jednotku, vstavěnou garáž a oddělený 

samostatný prostor projekční kanceláře. 

 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená budova obsahující jednu 

bytovou jednotku, na kterou navazuje jednopodlažní budova projekční kanceláře. Vstup 

do domu je ze západní strany z krytého závětří hlavními dveřmi, které vedou do zádveří 

a dále do haly. Ze zádveří je dále umožněn vstup do šatny, garáže a vedlejší vstup do 

chodby projekční kanceláře. Z haly domu je umožněn vstup do technické místnosti, ve 

které je umístěno zařízení pro vytápění a přípravu TUV, do obytného prostoru 

spojujícího funkci obývacího pokoje a kuchyně, do koupelny se záchodovou mísou a 

sprchovým koutem a dále po schodišti do druhého nadzemního poschodí, kde jsou 

umístěny tři ložnice, koupelna, samostatné WC a šatna. Na ložnici rodičů navazuje 

samostatná šatna a koupelna se záchodovou mísou a sprchovým koutem. Přes obývací 

pokoj je umožněn vstup na rozlehlou terasu. Dispozice umožňuje pohodlné užívání 

rodinou o 4-5 osobách. Umístění jednotlivých místností splňuje požadavky normy. 

Hlavní vstup do projekční kanceláře je rovněž řešen dveřmi z krytého závětří, 

kterými se vstupuje do chodby, ze které je umožněn vstup na WC a prostoru kanceláře, 

ze které je řešen přístup na terasu. Kancelář umožňuje práci dvou až tří osob. 

Celá stavba je navržena se systému Ytong zatepleného tepelně izolačními 

tvárnicemi Ytong Multipor, střecha je pultová se sklonem 19,5 %, výška hřebene 7,5m, 

výška hřebene jednopodlažní budovy projekční kanceláře 4,51m. Dveře i okna jsou 

plastová s izolačním trojsklem, střešní krytina plechová Satjam ROOF Classik. 

Budova nevyžaduje bezbariérové řešení. 
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D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Objekt provozně spojuje funkci bydlení a podnikání, přitom je navržen tak, že 

tyto funkce jsou provozně zcela odděleny a nedochází k jejich prolínání. Společným 

bodem je pouze zastřešené závětří, ze kterého je samostatný vstup do obytné části 

budovy a samostatný vstup do části s projekční kancelář. 

V objektu se nevyskytuje výrobní provoz ani technologie. 

 

 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

 

Objekt je navržen jako stěnový systém s nosnými obvodovými a nosnými 

vnitřními zdmi, zpevněný ztužujícími obvodovými zdmi. Konstrukční a stavebně 

technické řešení je patrné z výkresové dokumentace. 

 

 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

 

Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními 

vyhlášky č. 324/1990 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, ve znění pozdějších předpisů. Technická zařízení budou splňovat požadavky 

vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Pracovníci musí používat 

ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci s jednotlivými 

mechanismy. 

Dodavatel stavby zajistí plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, 

ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou 

v souladu s normou ČSN 73 0540,  která stanovuje požadavky na tepelně technické 

vlastnosti jednotlivých konstrukcí. Dále je tato část řešena v samostatné části Stavební 

fyzika. Stavba je dostatečně osvětlena i osluněna, s výskytem vibrací se nepočítá. 
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D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Požárně technické řešení stavby je řešeno v samostatné části, včetně stanovení 

odstupových vzdáleností. 

 

 

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

navržených materiálů 

 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, které jsou uvedené 

v projektové dokumentaci, musí s nimi být manipulováno v souladu s podmínkami 

stanovenými výrobcem a montáž musí být provedena v souladu s montážními návody 

konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených 

výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení stavby. 

 

 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost 

navržených konstrukcí nejsou navrženy. 

 

 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 

 

Zhotovitel stavby zajistí vypracování kladečských plánů konstrukce stropu 1. NP 

a stropních konstrukcí objektu. 

