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Abstrakt

Rodinný dům je navržen jako zcela podsklepený objekt s jedním podzemním a 
dvěma nadzemními podlažími. 

Přístup do objektu je řešen pomocí železobetonového schodiště. Vjezd aut do 
garáže v 1.PP je ve sklonu 10%. Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP do zádveří.

V suterénu se nachází prostory pro parkování vozidel, kotelna s prádelnou, 
technická místnost, sklep, WC a schodiště vedoucí do 1.NP, kde je umístěn obývací 
pokoj propojený v jeden prostor s kuchyní a jídelnou, spíž, pracovna, koupelna s WC a 
schodiště vedoucí do 1.PP a 2.NP, ve kterém se nachází dva dětské pokoje, z nichž 
jeden je s balkónem, ložnice s šatnou, odkládací místnost, a koupelna s WC. 

Fasáda domu je tvořená kontaktním zateplovacím systémem, zastřešení je řešeno 
plochou střechou ve sklonu 3% s hydroizolační vrstvou šedé barvy. 

Objekt je založen na základových pasech s roznášecími deskami. 
Konstrukční systém 1.NP a 2.NP je zděný z keramických tvárnic POROTHERM 

30 P+D, 1.PP z šalovacích tvárnic BEST 30 vyplněných betonem a vyztužených 
armovacími tyčemi (ztracené bednění).  

Stropní konstrukce tvoří keramobetonový strop POROTHERM tl. 250 mm 
s keramickými vložkami MIAKO. 

Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, který je umístěn v 1.PP  
v kotelně.

Klíčová slova

Rodinný dům, suterén, dvě nadzemní podlaží, plochá střecha, balkón, kontaktní 
zateplovací systém, zděný konstrukční systém, keramobetonový strop, garáž, schodiště, 
základové pásy, šalovací tvárnice, kondenzační kotel. 



Abstract

The family house is designed as a full-basement structure, with one basement
and two above grade storeys. 

The access to the building is realized by reinforced concrete stairway. Basement 
enter by car is under a tilt of 10%. The main entrance to the building is located on the 
first floor and leads you to the entry. 

Garage is located right in the basement as well as fire-room with laundry, 
technical room, cellar, WC and stairway leading to the first floor, where the living room 
linked by kitchen  with dinning room is situated, as well as there is buttery, study room, 
bathroom with WC and stairway to basement and second floor there. In the second floor 
you can find two childrens’ rooms one of which dispose of balcony, then bedroom with 
dressing-room, storage room and bathroom with WC. 

The facade of the building is as External Thermal Insulation Contact System 
(ETICS), roofed by platform of 3% tilt covered by grey color hydro-insulation

Construction of foundation is realized on strip footing and bearing plates.
The structural system of first and second floor is brickwork consisting of 

ceramic building blocks POROTHERM 30 P+D, basement structural system is furring 
blocks grouted-in by concrete reinforced with steel bars (sacrificial formwork).

The ceiling is realized as ceramic-concrete structure POROTHERM of thickness 
250 mm.

Heating is provided by gas condensing boiler, which is set in fire-room in 
basement

Keywords

Family house, basement, two above grade storeys, platform, balcony, ETICS, 
brickwork structural system, ceramic-concrete structure ceiling, garage, stairway, strip 
footing, furring blocks, gas condensing boiler.
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ÚVOD

Cílem zadané bakalářské práce bylo optimálně navrhnout zcela podsklepený 
rodinný dům.

Co nejefektivněji jsem se snažil orientovat obytné buňky v objektu vzhledem ke 
světovým stranám. 

Rodinný dům jsem situoval do místa mého trvalého bydliště v obci Nehvizdy 
(okres Praha-východ). Stavební parcela se nachází v moderní zástavbě rodinných domů, 
tudíž jsem následoval stávající typologii a rodinný dům navrhl odpovídající architektuře 
okolních objektů.

Jelikož měl být rodinný dům navržený ekonomicky, volil jsem zděný konstrukční 
systém a keramo-betonový stropní systém z důvodů komplexnosti od jednoho a toho 
samého výrobce, který působí na českém trhu již více jak 20 let a stavební firmy mají 
mnohé zkušenosti při realizaci staveb z tohoto systému.

Objekt působí moderním svěžím dojmem s jednoduchými tvary, které jsou v dnešní 
době  moderní společnosti vyhledávány.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Novostavba rodinného domu

Místo stavby: parcelní č. 198/13
k.ú. Nehvizdy 
okres Praha-východ

Účel stavby: Novostavba rodinného domu

Stupeň projektu: Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavebník: Adam Veselý, Vyšehořovická 511/7, 250 81 Nehvizdy

Objednatel: Adam Veselý, Vyšehořovická 511/7, 250 81 Nehvizdy 

Odpovědný projektant stavební části:
Adam Veselý, Vyšehořovická 511/7, 250 81 Nehvizdy 

Datum zhotovení projektu: 05/2014

2. IDENTIFIKACE POZEMKU

Katastrální území: Nehvizdy 
Výměra: 834 m2

Druh pozemku: ostatní plocha
Druh ochrany: zemědělský půdní fond

3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH, 
INFRASTRUKTURA

3.1 Radonový průzkum

Radonové riziko v této lokalitě je nízké. Z toho důvodu nebyl proveden radonový 
průzkum a tím pádem nebyla navržena ani proti-radonová izolace spodní stavby. 

