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Abstrakt v českém a anglickém jazyce

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího dvoupodlažního rodinného domu. Dům je umístěn
ve  svahu  s orientací  na  jihozápad,  má  tři  podlaží  a  předsazenou  terasu.  V  suterénu  je
samostatná bytová jednotka sloužící ubytování a technické zázemí domu včetně garáže. První
a  druhé  nadzemní  podlaží  je  využito  pro  bydlení.  Parkování  je  zajištěno  dřevěným
přístřeškem na pozemku. Obvodové zdivo je vyzdívané z keramických tvarovek. Objekt je
zastřešen sedlovou střechou s dvěma vikýři. 

It is a newly built, detached 2 storey family house with a basement and a terrace. The external
walls of the property consists of ceramic shaped bricks.  The house is located on a slope
oriented towards the south-west.  In the basement is a separate apartment which can be used
as accommodation for tourists. On this floor there is also a garage and technical facilities. The
first and second floor of the property is used for residential purposes. The building is covered
with a gable roof with two dormer-windows. External parking is also available in a wooden
structure on the property.

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce

rodinný  dům,  ubytování,  zděné  konstrukce,  pozemek  ve  svahu,  sedlová  střecha,  vikýř,
kontaktní zateplovací systém, terasa, svahové tvárnice

The family house, accommodation, masonry construction, plot in a slope, gable roof, dormer-
window, weatherproofing system, terrace, slope blocks

Bibliografická citace VŠKP

NEKVINDA, Alexandr.  Rodinný dům s ubytováním.  Brno, 2014.  32s.,  42 příl.  Bakalářská
práce.  Vysoké  učení  technické  v Brně,  Fakulta  stavební,  Ústav  pozemního  stavitelství.
Vedoucí práce Ing. Monika Manychová Ph.D.
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu 

s možností ubytování a zpracovat Projektovou dokumentaci pro provedení stavby.  

Objekt je umístěn v Krkonoších ve městě svoboda nad Úpou. Pozemek je 

umístěn ve svažitém terénu. Objekt má tři podlaží, přičemž jedno je částečně 

podsklepeno.  

Suterén je vyzděn z tvarovek ztraceného bednění, ostatní svislé konstrukce jsou 

z keramických tvarovek Porotherm. Strop je rovněž řešen systémem Porotherm pomocí 

nosníků a keramických vložek. Střecha je sedlová, na jižní stranu z ní vystupují dva 

vikýře s pultovou střechou. Součástí dispozice je i garáž pro jedno osobní vozidlo. Na 

pozemku je dále možnost parkování na zpevněné ploše.  
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A. Průvodní zpráva 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Stavby   Rodinný dům s ubytováním  

Místo stavby    Svoboda nad Úpou, č. parc. 236/9 

Charakteristika stavby Novostavba rodinného domu s ubytováním 

Účel stavby   Stavba pro bydlení  

Stupeň PD   Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Vypracoval   Alexandr Nekvinda 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby,  

Rodinný dům s ubytováním 

b) místo stavby, 

Svoboda nad Úpou 

Katastrální území: Maršov I. 

Parcelní číslo: p.č. 236/9 

c) předmět projektové dokumentace 

Novostavba rodinného domu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Ing. Veronika Kadlecová (majitel pozemku) 

Hodická 6, 

589 01, Třešť 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba), 

Alexandr Nekvinda 

Nový Svět 96, 

542 24, Svoboda nad Úpou 

 

A.2 Seznam vstupním podkladů 
Situace inženýrských sítí 

 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na parcele č. 236/9, která se nachází v  

okrajové části města Svoboda nad Úpou, k.ú. Maršov I. ve svahu. Pozemek je svahován 

na jižní stranu. Přístup na pozemek je z místní komunikace, která se napojuje na 

komunikaci II. třídy. K pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  

Pozemek neleží v žádném ochranném pásmu ani památkové rezervaci nebo zóně. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odvodnění pozemků není doposud nijak řešeno. Dešťová voda se vsakuje, popř. 

odtéká korytem do místního potoka. 

