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Abstrakt 

P�edm�tem bakalá�ské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby rodinného domu s projek�ní kancelá�í. Stavba bude �len�na na objekt garáže 
a rodinného domu s projek�ní kancelá�í. Garáž je ur�ena pro dva osobní automobily. 
Stavba se bude nacházet ve východní �ásti obce Koroužné a bude samostatn� stojící. 
Garáž bude jednopodlažní, zast�ešena pultovou st�echou. Rodinný d�m s projek�ní 
kancelá�í bude dvoupodlažní, zast�ešen st�echou sedlovou. Oba objekty budou 
propojeny záv�t�ím. To bude zast�ešeno p�íst�eškem se sedlovou st�echou. Svislé 
a vodorovné konstrukce budou navrženy ze systému HELUZ. Stavba bude založena 
na základových pasech. 

Klí�ová slova 

Rodinný d�m, garáž, projek�ní kancelá�, stavba, pultová st�echa, sedlová st�echa, 
konstrukce, základy. 

Abstract 

The subject of my bachelor’s thesis is drawing a project documentation reguired for 
construction of a detached house – including a design office. The building will be 
divided into two parts – a garage and a house itself with a design office in it. The garage 
is intended for two passenger cars. The building – a detached house – is going to be 
located in Eastern part of a village Koroužné. The house, including the design office, is 
going to be constructed as a two – story building. It will be covered with a gabled roof. 
The garage is designed as a single deck building with a shed roof. Both the buildings 
will be connected with a porch. There will be a skelter with a gabled roof. Vertical and 
horizontal structures will be designed from the HELUZ system. The construction would 
be based on strip foundation.  

Key Words 

Detached house, garage, design office, building, shed roof, gabled roof, construction, 
foundation. 
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1. Úvod 

 Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
rodinného domu s projek�ní kancelá�í. Rodinný d�m se bude nacházet v okrajové �ásti 
obce Koroužné, nedaleko vodního toku �eky Svratky. Stavba bude umíst�na na tém��
rovném pozemku, který se svažuje sm�rem na stranu jižní. Stavba bude ur�ena pro 5-ti 
�lennou rodinu a pro provozování projek�ní �innosti stavebníka. Stavba se �lení na 
jednopodlažní objekt garáže, zakon�ený st�echou pultovou a na dvoupodlažní, 
nepodsklepený objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í, zakon�ený st�echou 
sedlovou. Objekty jsou provedeny v systému Heluz. P�dorysn� p�ipomíná stavba tvar 
písmene L.  
 V jednotlivých �ástích projektu jsou nap�íklad �ešeny návrhy základových 
konstrukcí, návrhy schodiš�, tepeln� technické posouzení, posouzení vzduchové 
nepr�zvu�nosti, zpráva požárn� bezpe�nostního �ešení, výkresová dokumentace atd., 
které jsou sou�ástí mé bakalá�ské práce. 
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2. Vlastní text práce 
A. Pr�vodní zpráva 
A.1 Identifika�ní údaje 
A.1.1. Údaje o stavb�

a) Název stavby 
 Novostavba rodinného domu s projek�ní kancelá�í. 

b) Místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 
pozemk�) 
 Obec Koroužné, k. ú. Koroužné (669598), parcelní �ísla 363/1, 363/36, 
363/49. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

 Jan Sláma, Vír 15, 592 66 Vír. 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla 
 Marek Š�astný, Chlum 8, 592 65 Rove�né. 

A.2 Seznam vstupních podklad�
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ�

byla stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu/jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení) 
 Podklady nejsou, jedná se o bakalá�skou práci. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 
na jejímž základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní 
stavby 
 Základní informace nejsou, jedná se o bakalá�skou práci. 

c) Další podklady 
 Neobsazeno. 