3.2 Napojení na infrastrukturu

přístup na pozemek – ze severní strany z komunikace
kanalizace splašková – bude využita stávající kanalizační přípojka 
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kanalizace dešťová – částečné využití prostřednictvím plastové nádrže na dešťovou 
vodu. V případě zaplnění je napojena na dešťovou kanalizaci.
voda – vodovodní přípojka z přístupové komunikace
plyn – plynová přípojka z přístupové komunikace
elektro – elektro přípojka z přístupové komunikace

3.3 Polohopisné a výškopisné zaměření:

Stavebník provedl polohopisné a výškopisné zaměření, které bylo předáno 
projektantovi jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

4. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ

Vyjádření souhlasu ze studií rodinného domu na stavebním odboru příslušného 
stavebního úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů 
si zařizuje stavebník. V průběhu projektových prací nebyly zajišťovány žádná vyjádření 
dotčených orgánů.

5. KAPACITNÍ ÚDAJE

Počet bytových jednotek: 1
Podlahová plocha bytová: 210,25 m2

Podlahová plocha nebytová – suterén: 94,46 m2

Zastavěná plocha: 146,45 m2

Zpevněné plochy kolem domu: 140,63 m2

Obestavěný prostor: 1225,9 m3

Počet parkovacích míst: 2 

6. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY

Začátek stavby: II.Q/2014
Termín dokončení stavby: I.Q/2015

Popis výstavby:

 vytýčení stavby, včetně stávajících inženýrských sítí
 sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav
 položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí
 provedení základových konstrukcí
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 provedení napojení na splaškovou kanalizaci
 provedení napojení na dešťovou kanalizaci
 provedení hrubé stavby
 montáž střechy
 provedení instalací
 montáž oken a dveří
 montáž elektroinstalace, včetně přívodu NN
 dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace

V Nehvizdech dne 10. května 2014



7

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

RODINNÝ DŮM
FAMILY HOUSE

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SUMMARY TECHNICAL REPORT

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                  ADAM VESELÝ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE             doc. Ing. IVAN MOUDRÝ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2014                 



8

Obsah

1. Urbanistické, architektonické, dispoziční a stavebně tech. řešení .....................................9
1.1 Zhodnocní staveniště................................................................................................9
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby............................................................9
1.3 Dispoziční řešení.....................................................................................................9
1.4 Technické řešení stavby ........................................................................................10
1.5 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu ...........................................................11
1.6 Napojení stavby na technickou infrastrukturu........................................................11
1.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany ...........................................11
1.8 Řešení bezbariérového užívání stavby ....................................................................12
1.9 Průzkumy a měření, začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace ...........12
1.10 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby .............................................................12
1.11 Členění stavby na jednotlivé staveb. objekty a technol. provozní soubory ...........12
1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace ......12
1.13 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci........................................................13

2. Mechanická odolnost a stabilita.....................................................................................14
3. Požární bezpečnost........................................................................................................14
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí ...............................................................15
5. Bezpečnost při užívání ..................................................................................................15
6. Ochrana proti hluku.......................................................................................................15
7. Úspora energie a ochrana tepla ......................................................................................16
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace...............................................................................................................................16
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ..............................................16
10.   Ochrana obyvatelstva ....................................................................................................17
11.   Inženýrské stavby .........................................................................................................17
12.   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb........................................................17



9

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, DISPOZIČNÍ A 
STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ

1.1 Zhodnocení staveniště

Rodinný dům je zasazen do mírně svažitého terénu o výměře 835,6 m2. Zastavěná 
plocha je 146,45 m, což činí cca 18% pozemku. 

Po dobu výstavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 
zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě 
v prostoru staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 

Objekt není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně.

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby

Urbanistické řešení stavby vychází z orientace parcely a příjezdové cesty. Dům je 
umístěn u severního okraje pozemku.

Dům je v 1.NP příčně rozdělen do dvou zón. Pobytová, zahrnující obývací pokoj 
s jídelnou a kuchyň, a zóna zázemí sestávající ze zádveří, haly, koupelny s WC, 
pracovny a schodiště. 

Každé nadzemní podlaží je tvořeno rozdílnou podlahovou plochou, což nabízí 
moderní vzhled a prostorovou zajímavost. Dům je opláštěn kontaktním zateplovacím 
systémem s fasádou bílé barvy a ostění včetně prostoru kolem  některých oken je vždy 
k jedné straně zvýrazněno barvou šedou, která opticky nabourává bílou plochu a opět 
dotváří moderní vzhled celého objektu. 

Použita je pultová střecha se sklonem k východní straně. 

Pozemek  je na jižní, východní a západní straně oplocen drátěným pletivem, který 
je ve vlastnictví sousedních objektů. a severní strana hranice pozemku bude opatřena 
plotem s poli z tahokovu s povrchovou úpravou šedé barvy a podezdívkou. 