Odvodnění zpevněných ploch a střechy bude realizováno pomocí drenáže, která 

bude po obvodu objektu v hloubce 3-4m. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě Nykl-li vydán územní souhlas: 

K řešenému území je vydán platný uzemní plán, který u daného území počítá se 

zastavěním rodinnými domy. Proto se zde vybudovala nová komunikace. Stavební 

parcely vzniknou na druhé straně komunikace. 
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Projektová dokumentace splňuje požadavky dané územním plánem města Svoboda nad 

Úpou. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací, 

Není předmětem bakalářské práce. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Není předmětem bakalářské práce. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Není předmětem bakalářské práce. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Nejsou vyžadovány výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Nejsou vyžadovány související a podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí),  

katastrální území Maršov I. 

parcelní číslo 1405/1 – stavební pozemek 

parcelní číslo 235/19 – sousední pozemek 

parcelní číslo 235/20 – sousední pozemek 

parcelní číslo 585 – místní komunikace 

parcelní číslo 238 – sousední pozemek 

 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

novostavba rodinného domu 

b) účel užívání stavby, 

stavba pro bydlení 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

trvalá stavba 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Jedná se o novostavbu, která neleží v chráněné památkové zóně nebo rezervaci. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba je navržena v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 

Sb., O technických požadavcích na stavby. 

Jelikož se jedná o stavbu pro bydlení, není třeba uvažovat s bezbariérovým užíváním. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů, 

Nejsou dotčené orgány. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Nejsou vyžadovány výjimky a úlevové řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.), 

Zastavěná plocha: 148,81 m
2 

Obestavěný prostor: 1035,68 m
3 
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Počet funkčních jednotek: 2 bytové jednotky 

Počet uživatelů: 4 (v každé bytové jednotce) 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

třída energetické náročnosti budovy: Třída B – úsporná 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Zahájení stavby: 08/2014 

Ukončení stavby: 11/2015 

 

k)orientační náklady stavby, 

Při orientační ceně 3400 Kč/m
3
 a obestavěném prostoru 1035,68 m

3 

1035,68 × 3400 = 3,52 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se nečlení na technická ani technologická zařízení. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
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B  Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku,  

Pozemek je ve svaţitém terénu, k pozemku je přivedená veřejná kanalizace, 

vodovod, elektrická energie a plyn, na pozemku jsou zřízené veškeré přípojky. 

Geologickým průzkumem byly zjištěny jednoduché geologické poměry. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. K pozemku vede stávající nová 

zpevněná komunikace. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Geologický průzkum - Geologické poměry základové půdy jsou jednoduché.  

Proběhlo měření radonu. Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým 

radonovým indexem, stavba nebude izolována protiradonovou izolací. 

Hydrologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 5m 

pod terénem, nevyskytuje se tlaková ani agresivní voda. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Novostavba se nenachází v ţádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

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

Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavba na 

odtokové poměry v území: 

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Svým charakterem bude 

odpovídat okolní zástavbě. Při výstavbě nebude zasahovat do okolní zástavby.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při výstavně nedojde k demolici, kácení dřevin a porostů.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

Nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu ani do pozemků plnících 

funkci lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Novostavba bude napojena na veřejnou kanalizaci a vodovod, inţenýrské sítě 

jsou přivedeny k pozemku. Pozemek je přístupný z místní zpevněné 

komunikace. 

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

Výstavba proběhne dle časového harmonogramu, v návaznosti jednotlivých 

prací na stavbě, budou dodrţovány technologické přestávky související 

s technickými postupy.  
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B.2  Celkový popis stavby   
 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
a)účel užívání stavby, 

 Jedná se o novostavbu dvoupodlaţního částečně podsklepeného rodinného 

domu, stavby pro bydlení a ubytování. 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 

   001 KOUPELNA   6,72 m
2
 

   002 POKOJ 1   8,46  m
2 

   003 POKOJ 2  10,88  m
2
 

   004 SPOLEČNÝ PROSTOR 21,74 m
2
 

   005 CHODBA  14,04  m
2 

   006 WC    1,88  m
2
 

   007 ZÁDVEŘÍ    5,91  m
2
 

   008 GARÁŢ  18,53 m
2
 

   009 SKLAD   17,09 m
2
 

   010 CHODBA    2,35  m
2 

   011 TECHNICKÁ MÍSTN.   2,16  m
2 

   
012 SCHODIŠTĚ    7,23 m

2 

    

 

   101 KUCHYŇ S JÍDELNOU 17,67  m
2
 

   102 SPÍŢ   1,80  m
2 

   103 OBÝVACÍ POKOJ 24,50  m
2
 

   104 PRACOVNA  11,60  m
2
 

   105 ŠATNA    3,91   m
2 

   106 ZÁDVEŘÍ    4,89  m
2
 

   107 ZÁVĚTŘÍ    2,40  m
2
 

   108 WC    1,87  m
2
 

   109 CHODBA     7,63  m
2
 

   110 TERASA  47,98  m
2 

 