 

 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

 

Nejsou stanoveny kontroly nad rámec povinných kontrol. 
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D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 

 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 

 

b) Výkresová část 
 

Obsah:  D.1.1.01 Půdorys 1.NP 

  D.1.1.02 Půdorys 2.NP  

D.1.1.03 Půdorys střechy 

  D.1.1.04 Řez A-A 

  D.1.1.05 Řez B-B 

  D.1.1.06 Pohledy 1 

  D.1.1.07 Pohledy 2 

  D.1.1.08 Detail A 

  D.1.1.09 Detail B 

  D.1.1.10 Detail C 

  D.1.1.11 Detail D 

  D.1.1.12 Detail 5E 

  D.1.1.13 Skladby konstrukcí 

  D.1.1.14 Výpis plastových výrobků 

  D.1.1.15 Výpis truhlářských výrobků 

  D.1.1.16 Výpis klempířských výrobků 

 

 

 

 

c) Dokumenty podrobností 
 

Skladby konstrukcí a detaily jsou součástí výkresové části PD. 

 

 

Vypracoval: Ing. Miroslav Školník 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

a) Technická zpráva 
 

D.1.2.a.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby 

s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a 

navržených materiálů 

 

Základy 

Navrženy jsou základy z prostého betonu třídy C16/20 tloušťky 500 mm. Terén 

pod základy se upraví a provede se štěrkový podsyp frakce 16/32 tloušťky 50 mm. 

 

Podzemní stěny 

Podzemní stěny se provedou ze systému ztraceného bednění vyplněného 

betonem třídy C16/20. Tloušťka podzemních stěn bude 375 mm. Z vnější strany budou 

chráněny tepelnou izolací XPS tloušťky 60 mm, která bude vytažena do výšky 300 mm 

nad terén. 

 

Obvodové stěny 

Všechny obvodové stěny budou provedeny z pórobetonových tvárnic Ytong 

Lambda+ tloušťky 375 mm zděných na tenkovrstvou maltu. Z vnější strany bude na 

nosných stěnách tepelná izolace z tepelně izolačních tvárnic Ytong Multipor 80 mm. 

 

Vnitřní nosné stěny 

Vnitřní nosné stěny budou provedeny z přesných tvárnic Ytong P4-500 zděných 

na tenkovrstvou maltu. 

 

Překlady 

Nad otvory v nosných konstrukcích jsou navrženy systémové překlady Ytong 

dle upřesnění ve výkresové dokumentaci. Jedná se o nosné překlady tloušťky 375 mma 

300 mm, překlady U 375 mm, překlady UPA 375 mm. Nenosné překlady se stávají 

nosnými až po zabudování do konstrukce a provedení vyztužení. 

 

Stropní konstrukce 1.NP 

Stropní konstrukce je provedena jako strop Ytong Ekonom z příhradových ŽB 

nosníků a stropních vložek Ytong tloušťky 250 mm. Obecně každá pátá vložka je 

snížena na 100 mm pro provedení příčného spolupůsobícího žebra, které ke vyztuženo 

1x 8 mm ocelí, zakotvenou do protilehlých věnců. 
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Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je provedena jako masivní střecha Ytong Komfort 

z příhradových ŽB nosníků a stropních vložek tloušťky 200 mm dodatečně izolovaných 

tepelně izolačními tvárnicemi Ytong Multipor tloušťky 240 mm. Obecně každá pátá 

vložka je snížena na 100 mm pro osazení příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého 

1x 8 mm ocelí, zakotvenou do protilehlých věnců. 

 

Schody 

Schody jsou provedeny ze schodišťových stupňů Ytong z pórobetonu P4,4-600 

vyztužených svařovanou betonářskou výztuží B500. Stupně jsou uloženy na nosných 

stěnách. 

 

Příčky 

Veškeré příčky v objektu jsou navrženy jako nenosné příčky Ytong P2-500 

tloušťky 150 mm, případně 100 mm. Nad otvory v příčkách jsou osazeny nenosné 

překlady příslušné tloušťky. 

 

 

D.1.2.a.2 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních 

prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci 

 

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků jsou uvedeny 

ve výkresové dokumentaci. 

 

 

D.1.2.a.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, 

užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 

 

Při výpočtu návrhu základových konstrukcí bylo počítáno se stálým zatížením a 

užitným zatížením v souladu s předpisy. Objekt se nachází ve čtvrté sněhové oblasti, co 

bylo uvažováno ve výpočtu. Nepočítá se s osazením anténních systémů. 

 

 

D.1.2.a.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, které jsou uvedené 

v projektové dokumentaci, musí s nimi být manipulováno v souladu s podmínkami 

stanovenými výrobcem a montáž musí být provedena v souladu s montážními návody 

konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených 

výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení stavby. 
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D.1.2.a.5 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost 

navržených konstrukcí nejsou navrženy. 