1.3 Dispoziční řešení
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Vstupní dveře vedou do zádveří, následuje vstupní hala sloužící jako hlavní prostor 
pro přístup  do schodišťového prostoru, odkud je vstup do pracovny, koupelny s WC a 
dále pro přístup do obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou. Ze schodišťového 
prostoru vede schodiště do 1.PP a 2. NP přes mezischodišťovou podestu a druhé 
schodišťové rameno na podestu, odkud je umožněn přístup do prvního dětského pokoje 
po pravé straně, koupelny s WC po levé straně, rovně do haly, ze které se vstupuje do 
ložnice se šatnou, odkládací místnosti a druhého dětského pokoje po levé straně. 

Z garáže, která se nachází v 1.PP je umožněn vstup do chodby, ze které vstupujeme 
na WC, do sklepa, technické místnosti, prádelny s kotelnou a schodišťového prostoru 
vedoucího do 1.NP.

1.4 Technické řešení stavby

Objekt tvoří dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží o vnějších opsaných 
rozměrech 12,22 x 12,42 m. Objekt je zcela podsklepen.

Obvodové zdivo v 1.PP je z šalovacích tvárnic BEST 30 vyplněných betonem C 
20/25, který je vyztužený armovacími tyčemi po celé délce. Stěny jsou z vnější strany 
izolovány extrudovaným polystyrenem STYRODUR C tl. 100 ml od společnosti BASF.

Obvodové zdivo 1.NP a 2.NP je zhotoveno z keramických cihel POROTHERM 30 
P+D od společnosti WIENERBERGER a je zatepleno tuhými dvouvrstvými tepelně 
izolačními deskami FRONTROCK MAX E tl. 160 mm od společnosti ROCKWOOL.

Stropy jsou systémové  (stropní nosníky a vložky) též od společnosti 
WIENERBERGER o tl. 250 mm, zateplené v 1.PP tuhými dvouvrstvými tepelně 
izolačními deskami FRONTROCK MAX E tl. 100 mm.

Je zvolena plochá střecha.

Schodiště je monolitické železobetonové s dřevěným obkladem.

Okna a dveře jsou plastová šedé barvy od společnosti VEKRA. Okna mají izolační 
trojskla. 

Fasáda je tvořena tenkovrstvou omítkou.

Nášlapná vrstva podlahy v 1.PP bude tvořena dlažbou, v 1.NP bude lepená 
vinylová podlaha INSIGHT od společnosti GERFLOR, kromě zádveří, kde bude 
keramická dlažba, a v 2.NP bude položen koberec. V obou koupelnách bude nášlapnou 
vrstvu tvořit keramická dlažba RAKO serie UNICOLOR šedé barvy.

Pro hydroizolaci spodní stavby bude použita stěrková jednosložková hydroizolační 
hmota WEBER.TEC 915 od společnosti WEBER TERRANOVA.

Materiály pro konstrukci jsou voleny tak, aby splňovaly současné požadavky na 
stavební konstrukce. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokazným 
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škůdcům a plísním. Všechny příčky, stěny a stropní konstrukce musí splnit platné 
normy a hygienické předpisy.

1.5 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Přístup a vjezd na pozemek je z přilehlé místní komunikace. Parkování vozidel se 
uvažuje v garáži v 1.PP a téže je možné využít příjezdové cesty do této garáže, která má 
šířku 6m. 

1.6 Napojení stavby na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na stávající kanalizační řád. Dešťové vody jsou uchovány na 
pozemku stavebníka v plastové nádrži na dešťovou vodu. V případě zaplnění je svedena 
do veřejné dešťové kanalizace.

Objekt bude též napojen na veřejný vodovodní řád. Přípojka bude zakončena 
vodoměrnou sestavou, která je uložena ve vodoměrné šachtě.

Přípojka plynu není součástí této projektové dokumentace a bude řešena 
v samostatné části.

Elektřina – přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice  RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné 
komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň (NN přípojka 
není součástí tohoto projektu). Bude obsahovat měření (jednosazbové, 400V, 0-25A) 
ČEZ Distribuce a.s. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou hodnotou 
25/3 /25A, char. B. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž, 
typ a provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným 
závodem (viz technické podmínky ČEZ distribuce a.s.)

Veškeré vedení veřejných sítí se nachází pod komunikací v ulici družstevní na 
severní straně od pozemku.

1.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Při provozu rodinného domu nevznikají emise škodlivin. Vytápění je navrženo 
plynovým kondenzačním kotlem a domácí spotřebiče jsou elektrické. 

Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v 
daném území minimální. Novostavba rodinného domu nemá negativní vliv na životní 
prostředí.
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1.8 Řešení bezbariérového užívání stavby

Stavba vzhledem ke svému účelu a požadavkům stavebníka není řešena 
bezbariérově.

1.9 Průzkumy a měření, začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace

V rámci předběžného průzkumu byla provedena vizuální prohlídka pozemku včetně 
sousedních zastavěných parcel a objektů. Zjištěné požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace.

Dále bylo provedeno měření objemové aktivity radonu, na jehož základě lze 
pozemek zařadit do první kategorie radonového indexu a to NÍZKÉ. 

1.10 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

Jako podklad pro vytyčení staveniště bude sloužit výkres situace, který je 
zpracován na podkladu snímku z katastrální mapy příslušného území.