   201 WC   3,78  m
2
 

   202 KOUPELNA 10,59  m
2 

   203 POKOJ   16,03  m
2
 

   204 ŠATNA     8,18 m
2
 

   205 POKOJ  12,70    m
2 

   206 LOŢNICE                    13,92  m
2
 

   207 SCHODIŠTĚ    7,23  m
2
 

   208 CHODBA    4,70   m
2
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

  a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Rodinný dům je rozdělen barvou fasády na dvě hmoty, první je určena pro 

bydlení čtyřčlenné rodiny a druhá slouţí k ubytování. Dům je orientován 

obytnými místnostmi především na jihozápadní stranu. Hlavní vstup do domu je 

z východní strany. Z východu je i vjezd na pozemek. 

 

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

řešení,  

Jedná se o dvoupodlaţní částečně podsklepený objekt zastřešený sedlovou 

střechou s dvěma vikýři. Vnější povrch fasády – omítka barvy bílé a tmavě šedé. 

Eurookna dřevěná - odstín dýha dub. Dřevěné vstupní dveře - odstín dýha dub.  

 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Vstup do rodinného domu je do zádveří, ze kterého se jde na chodbu. Z chodby 

je moţnost vstoupit na samostatné WC, do pracovny, obývacího pokoje 

propojeného s kuchyní a jídelnou. Dále je moţnost z chodby vystoupat po 

schodišti do 2.NP na chodbu. Z ní je přístup do dvou dětských pokojů, loţnice, 

koupelny, samostatného WC a šatny. Z obývacího pokoje a kuchyně lze 

balkonovými dveřmi projít na terasu. 

 

Vstup do druhé bytové jednotky (ubytování) je vchodem v 1S do zádveří, 

následně do veliké chodby, odkud jsou samostatné vstupy do pokoj 1, pokoj 2, 

koupelny, samostatného WC a společného obývacího prostoru s kuchyní. V 1S 

jsou dále technické prostory (sklad, technická místnost, garáţ), které jsou 

přístupné schodištěm z 1NP, popř. garáţovými vraty.  

 

 Nosné konstrukce domu -  obvodové stěny jsou z keramických tvarovek 

POROTHERM 30 PROFI, vnitřní nosné stěny z keramických tvarovek 

POROTHERM 24 P+D. V 1S jsou nosné stěny z betonových tvarovek, tzv. 

„ztracené bednění“. Obvodové stěny 1S jsou z BTB 50/30/24 a vnitřní nosné 

stěny z BTB 50/25/24.  

  Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou, ve které budou dva vikýře.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Stavba rodinného domu není určena pro uţívání osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, není navrţena jako bezbariérová.   

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby: 

Neřeší se. Stavba bude uţívána podle návrhu - jako stavba pro bydlení. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů: 

  a) stavební řešení, 

 Jedná se o dvoupodlaţní částečně podsklepenou budovu ve svahu, zastřešenou 

sedlovou střechou.  
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 b) konstrukční a materiálové řešení, 

Rodinný dům bude zaloţen na základových pasech a ŢB desce. Kvůli svaţitému 

terénu je nutné první patro (1S) vyzdít ztraceným bedněním pomocí tvarovek 

BTB 50/30/24. Po obvodu bude stavba opatřena odvodňovacími kanálky s 

drenáţní trubkou. 

  Obvodové stěny 1NP a 2NP budou vyzděny z tvarovek POROTHERM 30 

PROFI, na kterých bude zateplovací systém BAUMIT OPEN tl. 140mm. 

 Stopní konstrukce nad 1S a 1NP je navrţena z nosníků POT a keramických 

vloţek MIAKO. Tloušťka stropu je 250mm. 

 Zastřešení objektu je navrţeno sedlovou střechou o sklonu 34°. Střecha je 

zateplena minerální vlnou ROCKWOOL v celkové tloušťce 240 mm.

Schodiště uvnitř budovy - ţelezobetonové, s dřevěným obkladem schodnic a 

dřevěným zábradlím. 

Vnitřní dveře dřevěné osazeny do dřevěných obloţkových zárubní, dveře v 1S, 

které jsou umístěny v technické části domu, mají zárubně ocelové.  