 

 

D.1.2.a.6 Zajištění stavební jámy 

 

Zajištění stavební jámy bude provedeno svahováním. 

 

 

D.1.2.a.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

 

Nejsou stanoveny kontroly nad rámec povinných kontrol. 

 

 

D.1.2.a.8 V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího 

současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná 

opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 

bezprostředně sousedících objektů 

 

Nejedná se o změnu stavby. 

 

 

D.1.2.a.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, upozornění na hodnoty 

minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

 

Zhotovitel stavby zajistí vypracování kladečských plánů konstrukce stropu 1. NP 

a stropních konstrukcí objektu. 

 

 

 

 



  
33 

 
  

D.1.2.a.10 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Požární ochrana konstrukcí je zpracována v samostatné části. 

 

 

D.1.2.a.11Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, 

výpočetních programů apod. 

 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 

 

D.1.2.a.12 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí 

– odkaz na příslušné předpisy a normy 

 

Nosné konstrukce musí být prováděny v souladu s předpisy a návody výrobců 

jednotlivých systémů. Rovněž musí být dodržena platná ustanovení předpisů 

bezpečnosti práce. Zhotovitel vypracuje plán bezpečnosti práce na staveništi a s jeho 

obsahem seznámí všechny pracovníky podílející se na stavbě. 

 

 

b) Podrobný statický výpočet 
 

Podrobný statický výpočet základových konstrukcí byl proveden a je obsažen 

v dokumentaci stavby. 

 

 

c) Výkresová dokumentace 
 

Obsah:  D.1.1.01 Půdorys základů, sklopené průřezy 

  D.1.2.02 Výkres sestavy dílců stropní konstrukce 1.NP 

  D.1.2.03 Výkres sestavy dílců střešní konstrukce 

 

 

Vypracoval: Ing. Miroslav Školník 
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j) Závěr 
 

Řešená projektová dokumentace vycházela z architektonické studie, která byla 

na objekt zpracována v zimním semestru. Při konkrétním navrhování jednotlivých 

konstrukcí a celku došlo proti této studii k drobným úpravám, které vyplynuly 

z konstrukčního řešení a použitých materiálů. 

Zpracování dokumentace mi pomohlo zlepšit orientaci v problematice 

navrhování staveb, širokém spektru nabízených stavebních materiálů a stavebních 

předpisů. 

Stavbu jsem se rozhodl navrhnout ve stavebním systému Ytong, který je dle 

mého názoru v současné době trochu opomíjen. Tento systém se ovšem rozvíjí a tvoří 

dnes celou škálu stavebních prvků pro zhotovení kompletní stavby a jeho technické 

vlastnosti jsou srovnatelné s jinými kvalitními systémy. 

Výstupem práce je stavební projekt pro zhotovení stavby v rozsahu 

požadovaném zadáním. 
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č.  číslo 

parc. č.  parcelní číslo 

Sb.  Sbírky (myšleno Sbírky zákonů) 

SO  stavební objekt, například SO 01 – stavební objekt 01 

k.ú.  katastrální území 

apod.  a podobně 

VN  vysoké napětí 

TUV  teplá užitková voda 

WC  samostatná místnost se záchodovou mísou 

ks  kusů 

WI-FI  technologie bezdrátového připojení 

HD-PE  high–density polyethylene, vysokohustotní polyethylén 

PPR 16 označení plastového potrubí 

PE  polyethylén 

LED  light emitting diode, dioda emitující světlo (světelný zdroj) 

PVC  polyvinylchlorid 

EIA  Environmental Impact Assessment, vyhodnocení vlivu na životní 

prostředí 

tj. to jest 

např. například 

PHM pohonné hmoty 

ZS zařízení staveniště 

ZOV zásady organizace výstavby 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NP nadzemní podlaží 

PD projektová dokumentace 

ŽB železobeton 

XPS extrudovaný polystyrén 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

ČSN Česká technická norma 

ČSN EN Česká verze evropské normy 
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n) Přílohy 
 

 

Viz samostatné složky bakalářské práce Složka č. 1, Složka č. 2, Složka č. 3, 

Složka č. 4, Složka č. 5, Složka č. 6. 