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah �ešeného území 

 Celková plocha stavebního pozemku je 2 312m2. Pozemek se nachází 
v okrajové �ásti zastav�ného území. Navrhovaný d�m bude mít p�dorys 
podobný tvaru písmene L. 
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b) Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1)  (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území 
apod.) 
 Stavební pozemek se nachází v záplavovém území �eky Svratky. Je 
stanoven požadavek, že výška 0,000 stavby musí být 200 mm nad úrovní Q100. 
Stavební pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón�
ani zvlášt� chrán�ném území. 

c) Údaje o odtokových pom�rech 
 Stavební pozemek je mírn� svažitý sm�rem na stranu jižní. Odtokové 
pom�ry jsou vyhovující. 

d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 
 Obec Koroužné má urbanistickou studii, budovaný zám�r je s ní 
v souladu. M�stský ú�ad Byst�ice nad Pernštejnem, odbor územního plánování 
a stavebního �ádu vydal územní rozhodnutí �. j. 155/2013. Projektová 
dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, podmínky rozhodnutí byly 
spln�ny. Realizací stavby nedojde ke zm�n� stávajícího krajinného rázu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�
s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 
 Podmínky spln�ny. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 
 Do projektu byly navrženy takové materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska zp�sobilosti stavby pro navržený ú�el zaru�ují, že stavba 
nebude narušovat urbanistický ráz okolí. Výstavba bude provád�na dle platných 
norem a v souladu se Stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. Dále dle vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
 Požadavky spln�ny. 

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 
 Výjimky a úlevová �ešení nejsou. 
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i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
 Vlastní zahájení realizace stavby, ani její dokon�ení není vázáno 
žádnými podmínkami spojenými se stávajícím okolím stavby. Je nutné provést 
takové zabezpe�ení stavby, aby byly minimalizovány její negativní vlivy – nap�. 
prašnost, hlu�nost a aby nedošlo k narušení okolí provozu. Stavba nežádá další 
související investice. 

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
351/5   Ing. Navrátil Jaroslav, Koroužné 6, 593 01 Koroužné 

363/50, 440  Obec Koroužné, Koroužné 33, 593 01 Koroužné 

363/51, 363/52,  Ostrý Vladimír, Koroužné 40, 593 01 Koroužné 
351/10, 362/3     

363/5, 351/12  Rössler Bohumil, Koroužné 24, 593 01 Koroužné 

A.4 Údaje o stavb�
a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 Nová stavba. 

b) Ú�el užívání stavby 
 Rodinný d�m s projek�ní kancelá�í. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 
 Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�1) (kulturní památka 
apod.) 
 Stavba se nachází v záplavovém území �eky Svratky.  Další ochranná 
pásma a podobn� nejsou. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 
 Stavba je navržena v souladu s obecn� technickými požadavky 
na výstavbu. Projekt ne�eší bezbariérové užívání. P�i provád�ní stavby budou 
dodrženy platné normy a p�edpisy zejména: 
- zákon �. 183/2006 Sb., Stavební zákon 
- zákon �. 205/2002 Sb., O technických požadavcích na výrobky 
- zákon �. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- zákon �. 5001/2006 Sb., O obecných požadavcích na využití území. 
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f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
z jiných právních p�edpis�2)

 Požadavky spln�ny. 

g) Seznam výjimek a úlevových �ešení 
 Výjimky ani úlevová �ešení nejsou. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / 
pracovník� apod.) 
Po�et uživatel�: 

Rodinný d�m: 5 osob 
Projek�ní kancelá�: 1 osoba kterým bude stavebník 

Užitná plocha garáže: 48 m2

Užitná plocha projek�ní kancelá�e: 34,16 m2

Užitná plocha rodinného domu: 178,29 m2

Užitná plocha záv�t�í: 18,38 m2

Užitná plocha terasy: 10,80 m2 

Celková podlahová plocha: 278,83 m2 

Plocha pozemku: 2312 m2

Zastav�ná plocha: 209 m2

Procento zastav�ní: 9% 
Zpevn�ná plocha: 120 m2

Obestav�ný prostor: 1146,81 m3

i) Základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, 
t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 
 Stavba bude napojena na vedení NTL plynu. Sou�ástí stavby rodinného 
domu s projek�ní kancelá�í bude vrtaná studna jako zdroj pitné vody. Deš�ové 
vody budou svedeny do reten�ní jímky s trativodem, které budou využívány 
k zalévání. Splaškové vody budou svedeny do domovní �istírny odpadních vod. 
Ostatní se ne�eší. T�ída energetické náro�nosti budovy je B. 

j) Základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 
na etapy) 
P�edpokládaná doba výstavby:  24 m�síc�
Zahájení stavby:   8/2014 
Dokon�ení stavby:   8/2016 
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k) Orienta�ní náklady stavby 
Cena za 1m3 obestav�ného prostoru je 5 827K� (dle www.stavebnistandardy.cz) 
Celkové orienta�ní náklady: 1 146,81 x 5 827 = 6 682 462 K�

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 
Stavba je �len�na na tyto stavební objekty: 
SO 01  A  Rodinný d�m s projek�ní kancelá�í 
  B Garáž 
SO 02  Zpevn�né pojízdné plochy 
SO 03  P�ípojka plynovodní NTL 
SO 04  P�ípojka silového vedení nízkého nap�tí 
SO 05  Zpevn�né poch�zné plochy 
SO 06  Vrtaná studna 
SO 07   Zpevn�né plochy terasy 
SO 08  Reten�ní nádrž 
SO 09  �istírna odpadních vod 
SO 10  Sadové a terénní úpravy 
SO 11  Oplocení 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.l   Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Pozemek je na tém�� rovném pozemku, klesajícím sm�rem k jihu. 
Pozemek je v sou�asné dob� využíván jako zatravn�ná plocha.  Bez stávajících 
staveb, strom� a ke��.  

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 
 Byla provedena prohlídka pozemku. Zde byl proveden hydrologický 
pr�zkum, p�i kterém bylo zjišt�no, že hladina podzemní vody nemá žádný vliv 
na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových 
hodnot výpo�tové únosnosti podloží Rdt = 200 KPa. 
 Na stavebním pozemku bylo provedeno radonové m��ení.  Stavební pozemek 
byl zat�íd�n do nízkého radonového rizika. Není tedy nutno navrhovat protiradonová 
opat�ení, posta�í izolace proti vod�. 

c) Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 
 P�edm�tné území nespadá do žádného ochranného ani bezpe�nostního 
pásma. S ohledem na stávající inženýrské sít� bude zasaženo realizací oplocení 
do ochranných pásem stávajících, p�ivedených p�ípojek na hranici pozemku. 
Jedná se o vedení plynu a elekt�iny. Z tohoto d�vodu je nutno dbát p�i provád�ní 
výkop� pro základové patky oplocení v�tší bezpe�nosti, aby nedošlo k jeho 
poškození. Výkopové práce budou v ochranném pásmu stávajících inženýrských 
sítí provád�ny ru�n� a v p�ípad� nutnosti bude rozvod uložen do chráni�ky dle 
požadavku správce dané sít�. Ví se, že p�ípojky jsou k jednotlivým p�ípojkovým 
sk�íním p�ivedeny z �ela. V t�chto místech výkopy pro oplocení provád�ny 
nebudou. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavební pozemek se nachází v záplavovém území �eky Svratky. Je 
stanoven požadavek, že výška 0,000 stavby musí být 200 mm nad úrovní Q100. 
Tento požadavek je spln�n. 
 Stavební pozemek se nenachází v poddolovaném území apod. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pom�ry v území 
 Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. B�hem 
výstavby m�že dojít ke krátkodobému zvýšení hlu�nosti a prašnosti. B�hem 
výstavby bude nutné zajistit �išt�ní kol dopravních prost�edk� tak, aby 
nedocházelo ke zne�išt�ní dopravní komunikace.  
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 Realizací zám�ru se nezm�ní odtokové pom�ry v území.  
 Okolí nebude stavbou nijak dot�eno. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 
 Pozemek je v sou�asné dob� zatravn�ný, náletová zele� ani vzrostlé 
stromy se na pozemku nenacházejí. Požadavky se nevyskytují. 

g) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu 
nebo pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 
 Nejsou, pozemek se nachází v zastav�ném území. 

h) Územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 Na hranici pozemku již p�ivedena do p�ípojkových sk�íní p�ípojka elektrické 
energie a nízkotlakého plynu, na n�ž bude realizovaná stavba napojena.  
 Sjezd na pozemek bude proveden z p�ilehlé dopravní komunikace. 

i) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 
 Nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Ú�elem užívání stavby bude rodinný d�m s projek�ní kancelá�í a garáží. 
D�m je navržen pro p�ti �lennou rodinu. Kancelá� je navržena pro jednoho 
pracovníka, kterým bude stavebník. Garáž je ur�ena pro dva osobní automobily. 
 Stavba je �len�na na objekt garáže a objekt rodinného domu s projek�ní 
kancelá�í. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
a)   Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení

 Novostavba bude p�dorysn� p�ipomínat písmeno tvaru L. Nad rodinným 
domem se záv�t�ím se bude nacházet sedlová st�echa. St�echa nad garáží bude 
pultová. D�m svým provedením a tvarem bude zapadat do rázu p�ilehlého okolí 
a zástavby. Stavba se bude nacházet v okrajové �ásti obce. 

b) Architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
�ešení 
 Stavba rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude p�dorysem 
p�ipomínat písmeno tvaru L. Objekt garáže se záv�t�ím bude jednopodlažní. 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude dvoupodlažní. Garáž bude 
zakon�ená pultovou st�echou z betonové st�ešní krytiny barvy tmavohn�dé, 
se sklonem st�echy 7°. Záv�t�í bude zakon�eno sedlovou st�echou z �irého 
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polykarbonátu, se sklonem 7°. Rodinný d�m bude zakon�en sedlovou st�echou 
z betonové st�ešní krytiny barvy tmavohn�dé, se sklonem st�echy 42°. Vn�jší 
omítka bude bílé barvy, d�ev�né prvky budou opat�eny bezbarvým nát�rem. 
Sokl bude barvy na�ervenalé. Terénní úpravy budou koncipovány tak, 
aby v co nejv�tší mí�e respektovaly p�vodní tvar pozemku. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
 Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude dvoupodlažní. Objekt 
garáže bude jednopodlažní. Do objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í 
budou dva hlavní vstupy ze  záv�t�í, z tohoto prostoru se dostaneme i do objektu 
garáže. Další možný p�ístup bude v kuchyni s jídelnou a obývacím pokojem, kde 
se budou nacházet posuvné dve�e, které budou na stran� jihovýchodní. 
 První vstup povede do zádve�í rodinného domu. Ze zádve�í se dostaneme 
na chodbu. Z chodby bude p�ístup na WC, do spíže, koupelny, kuchyn�
s jídelnou a obývacím pokojem, schodišt� a do místnosti, kde se nachází prostor 
pro domácí práce a technické zázemí stavby (technická místnost). Chodba bude 
propojena s projek�ní kancelá�í p�es kuchy�ku projek�ní kancelá�e. Ze schodišt�
se dostaneme na chodbu v 2NP, ze které bude p�ístup do d�tských pokoj�, 
ložnice, skladu, šatny, koupelny, na WC a na skládací schodišt� vedoucí 
do podst�ešního prostoru.   
 Druhý vstup povede do �ekárny projek�ní kancelá�e. Z �ekárny 
se dostaneme na WC a do projek�ní kancelá�e. Z kancelá�e do archivu 
se skladem a do kuchy�ky, ze které bude p�ístup na chodbu rodinného domu. 
 Do objektu garáže se lze dostat dve�mi z prostor záv�t�í nebo dve�mi, 
které budou na jihozápadní stran� objektu garáže. Na této stran� se budou 
nacházet roletová garážová vrata. 
 P�ed objektem garáže a rodinného domu se na stran� jihozápadní bude 
nacházet zpevn�ná plocha pro parkování dvou osobních vozidel. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
  Stavba vzhledem k ur�enému provozu ne�eší požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Vchodové dve�e do �ekárny projek�ní 
kancelá�e, dve�e do samotné kancelá�e a plocha pot�ebná pro manipulaci s vozíkem 
budou vyhovující. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Konstrukce 

zábradlí schodišt� a zábradlí u francouzských oken bude mít výšku madla 
minimáln� 1 m, svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery 
nebudou širší než 180 mm. Mezera mezi poch�znou plochou a výplní zábradlí 
nebude širší než 120 mm. P�dorysný pr�m�t mezery mezi p�edsazeným 
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zábradlím a okrajem poch�zné plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlí bude 
provedeno v souladu s �SN 74 3305. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�
a) Stavební �ešení 

  Stavba bude provedena ze systému Heluz. Stavba bude založena 
na základových pasech. Stropní konstrukce – tvo�ena z nosník� a keramických 
vložek. St�echa nad rodinným domem a záv�t�ím bude sedlová, st�echa 
nad garáží pultová. V obvodových st�nách budou výpln� z plastových profil�. 
Navržený komín bude vícevrstvý v uceleném systému Schiedel.  