1.11 Členění stavby na jednotlivé staveb. objekty a technol. provozní 
soubory

SO 01 – Novostavba objektu rodinného domu
SO 02 – zpevněné plochy
SO 03 – přípojné místo pro plyn a elektro

1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 
jejich minimalizace

Po dobu stavebních práci ani při jejím dalším užívání její případné negativní účinky 
na okolí pozemky a stavby (zejména pak škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace 
prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastíněni okolních budov) 
nepřekročí limity vedené v příslušných předpisech.

Dodržovány budou tyto předpisy:

 NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
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 Zákon č. 86/2002., o ochraně ovzduší, v platném znění
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném 

znění
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001Sb.:

Kód Název odpadu Původ 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 
17 02 Dřevo, sklo a plasty Kácené porosty, stavební 

činnost 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 
17 06 Izol. mater. a staveb. mater. s obsahem azbestu Stavební činnost 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště

1.13 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během provádění činností musí být dodrženy podmínky a požadavky obsažené v:

 nařízení vlády č. 362/2005Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí

 nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

 vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhlášku č. 137/1998 a vyhlášku č. 502/2006 Sb., kterou byla vyhláška č. 137/1998 
doplněna

 nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
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 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, se změnami: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

 směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích

 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, se změnami: 
425/1990 Sb., ..., 184/2011 Sb.

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků

 zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce 
a provozu, jak během stavby, tak i po jejím dokončení. Za BOZP odpovídají vedoucí 
pracovníci na všech stupních řízení.

Projekt je navržen v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami a 
ČSN. Rovněž tak všechny práce musí být podle těchto předpisů, vyhlášek a ČSN 
prováděny. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navržena tak, aby zatížení, které na stavbu působí během výstavby a 
následného užívání nemohlo způsobit:

 zřícení stavby nebo její části
 větší stupeň nepřípustného přetvoření
 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
 ohroženi provozuschopnosti pozemních komunikaci v dosahu stavby a ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přilehající ke staveništi

Při projektu nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit statiku 
objektu.

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze část F. Dokumentace stavby, 
bod 1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

Stavba je posouzena dle ČSN 73 0833, Požární bezpečnost staveb – projekty pro 
bydlení a ubytování, ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Objekt je navržen tak, aby neohrožoval život, zdraví, zdravé životni podmínky 
jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožoval životni prostředí nad 
limity obsažené ve zvláštních předpisech. Budou tak splněny ustanoveni Vyhlášky č. 
137/1998 Sb. §22odst.1a-1h.

Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi. Odtah par v kuchyni 
bude zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem a troubou vyvedenou na fasádu objektu. 

Větrání garáže je navrženo přirozené neuzavíratelnými větracími otvory 2x PVC 
DN 125 mm (přívod + odvod), o celkové ploše 2x0,0123 m2 = 0,0245 m2 > 0,0225 m2. 
Splněním této podmínky je i splněn požadavek normy ČSN 73 6058 pro vozidla 
skupiny 1. Potrubí bude na fasádě objektu opatřeno plastovou mřížkou proti dešti a 
hmyzu. 

Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového 
zdiva není navrženo.

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Budou splněna ustanovení Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu §26 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb, 
odst. 1,3,4.

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu klouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 
způsobeným pohybujícím se vozidlem.

(3) Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny 
zvláštním předpisem.
(4) Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a Je vyhovující pro obytné prostředí, a to i na 
sousedních pozemcích a stavbách.
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Vzhledem k charakteru objektu je zaručena jejich dostatečná vzduchová 
neprůzvučnost.

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody 
vody a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou 
potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ 
zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební 
konstrukci domu pružně. 

Při zdění je nutné dodržet technologický předpis vydaný výrobcem – firmou 
WIENERBERGER a.s., včetně omítky. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a splňuje požadavky 
§6a Zákona č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií a související předpisy ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb. – o energetické náročnosti budov. 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 
na požadovaný součinitel prostupu tepla.

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle §1 Vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb. - o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
nespadá stavba svým účelem ani do jedné charakteristiky a tudíž nevyplývají žádné 
požadavky z hlediska její užíváni osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

 Radonový průzkum – při měření byl pozemek zařazen do 1. kategorie radonového 
indexu, což je klasifikováno jako „nízké“. Nebude proto nutné použít 
protiradonovou izolaci. 

 Agresivní spodní vody - nezjištěny
 Seizmická aktivita - nezjištěna
 Situace na poddolovaném území – parcela se nenachází na takovém území
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 Ochranná a bezpečnostní pásma – parcela se v této oblasti nenachází

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavební činností ani následným provozem domu nebude nad přípustnou míru 
obtěžováno okolí a ohrožována bezpečnost obyvatel a plynulost provozu na přilehlé 
pozemní komunikaci.

Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje 
základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/200 Sb. - k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva.

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY

Dešťová kanalizace: 
Dešťová voda je ze střechy svedena dešťovou kanalizací do plastové jímky o 

akumulačním objemu 3,69 m3.

Zásobování vodou:
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena na 

pozemek stavebníka.

Zásobování energiemi:
Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek investora a je ukončená HUP kk25 v 

kiosku na hranici pozemku.

Elektřina:
Přípojka NN je přivedena na pozemek investora a je zakončena v kiosku na hranici 

pozemku. 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ STAVEB

Objekt je svou povahou a využitím klasifikován jako nevýrobní objekt bez těchto 
zařízení.
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1. ZÁKLADY A ZEMNÍ PRÁCE

1.1 Geologické vlastnosti základové půdy

Pro provedení projektové dokumentace byl proveden hydrogeologický posudek, dle 
kterého byla půda zařazena do třídy F3/MS – hlína písčitá, konze pevná. 