Okna dřevěná TPEUROOKNA THERMO 78 odstínu dýha dub s izolačním 

trojsklem. Vnější povrch fasády – fasádní omítka OPENTOP bílá a tmavě šedá.  

Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou uvedeny 

na výkresech.  

 c) mechanická odolnost a stabilita, 

 

B.2.7  Základní charakteristika Technických a technologických zařízení 
  Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

  Zásobení vodou 

 Na pozemku bude provedena vodoměrná šachta, k ní bude přivedena vodovodní 

přípojka, provedeny venkovní rozvody. 

Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího vodovodu. 

 Kanalizace 

 Splaškové vody budou odváděny do přípojky kanalizace, přes revizní šachtu, ta 

bude zřízena v blízkosti objektu. Dešťová voda bude z pozemku odváděna do 

společné kanalizace.  

 Přípojka plynu bude umístěna ve skříni HUP na hranici pozemku, budou 

provedeny rozvody plynu.   

 

Elektroinstalace 

 Objekt bude napojen na NN, přípojka bude umístěna ve skříni na hranici 

pozemku. 

  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

  Viz samostatná zpráva, poţárně bezpečnostní řešení stavby (sloţka č. 4). 

  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

  a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
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 Stavba je navrţena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí splňují poţadovaný součinitel prostupu  

tepla UN. 

b) energetická náročnost stavby 

Splnění poţadavků na energetickou náročnost budov se prokazuje PENB. 

Obálka budovy Uem= 0,329 W/m
2
K, (měrná ztráty prostupem tepla). 

Klasifikační třída B – úsporná. 

c) posouzení použití alternativních zdrojů energií 

neřeší se 

 

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.), 

 

   

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

  a) ochrana před pronikání radonu z podloží, 

 Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, 

nejsou stanoveny zvýšené poţadavky na protiradonovou izolaci. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Objekt se nenachází na územní s bludnými proudy.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Budova se nenachází v prostředí se zvýšenou technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Budova se nachází v klidové zóně, nebude ohroţena zvýšeným hlukem.  

e) protipovodňová opatření, 

Budova se nenachází v záplavovém území, opatření nejsou nutná.   

  

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
  a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Vnitřní vodovod bude napojen na hranici pozemku, přes přípojku umístěnou ve 

vodoměrné šachtě. Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku 

přes šachtu umístěnou u hranice pozemku. Přípojka elektrické energie je 

přivedena na pozemek majitele. Elektroměrová skříň bude přístupná 

z venkovního prostředí umístěna u obvodové stěny rodinného domu. Plynovodní 

přípojka se umístí na hranici pozemku v plynovodní skříni, napojení NTL 

plynovodu.  

  b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

  Uvedeno ve výkresu situace. 
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B.4  Dopravní řešení  
  a) popis dopravního řešení, 

 K pozemku vede nová veřejná komunikace. Za hranicí pozemku komunikace 

končí a navazuje na ni lesní cesta. 

  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 K pozemku vede nová veřejná komunikace, bude nutno zřídit jen příjezdovou 

cestu na pozemku, ke garáţi a parkovacímu stání.  

  c) doprava v klidu, 

 Parkovací stání je navrţeno na pozemku investora. Garáţ je navrţena uvnitř 

objektu (1S). Doprava v místě budoucí stavby nebude nijak ovlivněna. 

 

 d) pěší a cyklistické stezky, 

Vstup do domu není napojen na pěší chodníky.  

V blízkosti hlavní komunikace nevede ţádná cyklistická stezka.  

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
  a) terénní úpravy, 

 Po dokončení stavby bude rozhrnuta orná půda a provedeny jen nezbytně nutné 

terénní úpravy. Ornou půdu je nutné sejmout před začátkem výkopových prací 

v tl. 300 mm, v průběhu výstavby bude uloţena na deponiích na pozemku 

investora. Větší úpravy terénu budou na jiţní straně, kde je terén podstatně níţ 

oproti straně severní. Terén bude upraven i pro parkovací stání.  

   

b) použité vegetační prvky, 

Orná půda. Jiné vegetační prvky nejsou v projektu řešeny.  