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í: 

 Zdivo bude založeno na základových pasech ze ztraceného bedn�ní 
BEST 50, vypln�ného prostým betonem a výztuží. Bedn�ní bude osazené 
na podkladním betonu tl. 100 mm. Na základové pasy bude navazovat podkladní 
betonová deska tl. 150 mm. Vzhledem k umíst�ní stavby v záplavové oblasti je 
navržena izolace proti tlakové vod�, tvo�ená dv�ma modifikovanými 
asfaltovými pásy kotvenými k podkladní desce. Na izolaci bude provedena 
ochranná vrstva betonu tl. 50 mm. Zdivo bude navrženo ze systému Heluz. 
Na obvodové zdivo budou použity keramické tvarovky Heluz 49 STI, na vnit�ní 
nosné zdivo keramické tvarovky Heluz Plus 30 uni a Heluz Plus 25. Nenosné 
zdivo bude provedeno z Heluz tvarovek 14; 11,5 a 10. Veškeré zdivo bude 
broušené. Strop nad 1NP bude z nosník� Heluz miako a vložek Miako 8 a 19 
s horní nadbetonávkou tlouš�ky 60 mm. Celková tlouš�ka stropní konstrukce 
�iní 250 mm. Jako p�eklady budou použity p�eklady Heluz 23,8 a 11,5. 
V rodinném dom� se bude nacházet železobetonové dvouramenné p�ímé 
schodišt�, obložené keramickou dlažbou. Zábradlí bude ke schodišti p�ipevn�no 
z boku Stop a šikminy ve 2NP budou provedeny z konstrukce zav�šené 
na krokvích a kleštinách z pozinkovaných profil� zakrytých sádrokartonem 
tl. 12,5mm. Mezi a pod krokvemi bude provedena tepelná izolace tl. 300 mm. 
Mezi a pod kleštinami bude provedena tepelná izolace tl. 300 mm. Podlaha 
na terénu bude zateplena tepelnou izolací tlouš�ky 140 mm. Zast�ešení 
rodinného domu bude provedeno sedlovou st�echou (z betonové st�ešní krytiny 
od firmy Bramac) se sklonem 42°. Konstrukce krovu bude vaznicová, krokve 
na stran� exteriéru budou shora ohoblovány o 20 mm, ve vzniklém ozubu budou 
osazeny palubky tl. 19 mm. Záv�t�í bude zast�ešeno sedlovou st�echou z �irého 
polykarbonátu se sklonem 7°. Hranoly konstrukce zast�ešení záv�t�í budou 
p�ipevn�ny k obvodovým st�nám garáže a rodinného domu, na nich budou 
osedlány krokve. Vnit�ní omítka bude jednovrstvá od firmy Cemix tl. 10 mm. 
Vn�jší omítka bude tepeln� izola�ní od firmy Cemix tl. 29 mm. Jako nášlapné 
vrstvy podlah jsou navrženy keramické dlažby a laminátové podlahy. Vytáp�ní 
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bude zajišt�no podlahovým topením.  V záv�t�í bude betonová dlažba tl. 40 mm. 
Z obývacího pokoje budou vést venkovní schody na terasu. Schody budou 
provedeny z palisád a betonové dlažby tl. 40 mm. 

Objekt garáže:  

 Obvodové zdivo bude založeno na základových pasech ší�ky 500 mm 
z prostého betonu. Na základových pasech bude nadezdívka ze ztraceného 
bedn�ní BEST 30, vypln�ného prostým betonem a výztuží. Na nadezdívku bude 
navazovat podkladní betonová deska tl. 150 mm. Vzhledem k umíst�ní stavby 
v záplavové oblasti je navržena izolace proti tlakové vod� tvo�ená dv�ma 
modifikovanými asfaltovými pásy kotvenými k podkladní desce. Na izolaci 
bude provedena ochranná vrstva betonu tl. 80 mm.  Zdivo bude navrženo 
ze systému Heluz. Na obvodové zdivo budou použity keramické tvárnice Heluz 
Plus 30 uni. Železobetonový v�nec bude výšky 250 mm z Heluz v�ncovek U–30 
a bude zastávat funkci p�eklad�. Na stran� jihozápadní se bude nacházet v�nec 
výšky 500 mm, který bude zastávat funkci p�eklad�. Garáž bude zast�ešena 
pultovou st�echou z betonové st�ešní krytiny od firmy Bramac, se sklonem 7°. 
Nosnou konstrukci zast�ešení budou tvo�it krokve osazené na pozednicích. 
Na krokvích bude provedeno celoplošn� bedn�ní tl. 20 mm. Na krokvích 
na stran� exteriéru budou jako bedn�ní požity palubky tl. 19 mm. Horní �ást 
zdiva garáže bude obložena palubkami tl. 16 mm. Vnit�ní omítka bude 
jednovrstvá od firmy Cemix tl. 10 mm. Vn�jší omítka bude dvouvrstvá od firmy 
Cemix tl. 24 mm. 