Únosnost základové půdy je Rdt=275 kPa.

1.2 Založení stavby a zemní práce

Nejdříve bude sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m v ploše, která odpovídá výkopovým 
pracím (cca 2,5 m na každou stranu od líce obvodového zdiva). Tato ornice bude 
ukládána na mezideponii, která se bude nacházet na jižní straně pozemku. Ke konci 
výstavby se použije pro zásypy a terénní úpravy. 

Následně dojde k výkopu stavební jámy.

Založení bude na jednoduchých betonových monolitických základových pasech 
provedených z prostého betonu C16/20, betonovaných přímo do základové rýhy. Dle 
výpočtu bude šířka pasů 0,8 m a výška 0,5 m. Nejnižší hloubka založení bude 2,7 m, 
což je hluboko pod zámrznou hloubkou.

Výkopové práce proběhnout strojní mechanizací. 

Násyp pod podkladní betonovou desku provedenou mezi základovými pasy, která 
bude zhotovena z betonu C16/20 a vyztužena KARI sítí 5/100-5/100 mm, bude 
proveden z hutněného štěrkopísku

Podzemní voda se v úrovni základové spáry nevyskytuje. 

Než začne realizace základových konstrukcí, musí se osadit veškeré rozvody, které 
těmito konstrukcemi procházejí.

Podkladní beton mezi základovými pasy bude opatřen nátěrem minerální 
hydroizolační hmotou, která bude vytažena přes základové pasy min. 100 mm pro 
pozdější napojení svislé hydroizolace. 

Na hydroizolaci bude uložena tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 
100 mm, na kterou bude uložena PE folie jako separační vrstva. Na toto souvrství se 
provede 80mm silná vrstva z betonu C16/20 vyztuženého KARI sítí 5/100-5/100 mm. 

Před zatížením základových konstrukcí musí tyto náležitě dozrát a všechny 
základové konstrukce musí být ošetřeny dle zásad ošetřování ŽB konstrukcí. 
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2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

2.1 Suterénní zdivo

Nosné zdivo je navrženo z šalovacích tvárnic BEST 30 – ztracené bednění o tl. 300 
mm. Konstrukce je navržena tak, že do tvárnic ztraceného bednění je ukládána jak 
vodorovná, tak svislá výztuž. Výztuž svislá - 5 Ø 10 a vodorovná - 2 Ø 10, která se 
ukládá do každé ložné spáry. Tvárnice jsou, po vyskládání 2-3 vrstev následně vylity 
betonovou směsí C16/20, která je průběžně vibrována ponorným vibrátorem. Zdivo je 
zakládáno na připravené betonové základové pasy. 

2.2 Nosné zdivo v 1.NP a 2.NP

Veškeré svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic 
PROTOHERM 30 P+D (tl. 300 mm) vyjma stěn schodišťového prostoru, vedoucích po 
stranách schodišťových ramen. Ty jsou navrženy v 1.PP a 1.NP z keramických tvárnic 
POROTHERM 24 P+D (tl. 240 mm) a v 2.NP POROTHERM 14 P+D (tl. 140 mm).

Při provádění je nutné dbát doporučení výrobce.

2.3 Nenosné svislé konstrukce

Tyto konstrukce jsou též navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Příslušné 
tloušťky jsou patrné z projektové dokumentace.

3. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

3.1 Ztužující věnce

Ztužení objektu je zajištěno monolitickými ŽB věnci. Jsou navrženy z betonu 
C20/25 a armovacího koše z oceli B500B. Podélné purty 4 Ø12 budou spojeny třmínky 
Ø8. Výška věnců  bude 150 mm

3.2 Stropní konstrukce

Jedná se o systémový strop POROTHERM složený z POT nosníků různých délek a 
vložek MIAKO různých výšek. Přesné rozměry jsou zřejmé z projektové dokumentace.

Výška stropu POROTHERM je volena 250 mm a to ve všech podlažích. 
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Systémový strop je vybetonovaný betonem C20/25 XC1 tl. 60 mm a vyztužený 
KARI sítí.

Vyztužení stropní konstrukce je řešeno v dalším stupni projektové dokumentace a 
není předmětem tohoto projektu.  

Tloušťka stropu POROTHERM MIAKO 250 mm (190 mm VLOŽKA 
+ 60 mm beton C 20/25 XC1).

Nad nosné vnitřní zdivo uložit k hornímu povrchu KARI síť KH30 (6/100-6/100) 
s přesahem minimálně do ¼ rozpětí navazujících nosníků pro přenesení záporných 
momentů a všude, kde je to vyznačeno ve výkresové dokumentaci (šrafa). Zbytek 
plochy vyplnit KARI sítí KH20 (6/150-6/150). 

Sítě napojovat přesahem min. dvou ok. V případě, že nelze v místě napojení sítě 
dodržet předepsané krytí, lze je navzájem napojovat dorazem a vložením příložek 
stejného průměru z ocele B500B ve stejných vzdálenostech, jako je vzdálenost prutů u 
spojovaných sítí. 