 

c) biotechnická opatření, 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
  a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Při provozu rodinného domu nevznikají emise škodlivin, navrţeno teplovodní 

vytápění. Emise způsobené dopravou budou minimální. Při provozu domu 

nebude vznikat hluk. Dešťové a splaškové vody budou z pozemku odvedeny 

jednotnou kanalizací do veřejné kanalizace. Úrodná půda bude před výstavbou 

sejmuta a uskladněna na deponiích, nedojde k jejímu znehodnocení.  

 Odpady vzniklý během výstavby bude tříděn a následně odvezen na příslušné 

skládky odpadu dle. zákona o odpadech 185/2001Sb. 

č. odpadu  název    způsob likvidace  

170504        zemina z výkopů  vlastní pozemek  

170405        ţelezo a ocel    ŠROT Svoboda nad Úpou  

170201       dřevo     skládka odpadů  

170202   sklo,    skládka odpadů  

170101   beton     skládka odpadů  

170203   plasty, izol. fólie   kontejner s tříděným odpadem  

Katalog odpadů Vyhláška č. 381/2001 Sb. 
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 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

krajině 

Před zahájením výstavby nebudou káceny stromy ani porosty, v blízkosti stavby 

se nenachází památné stromy. Nedojde k narušení ekologických funkcí. 

  c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

  Neřeší se, pozemek se nenachází v chráněném území. 

   

 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, 

 Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů, 

Na pozemku nejsou ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

 

B.7  Ochrana obyvatelstva   
Novostavba rodinného domu nebude mít negativní ani jiný vliv na obyvatelstvo, 

je v souladu s regulačním plánem města Svoboda nad Úpou. Pozemek bude 

oplocen drátěným plotem výšky 2m.  

 

B.8  Zásady organizace výstavby  
  a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 Po dobu výstavby budou na staveništi slouţit dočasná připojovací místa 

elektrické energie a vody.  Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

   

  b) odvodnění staveniště, 

 Zhotovitel při výstavbě zajistí vhodné odvádění dešťové vody ze staveniště tak, 

aby nedošlo k neznehodnocení půdy a podmáčení stavby. Dešťová voda bude 

odvedena do jednotné kanalizace. 

   

  c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 K pozemku vede veřejná komunikace. Bude proveden pouze vjezd na staveniště. 

Na staveniště jiţ budou přivedeny přípojky vody a elektrické energie.  

  d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Při výstavbě se neprojeví výrazná hlučnost, prašnost a vibrace. Stavba nebude 

mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

 e) ochrana okolí staveniště s požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

 Při výstavbě nedojde k demolici, kácení dřevin a porostů.  

  f) maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé), 

 Při výstavbě nebude zasahováno na ostatní pozemky. Zařízení staveniště, 

skládky materiálu budou umístěny na pozemku majitele. 
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g) maximální produkované množství a druh odpadů a emisaři výstavbě, jejich 

likvidace 

S odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem 

185/2001Sb. zákon o odpadech. Vzniklý převáţně stavební odpad bude na 

staveništi tříděn a poté odvezen na určenou skládku odpadu dle. zákona. 

č. odpadu  název    způsob likvidace  

170504        zemina z výkopů  vlastní pozemek  

170405        ţelezo a ocel    ŠROT Svoboda nad Úpou 

170201       dřevo     skládka odpadů  

170202   sklo,    skládka odpadů  

170101   beton     skládka odpadů  

170203   plasty, izol. fólie   kontejner s tříděným odpadem  

Katalog odpadů Vyhláška č. 381/2001 Sb.) 

 

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

 Orná půda bude před zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 300 mm a 

uloţena na deponiích v zadní části parcely, na pozemku investora. Ornice bude 

po ukončení stavebních prací vyuţita na terénní úpravy kolem objektu. Terén 

bude vyspárován směrem od budovy. Objekt je osazen do terénu tak, aby zemní 

práce byly minimální.   

  i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Při výstavně bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Ţivotní 

prostřední nebude výrazně ohroţeno. Případné znečištění veřejné a příjezdové 

komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 

udrţováno v čistotě. Dodrţování nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  

Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a 

následně odvezeny na příslušné skládky či sběrny. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů), 

 V průběhu realizace stavby budou dodrţovány všechny bezpečnostní předpisy, 

Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, 

rukavice, vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve 

výškách aj.). Veškeré práce musí být prováděny za dodrţení všech 

bezpečnostních předpisů, technologických pravidel a platných norem. Pracovníci 

budou poučení a proškoleni o bezpečnostní práce a ochraně zdraví při práci. 