Požadavky pro oba objekty 

 Zpevn�né plochy kolem objekt� budou ze zámkové dlažby tl. 40 mm. 
Zpevn�né pojezdné plochy budou ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Okapový 
chodní�ek bude z ka�írku. 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání 
nem�lo za následek: 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti 
b) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 
c) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení 

nebo instalovaného vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné 
konstrukce 

d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�
(Stavba nebyla posouzena statickým výpo�tem – bakalá�ská práce,  
jsou dodrženy základní konstruk�ní principy). 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
a) Technické �ešení 

  Oh�ev pitné a topné vody objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í 
 bude provád�n plynovým kondenza�ním kotlem. Jeho spaliny budou odvád�ny 
 systémovým komínem nad rovinu st�echy. 
  Vytáp�ní bude zajišt�no podlahovým vytáp�ním. 
  Likvidace deš�ových vod bude zajišt�na svedením do reten�ní nádrže. 
 s trativodným potrubím. Deš�ová voda bude využívána na zalévání. 
  Likvidace splaškových vod bude zajišt�na domovní �istírnou odpadních 
 vod.  P�ed�išt�né vody budou svedeny do vsakovacího pole �istírny odpadních 
 vod. 

 Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ské práce).

b) Vý�et technických a technologických za�ízení 
Stavba obsahuje technická a technologická za�ízení standardní 

pro provoz a užívání rodinného domu. 
  Oh�ev pitné a topné vody objektu rodinného domu s projek�ní 
kancelá�í bude provád�n plynovým kondenza�ním kotlem Junkers CerapurAcu 
Smart s výkonem 22,8 KW. Jeho spaliny budou odvád�ny systémovým 
komínem MULTI od firmy Schiedel nad rovinu st�echy. 

  Vytáp�ní bude zajišt�no podlahovým vytáp�ním od firmy Revel. 
  Reten�ní nádrží na deš�ovou vodu bude nádrž Herkules 1,6 m3. 
  Domovní �istírnou odpadních vod je TOPAS 5 PF. 

 Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ské práce).

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
a) Rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�

  Stavba je �ešena jako jeden požární úsek. 

b) Výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 
  P�i výpo�tu bylo uvažováno s požárním zatížením pv = 45,75 kg/m2

Stupe� požární bezpe�nosti byl stanoven na SPB II. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�
požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
  Navržené konstrukce jsou vyhovující. Požadavky na zvýšení požární 
odolnosti nejsou. 
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1NP

Konstrukce 
Požární odolnost 

Posouzení 
Požadovaná Skute�ná 

Obvodové st�ny   

Heluz 49 STI REW 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE

Heluz  PLUS 30 UNI REW 30 REI 90 DP1 VYHOVUJE

Nosné konstrukce st�ech   

D�ev�ný hranol 120/180 mm R 15 R 25 VYHOVUJE

D�ev�ný hranol 120/200 mm R 15 R 25 VYHOVUJE

D�ev�ná krokev 100/160 mm R 15 R 30 VYHOVUJE

D�ev�ná krokev 100/200 mm R 15 R 30 VYHOVUJE

D�ev�ná pozednice 160/140 mm R 15 R 30 VYHOVUJE

Nosné kce uvnit� PÚ zajiš�ující stabilitu 
  

Strop  Heluz  miako RE 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE
Heluz  PLUS 30 UNI R 30 REI 90 DP1 VYHOVUJE

Heluz  PLUS 25 R 30 REI 90 DP1 VYHOVUJE

2NP

Konstrukce 
Požární odolnost 

Posouzení 
Požadovaná Skute�ná 

Požární strop   
RIGIPS RB 12,5mm REI 15 REI 15 VYHOVUJE

Požární uzáv�ry otvor� v požárních 
stropech 

  