Příložky jsou dlouhé min. tak, aby překřížily alespoň dvě oka z každé napojované 
KARI sítě a na koncích jsou zakončeny háky. 

Krytí výztuže je 20 mm pokud není ve výkresu výztuže uvedeno jinak. 
Napojování prutů (věnce, výztužná žebra apod.) je (pokud není uvedeno jinak) 

prováděno zásadně přesahem 50Ø stykované výztuže. Pod příčky rovnoběžné s POT 
nosníky, uložené na nízké vložky, vložit KARI síť KH30 ke spodnímu povrchu betonu 
mezi trámečky a k hornímu povrchu v šířce 800 mm. Obecně platí, že prut rovnoběžný 
s osou nosníku je blíže horního povrchu betonu.

Je nutné na místě přeměřit skutečné vzdálenosti nosných zdí před zakoupením POT 
nosníků a ocelového profilu – min. délka uložení POT nosníků je 125 mm (není-li ve 
výkrese okótováno jinak).

Ocelové profily je nutné uložit na betonové podkladky pro lepší roznesení reakci do 
zdiva.

Betonáž bude prováděna spojitě bez pracovních spár. Je nutné dodržet tloušťku 
nabetonávky (60 mm) nad vložkami po celé délce nosníku – tj. nabetonávka kopíruje 
navýšení (vzepětí)  nosníků!! Doporučené vzepětí nosníků je 1/300 světlé vzdálenosti 
příslušných podpor.

Ocelové profily jsou navrženy pouze orientačně a je nutné je nechat posoudit 
statikem.

KARI sítě je nutné pokládat na již předem připravené distanční podložky o 
minimální tloušťce 15 mm (cca 4ks/m²).

Při provádění stropů je nutné dodržet všechny předpisy a doporučení výrobce. 
Zejména způsob podepření, kladení vložek, vzepětí, apod.

3.3 Překlady

Otvory jsou překlenuty keramickými překlady POROTHERM 7 uloženými na 
nosných stěnách či příčkách.
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Mezi první a druhý překlad (počítáno z exteriéru do interiéru) je vložena TI z EPS o 
tl. 80 mm. 

Překlady se nesmí nijak upravovat, čímž je myšleno zkracování či jiná úprava 
průřezu. Nesmí být použity pouze nepoškozené dílce.

Uložení překladů dle projektové dokumentace, která následuje statické údaje 
výrobce.

Pro otvory v příčkách budou použity ploché překlady POROTHERM 11,5 nebo 
14,5. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. 
Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou 
spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou.

Překlady se ukládají na výškově urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z 
cementové malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí být na každém konci překladu 
minimálně 120 mm.

Při manipulaci s plochými překlady běžně dochází k pružnému průhybu, který není 
na závadu výrobku. Aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí nebo i zlomení překladů 
ve stádiu provádění stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím těchto 
prací všechny překlady podepřít provizorními podporami (např. dřevěnými sloupky s 
vyklínováním) stejnoměrně tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a 
nosnou zdí byly maximálně 1,0 m.

Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní plochy překladů a po 
řádném navlhčení lze překlad nadezdít nebo zabetonovat. U nadezdívaných překladů 
musí být ložné i styčné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a to i u zdicích bloků 
pro obvodová zdiva s vysokým tepelným odporem, u kterých se běžně celá svislá styčná 
spára nepromaltovává. Přerušené maltování ložné spáry je nepřípustné. Zdění nad 
překlady je nutné provádět pečlivě. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm, 
minimální pevnost použité malty je 2,5 MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku - tlakovou 
zónu - lze použít pálených, vápenopískových a betonových cihel a bloků, jejichž 
pevnost v příčném směru (tj. po nadezdění ve směru podélné osy překladů) je v průměru 
alespoň 2,5 MPa a jednotlivě alespoň 2,0MPa. Z nabídky firmy Wienerberger tento 
požadavek splňují cihly POROTHERM 30/24 N. Zdivo nadezdívky musí být provedeno 
v náležité vazbě - u překladu složeného z více než jednoho překladového prvku musí 
být použita vazáková vazba s délkou převazby ve směru probíhajícího zdiva rovnající se 
nejméně 0,4-násobku výšky použitých cihel či bloků. Při betonované tlakové zóně 
spřaženého překladu se doporučuje použít betonu minimální třídy C 12/15. Podpory 
překladů lze odstranit teprve po dostatečném zatvrdnutí malty nebo betonu, zpravidla za 
7 až 14 dní. Všechna zatížení z prefabrikovaných stropních konstrukcí nebo z bednění 
monolitických stropních konstrukcí musí být až do doby dostatečného zatvrdnutí 
tlakové zóny spřaženého překladu přenesena mimo překlady samostatným podepřením. 
Překlady musí být nejpozději v konečné fázi úprav stavebního díla opatřeny omítkou.
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4. SCHODIŠTĚ

Vnitřní schodiště bude dvouramenné železobetonové s dřevěným obkladem 
podstupnic i stupnic. Nosnou konstrukci tvoří monolitická schodišťová ramena pnutá 
jednosměrně do podest a mezipodest. Podesty a mezipodesty jsou vetknuty po stranách 
do schodišťových stěn a mezipodesta je navíc vetknuta do obvodové stěny.