 Vyhl.č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

  

  k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

  Neřeší se. Stavba není řešena jako bezbariérová. 

  l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

 Příjezdové komunikace, které slouţí pro dopravu na staveniště se musí udrţovat 

v čistotě, případné větší nečistoty budou odstraněny. 
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 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Neřeší se. Není nutné stanovovat speciální podmínky, stavba nebude prováděna 

za provozu.  

  n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Zahájení stavby 08/2014  

Dokončení stavby 11/ 2015 

Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa - výkopové práce, 2. etapa - 

základové konstrukce, 3. etapa - svislé nosné konstrukce, 4. etapa - vodorovné 

konstrukce (stropní konstrukce), svislé konstrukce 2.NP, střešní konstrukce. 

Vnitřní instalace, omítky, podlahy a schodiště. Vnější terénní úpravy. Dodrţen 

postup prací dle harmonogramu výstavby. 
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Technická zpráva 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Stavby   Rodinný dům s ubytováním  

Místo stavby    Svoboda nad Úpou, č. parc. 236/9 

Charakteristika stavby Novostavba rodinného domu s ubytováním 

Účel stavby   Stavba pro bydlení  

Stupeň PD   Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Vypracoval   Alexandr Nekvinda 

 

 

 



 
 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dvoupodlažní částečně podsklepená budova  

 s garáží pro jeden osobní automobil. Budova je zastřešena sedlovou střechou. 

zastavěná plocha rodinného domu:   148,81 m
2
 

zpevněná plocha:       135,76 m
2
 

obytná plocha:       107,38 m
2 

užitná celková plocha:    283,68 m
2 

počet funkčních jednotek:   2 

počet uživatelů:    4 osoby (každá jednotka) 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby. 

Rodinný dům je určen k bydlení pro jednu rodinu (jedna funkční jednotka) a slouží pro 

ubytování max. 4 osob. Vnější povrch fasády – fasádní omítka bílá a šedá. 

Vstup do rodinného domu je v 1.NP do zádveří, ze kterého se dá jít přes šatnu na 

chodbu. Z chodby je možnost vstoupit na samostatné WC, do sauny, obývacího pokoje 

a kuchyně propojené s jídelnou. Dále je možnost z chodby vystoupat po schodišti do 

2.NP na chodbu. Z ní je přístup do dvou pokojů, ložnice, koupelny, samostatného WC 

a šatny. V 1.S je druhá bytová jednotka sloužící pro ubytování, a veškeré technické 

zázemí domu, vč. garáže pro jeden osobní automobil. 

Nosné konstrukce domu -  v 1.S je použito ztracené bednění BTB tl. 300mm, ostatní 

patra jsou vyzděny z keramických tvarovek POROTHERM 30 PROFI, vnitřní nosné 

zdivo je rovněž ze systému POROTHERM (25 P+D) a 1.S je ze systému ztraceného 

bednění BTB tl. 250mm 

 Novostavba bude zastřešena sedlovou střechou, přičemž na jižní straně budou dva 

vikýře, které budou zakryty pultovou střechou. Sklon střechy je 34% a sklon pultové 

části (vikýř) je 18%. 

 

Bezbariérové užívání stavby  

Stavba rodinného domu není určena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace, není navržena jako bezbariérová.  

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou. 

Vnější povrch fasády – fasádní omítka bílá a šedá. TPEurookna dřevěná-odstín dýha 

dub s izolačním trojsklem. Dřevěné vstupní dveře rovněž odstínu dýha dub.  

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. 

Rodinný dům bude stát na základových pasech. Z důvodu svažitého terénu a 

částečného podsklepení bude v podzemním podlaží použito pro svislé konstrukce 

ztraceného bednění BTB 300mm (pro vnější nosnou konstrukci) a BTB tl. 250mm pro 

vnitřní nosnou konstrukci.  

 

 

Svislé nosné konstrukce 



 
 

Z důvodu svažitého terénu a částečného podsklepení bude v podzemním podlaží 

použito pro svislé konstrukce ztraceného bednění BTB 300mm (pro vnější nosnou 

konstrukci) a BTB tl. 250mm pro vnitřní nosnou konstrukci.  

 

V první a druhém nadzemním podlaží bude použito systému keramických tvarovek 

POROTHERM. Pro vnější zdivo tvarovek POROTHERM 30 PROFI a pro vnitřní 

nosné konstrukce tvarovek POROTHERM 25 P+D. Příčky budou rovněž 

POROTHERM 11,5 PROFI. Objekt bude zateplen systémem BAUMIT OPEN tl. 

140mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.S i 1.NP je řešena také systémem POROTHERM a to 

pomocí nosníků POT a keramických vložek MIAKO, celková tloušťka stropu včetně 

betonu bude 250mm, skladba podlahy bude mít ve všech patrech  tl. 150mm, celková 

tloušťka bude 400mm. 

 

 Střešní konstrukce    

Budova bude zastřešena sedlovou střechou, ze které na jižní straně vystupují dva 

vikýře s pultovým zastřešením. Střešní plášť tvoří pálená střešní krytina BRAMAC, 

barva cihlově červená. 

Dešťová voda bude odvedena vnějším odvodněním, jsou navrženy okapní žlaby 

průměru 125 mm.  

 

Schodiště 

 Schodiště uvnitř budovy – dvouramenné monolitické železobetonové. Výška 

schodnice je 167mm a šířka je 300mm. Zábradlí bude dřevěné.  

 

Okna a dveře 

Vnitřní dveře dřevěné osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Vyjímku tvoří 

dveře, které budou v technických prostorách domu, tj. v 1.S, kde budou zárubně 

ocelové. Okna jsou dřevěná s izolačními trojskly. 

 

Podlahy 

Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou uvedeny ve 

výkresech (viz výkres řez A-A', řez B-B', základy). WC v 1.NP bude obloženo 

keramickým obkladem do výšky 1200 mm, koupelna do výšky 2000 mm.  

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí. 

Stavba bude užívána podle návrhu - jako stavba pro bydlení. Vnitřní schodiště bude 

opatřeno zábradlím z jedné strany do výšky 1000 mm.  

 

Při výstavně bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Životní 

prostřední nebude výrazně ohroženo. Případné znečištění veřejné a příjezdové 

komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 

udržováno v čistotě. Dodržování nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  

Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 

odvezeny na příslušné skládky. 

 

V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, 

Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 

vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 



 
 

práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, 

technologických pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučení a proškoleni o 

bezpečnostní práce a ochraně zdraví při práci. 

 Vyhl.č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - 

popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí. 

Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. Skladby 

obvodových konstrukcí, podlah i střech splňují požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem = 0,329 W/m
2
K. 

Budova je zatříděna do klasifikační třídy B - úsporná.  

 

Osvětlení – Místnosti jsou osvětleny umělým osvětlením – osvětlovací soustavy  

a přirozeným osvětlením – okny.  

 

Oslunění – jsou splněny požadavky na oslunění obytných místností. Součet 

podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven min. jedné polovině 

součtu podlahových ploch všech obytných místností. 

 

Akustika – Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

 Stavba není vystavena účinkům vibrací. 

 

Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, nejsou 

stanoveny zvýšené požadavky naproti radonovou izolaci.  

Budova se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou nutná. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí. 

Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné zprávě Požárně 

bezpečnostní řešení stavby (viz složka č. 4). 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení. 

Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postupů a platných 

norem. V souladu s projektovou dokumentací. Při přejímce materiálů a prací, bude 

zkontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiálů.  

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí. 

Stavba bude provedena známými technologickými postupy. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele. 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 

Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

 

Brno, 2014                  Vypracoval: Alexandr Nekvinda  



 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

Složka č. 1 - PŘÍPRAVNÉ A  STUDIJNÍ PRÁCE 

 

STUDIE: S.01 – PŮDORYS 1.S     M 1:100 

S.02 – PŮDORYS 1.NP     M 1:100 

  S.03 – PŮDORYS 2.NP     M 1:100 

  S.04 – POHLED JIHOZÁPADNÍ    M 1:100 

  S.05 – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ   M 1:100 

  S.06 – POHLED JIHOVÝCHODNÍ    M 1:100 

  S.07 – POHLED SEVEROZÁPADNÍ   M 1:100  

  S.08 – ŘEZ A-A      M 1:100 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 

Složka č. 2 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

 D.1.1.101 – SITUACE      M 1:200 

D.1.1.103 - PŮDORYS 1.S      M 1:50 

D.1.1.104 - PŮDORYS 1.NP      M 1:50 

D.1.1.105 - PŮDORYS 2.NP      M 1:50 

D.1.1.109 – ŘEZ A-A      M 1:50 

D.1.1.110 – ŘEZ B-B       M 1:50 

D.1.1.111 – POHLED JIHOZÁPADNÍ    M 1:50 

D.1.1.112 – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ   M 1:50 

D.1.1.113 – POHLED JIHOVÝCHODNÍ    M 1:50 

D.1.1.114 – POHLED SEVEROZÁPADNÍ    M 1:50 

 