Při výstupu z 1.NP do 2.NP je schodiště opatřeno nerezovým zábradlím na vnitřní 
straně schodišťových ramen z důvodu chybějící stěny zrcadla. 

Konstrukce schodiště je zhotovena z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B500B

5. VÝPLNĚ OTVORŮ

Okna značky VEKRA typ CLASSIC mají izolační trojskla, která jsou zasazena do 
plastového rámu. se skládají z plastového rámu a izolačního trojskla. Celkový součinitel 
prostupu tepla je Uw=1,14 W/m2K (odpovídá rozměrům okna 1200x1500 mm)

Vstupní dveře VEKRA typ CIDLINA jsou zasklena izolačním dvojsklem. 

Garážová vrata jsou segmentová výsuvná pod stropní konstrukci. Lamely jsou 
vyplněny PUR pěnou. Součinitel prostupu tepla je U=1,22 W/m2K.

Vnitřní dveře SAPELI z dřevotřískových desek s dýhovým povrchem. V 1.PP jsou 
uložené do ocelových zárubní, které byly zabudovány již ve fázi výstavby svislých 
konstrukcí, v 1. NP a 2.NP jsou uloženy do obložkových zárubní, které byly vestavěny 
do předem připravených stavebních otvorů.

1.PP bude odvětráno a prosvětleno pomocí sklepních světlíků MEA, které jsou 
shora zakryté pochozí ocelovou mřížkou. 

Okna v 1.NP jsou volena systémová suterénní RONN MEA typ MEALON ISO 24 
1000x700 mm. 

6. KONSTRUKCE STŘECHY

Na stropní konstrukci, která je tvořena systémovým stropem POROTHERM je 
uložena parozábrana DÖRKEN DELTA-REFLEX. Následující vrstvu tvoří tuhé těžké 
dvouvrstvé izolační desky pro ploché střechy ROCKWOOL MONROCK MAX E. 
Spadování je zajištěno další vrstvou a tou jsou rovinné a spádové desky ROCKWOOL 
ROCKFALL. Vnější HI tvoří rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z měkčeného 
PVC DEKPLAN 76.
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7. KOMÍN

Je navržen komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT ABS 12L ze sendvičových 
komínových tvárnic s integrovanou tepelnou izolací. Komín disponuje víceúčelovou 
šachtou, která je plánována pro pozdější ekologické rozšíření topného systému 
integrací solární energie k přípravě teplé vody.

Nadstřešní část bude realizována prefabrikovaným komínovým pláštěm 
z vláknitého betonu s bílou omítkovou strukturou. 

8. ÚPRAVY POVRCHŮ

8.1 Vnější povrchy, fasáda

Obvodové stěny jsou izolovány tuhými dvouvrstvými tepelně izolačními deskami 
ROCKWOOL FRONTROCK MAX E, které jsou opatřeny vnější tenkovrstvou silikon 
silikátovou omítkou WEBER.PAS EXTRACLEAN.

Barva omítky je bílá, pouze v místě některých oken na každé straně fasády bude 
použita šedá barva. Přesné rozvržení v projektové dokumentaci v pohledech.

Sokly budou ošetřeny jemnozrnnou omítkou WEBER.PAS SANDSTONE šedé 
barvy, jako již zmíněno výše v případě nátěrů kolem některých oken.

8.2 Vnitřní povrchy

Pro omítnutí vnitřních povrchů zděných a stropních konstrukcí bude použita 
vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL, která bude natřena 
akrylátovou disperzní barvou dle volby stavebníka.

Povrch zděných konstrukcí v prostorách koupelny a WC bude obložen 
keramickými obklady RAKO serie UNICOLOR. Výška obkladů dle projektové 
dokumentace.

Též bude obložen i prostor mezi spodním a vrchním dílem kuchyňské linky.

9. PODLAHY

9.1 Suterén
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Skladba podlahy v suterénu bude provedena následujícím způsobem: Na roznášecí 
betonovou desku vyztuženou KARI sítí bude nanesena minerální HI vrstva 
WEBER.TEC IMPER F, která bude zároveň sloužit jako penetrační nátěr pro další 
vrstvu a tou je stěrková jednosložková HI hmota WEBER.TEC 915, která se nanese ve 
dvou vrstvách tloušťky 2 mm. Izolaci podlahy tvoří následující vrstva a to 100 mm silná 
TI ROCKWOOL STEPROCK ND, na kterou bude uložena separační vrstva ve formě 
PE fólie. Konstrukční vrstvou bude potěrový beton C16/20 tl. 80 mm při horním 
povrchu vyztužený KARI sítí 5/100-5/100 mm. Po vybetonování budou v desce 
provedeny dilatace v rastru 3x3 m. Po vyzrání betonu jej nepenetrujeme penetrací 
RAKO PE 202. Až penetrace zaschne, začne pokládka dlažby RAKO TAURUS do 
flexibilního lepidla RAKO AD 530. Dlažba je vyspárována spárovací hmotou RAKO G 
šedé barvy.