Složka č. 3 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

 D.1.2.102 – VÝKRES ZÁKLADŮ     M 1:50 

 D.1.2.115 – OSAZENÍ DO TERÉNU    M 1:50 

 D.1.2.107 – VÝKRES TVARU NAD 1.S    M 1:50 

 D.1.2.108 – VÝKRES TVARU NAD 1.NP    M 1:50 

 D.1.2.109 – VÝKRES KROVU     M 1:50 

 D.1.2.201 – DETAIL A      M 1:10 

 D.1.2.202 – DETAIL B      M 1:10 

 D.1.1.203– DETAIL C      M 1:10 

 D.1.1.204 – DETAIL D              M 1:10 

 VÝPOČET ZÁKLADŮ     

 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 

 

 



 
 

Složka č.4 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.3 – SITUACE       M 1:200 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

Složka č. 5 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEPELNÉ TECHNIKY BUDOV 

 

Složka č.6 – SEMINÁRNÍ PRÁCE 

    

 



ZÁVĚR 

Výstupem mé bakalářské práce je studie a Projektová dokumentace (A,B,C a F) 

dle vyhlášky 499/2006 Sb., pro rodinný dům s možností ubytování. Dále je zpracováno 

Požárně bezpečnostní řešení a Tepelně technické posouzení. 

Objekt je umístěn ve městě svoboda nad Úpou. Pozemek je umístěn ve svažitém 

terénu. Objekt má tři podlaží, přičemž jedno je částečně podsklepeno.  

Suterén slouží jako technické zázemí domu a jako druhá bytová jednotka (ubytování), 

schodištěm je možno se dostat do 1.NP, kde se nachází pracovna, obývací prostor 

s jídelnou a kuchyní. V 1.NP je také hlavní vstup do objektu, resp. Zádveří a šatna. Do 

2.NP vede dvouramenné schodiště. Zde jsou 2 pokoje, ložnice, šatna, koupelna a 

samostatné WC. 

 Vypracováním této práce jsem nabyl mnoho zkušeností, které mi jistě pomohou 

v další činnosti v oboru.  
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Technické listy: 

 POROTHERM  – keramické výrobky 

 BEST – venkovní dlaţba 

 KNAUF – zateplovací systémy 

 TPEUROOKNA– Okenní, dveřní výplně 

 LOMAX – garáţová vrata 

 BTB – bednící tvarovky 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

U – součinitel prostupu tepla [W/(m
2
K)] 

λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

R – tepelný odpor [m
2
K/W] 

Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu [m
2
K/W] 

frsi – veplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

μ – faktor difůzního odporu [-] 

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry [kg/(m
2
,a)] 

Mev,a – roční množství vypařené vodní páry [kg/(m
2
,a)] 

Θi – návrhová vnitřní teplota [°C] 

Θe – návrhová vnější teplota [°C] 

∆Utbm – součinitel vyjadřující vliv teplotních vazeb [W/(m
2
K)] 

Uem – průměrný součinitel tepelného odporu  [W/(m
2
K)] 

C 20/25 – třída betonu (kubická pevnost/válcová pevnost) 

B 500b – třída oceli (B - betonářska ocel, 500 – mez kluzu v MPa,  

Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 

ρ – objemová hmotnost [kg/m
3
] 

S – plocha [m
2
] 

m – hmotnost [kg]  

h – výška [mm] 

b – šířka [mm] 

B – šířka schodišťového ramene [mm] 

α – sklon od vodorovné roviny [°] 

v – výška prvku [mm]  

š – šířka prvku [mm] 

d – tloušťka konstrukcí [m]  

KV – konstrukční výška [mm] 

SV – světlá výška [mm] 

TI – tepelná izolace 

HI – hydroizolace 

ŢB – železobeton 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – exrtrudovaný polystyren 

PBS – požární bezpečnost staveb 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

PÚ – požární úsek 

PD – projektová dokumentce 

RŠ – revizní šachta 

B.p.v. – výskový systém – Balt po vyrovnání 

EN – evropská norma 

ČSN – česká státní norma 
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