9.2 1.NP

U podlah v 1.NP bude na konstrukci stropu položena akustická izolace 
ROCKWOOL STEPROCK ND, která bude zakryta separační PE fólií. Další vrstvou je 
betonová mazanina, která je 50 mm silná a též vyztužena KARI sítí 5/100-5/100 mm. 
Následující vrstvou je samonivelační stěrková hmota CEMIX 050 o tl. 3-10 mm. 
Povrch je nutné po vytvrzení zbavit nečistot. Ideálně průmyslovým vysavačem. Před 
nanesením lepidla pro vinylové kazety je třeba povrch betonu nepenetrovat. To se 
provede penetračním nátěrem RAKO CP 503. Následuje válečkem nanesené lepidlo 
BONA D750, co kterého se vkládají kazety vinylové podlahy GERFLOR INSIGHT.

V prostorách koupelny je na vrstvu betonového potěru nanesena penetrace RAKO 
PE 202, na kterou se rozprostře samonivelační stěrka CEMIX 050. Následuje flexibilní 
lepidlo RAKO AD 530 v tl. 5 mm. Poslední vrstvou je dlažba RAKO série 
UNICOLOR, která je kladena do flexibilního lepidla a vyspárována spárovací hmotou 
RAKO G.

9.3 2.NP

Podlaha koupelny s WC je totožná jako v případě 1.NP. 

V ostatních místnostech je koberec, který je položen na samonivelační stěrku 
CEMIX 050. Další vrstvy jsou stejné, jako v 1.NP.

10. TEPELNÁ IZOLACE

Vnější zateplení objektu je zajištěno tuhými dvouvrstvými tepelně izolačními 
deskami ROCKWOOL FRONTROCK MAX E o tloušťce 160mm, které jsou na 
obvodové zdivo lepené pružným lepícím tmelem WEBER.THERM ELASTIK. 
Následuje stěrková vrstva z téhož tmelu, do kterého je vložena armovací tkanina. 
Následuje penetrační nátěr  , které jsou opatřeny vnější tenkovrstvou silikon silikátovou 
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omítkou WEBER.PAS EXTRACLEAN se samočisticím efektem odolná vůči 
mikroorganismům. 

Nosné obvodové zdivo suterénu a soklová část je izolována TI z XPS tl. 100 mm, 
který je v úrovni pod terénem chráněn drenážní a nopovou fólií LITHOPLAST. Další 
vrstvou je ochranná geotextilie LITHOPLAST IZOLTECH H. TI v oblasti soklové části 
nad terénem je pak kryta jemnozrnnou omítkou WEBER.PAS SANDSTONE šedé 
barvy. 

Podlaha v 1.PP je izolována tepelnou izolací ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 
100 mm. V 1.NP a 2.NP tou samou TI, ale tl. 40 mm.

Strop v 1.PP je izolován tuhými dvouvrstvými tepelně izolačními deskami 
ROCKWOOL FRONTROCK MAX E tl. 100 mm.

Střešní konstrukce je izolována tuhými těžkými dvouvrstvými izolačními deskami 
pro ploché střechy ROCKWOOL MONROCK MAX E. Spadování je zajištěno další 
vrstvou a tou jsou rovinné a spádové desky ROCKWOOL ROCKFALL.

Předsazené konstrukce jsou izolovány tuhými dvouvrstvými tepelně izolačními 
deskami ROCKWOOL FRONTROCK MAX E

11. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Zámečnické prvky tvoří nerezové zábradlí na venkovním schodišti a terase a dále 
nerezové zábradlí na balkóně v 2.NP. Výplní je bezpečnostní tvrzené sklo skupiny D
odpovídající ČSN 74 3305.

12. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Truhlářskými výrobky budou vnitřní okenní parapety a terasa na jižní straně domu. 

Parapety budou bílé barvy zhotovené z dřevotřískové desky potažené laminátem. 

Pochozí vrstva terasy je tvořena dřevem ze Sibiřského modřínu tl. 27 mm, šířky 
140 mm. Dezén je jemně drážkovaný v celé délce. 

13. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
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Veškeré klempířské prvky, venkovní parapety, budou zhotoveny z taženého hliníku 
s šedou povrchovou úpravou. Zaměření bude provedeno až po dokončení stavebních 
prací z důvodu možných nepřesností prováděných prací a stavebních materiálů. 

V Nehvizdech dne 13. května 2014
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ZÁVĚR

Závěrem bych objekt zhodnotil jako vyhovující z ekonomického, architektonického 
a dispozičního hlediska. Mám dojem, že bydlení v něm by bylo příjemné a naplňovalo 
by představy o moderním životě. 

Z tepelně technického hlediska je objekt dostatečně zateplen, čímž je zajištěno 
příjemné mikroklima jak v létě, tak v zimě.

Architektonicky objekt koresponduje s okolní zástavbou a tím přispívá k plynulému 
růstu a modernímu vzhledu zastavované oblasti.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

č. číslo

EPS expandovaný polystyren

XPS extrudovaný polystyren

HI hydroizolace

J jih

JV jihovýchod

JZ jihozápad

SZ severozápad

V východ

k.ú. katastrální území

M měřítko

NP nadzemní podlaží

PP podzemní podlaží

ČSN česká technická norma

PT původní terén

UT upravený terén

PO požární ochrana

PÚ požární úsek

NÚC nechráněná úniková cesta

SO stavební objekt

SPB stupeň požární bezpečnosti

TI tepelná izolace

ŽB železobeton

tl. tloušťka

mm milimetr

NN nízké napětí

PE polyethylen
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