Skládací p�dní schody FAKRO LWF - 
280 

EI 15 DP3 EI 30 DP3 VYHOVUJE

Obvodové st�ny   

HELUZ 49 STI REW 15 REI 180 DP1 VYHOVUJE
Nosné konstrukce uvnit� PÚ zajiš�ující 
stabilitu   

D�ev�ný sloupek 140/140 mm R 15 R 15 VYHOVUJE
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d) Zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest  
  Dle �SN 73 0833 odst. 4.3 se v obytných bu�kách budov skupiny OB1 
pro evakuaci osob považuje za posta�ující NÚC ší�ky 0,9m a ší�ka dve�í na NÚC 
0,8m. Délka únikových cest se neposuzuje. Požadavky posouzeny ve zpráv�
Požárn� bezpe�nostního �ešení. Únikové cesty jsou vyhovující. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného 
prostoru 
  Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje sousední objekty, nezasahuje 
na sousední pozemky a ani není ohrožen požárn� nebezpe�ným prostorem 
okolních staveb. Požárn� nebezpe�ný prostor vymezen ve výkrese Situace 
požární bezpe�nosti. 

f) Zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, 
v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst 
- Vnit�ní odb�rná místa 
  V souladu s �SN 730873 nebudou vnit�ní odb�rná místa z�izována. 
- Vn�jší odb�rná místa
  Zdrojem požární vody je �eka Svratka s �erpacím stanovišt�m tvo�ící 
most ve vzdálenosti 180 m po pozemní komunikaci, obsah vyhoví - protékající 
zdroj. Bude projednáno v další fázi s p�íslušným HZS. 
  Nejv�tší vzdálenost vn�jších odb�rných míst vodních tok� je dle �SN 
730873 600m, vzdálenost vyhovuje.

- P�enosné hasicí p�ístroje 
  Dle �SN 73 0833 odst. 4.5 bude rodinný d�m vybaven jedním 
p�enosným hasicím p�ístrojem s hasící schopností 34A, umíst�ným v zádve�í. 
V garáži bude umíst�n p�enosný hasicí p�ístroj s hasící schopností 34A. 
V projek�ní kancelá�i bude osazen hasicí p�ístroj s hasící schopností 21A 
v �ekárn�. 
  PHP budou umíst�ny v souladu s vyhláškou 246/2001sb. dle odst. C, 
p�ílohy 6 vyhl. 23/2008 Sb. k p�enosným hasicím p�ístroj�m musí být volný 
p�ístup. 

g)   Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
 Dle odst. 12.2 �SN 730802 musí k objektu vést p�ístupová komunikace, 
alespo� do vzdálenosti 50 m od vchodu do objektu rodinného domu s projek�ní 
kancelá�í a ší�ky nejmén� 3,0 m.  
Vzdálenost obousm�rné dopravní komunikace od garáže je 7 m. Ve vzdálenosti 
23 m od vchodových dve�í do projek�ní kancelá�e se nachází obousm�rná 
dopravní komunikace ší�ky 6 m. Tímto jsou požadavky normy spln�ny.  
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h) Zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za�ízení) 
Elektroinstalace 

Veškeré elektroinstalace a hromosvody budou provedeny v p�íslušném 
stupni krytí a na všech elektro za�ízeních bude provedena revize. 

V�trání 
V�trání místností bude p�irozené – okny, v�tracími m�ížkami ve dve�ích 

nebo jako nucené odv�trání místností 108 (WC), 204 (koupelna), 205 (WC) 
zajišt�né nást�nným ventilátorem se zp�tnou klapkou, ovládané vypína�em 
s �asovým dob�hem. 

Vytáp�ní 
Pro vytáp�ní objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í je navrženo 

podlahové vytáp�ní. Zdrojem teplé vody bude plynový kotel. Veškeré tepelné 
spot�ebi�e v objektu musí být instalovány a provozovány v souladu s platnými 
p�edpisy (�SN 06 1008) a návody výrobc�. 

i) Posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními 
za�ízeními 
  Dle odst. 5 §15 vyhl. 23/2008 musí být objekt osazen jedním za�ízením 
autonomní detekce a signalizace, která se dle p�ílohy 5. rozumí a) autonomní 
hlási� kou�e dle �SN EN 14604, nebo b) hlási� požáru dle �eské technické 
normy �ady �SN EN 54 Elektrická požární signalizace. Hlási� musí být dle 
odst. 4.6. �SN 730833 umíst�n v �ásti vedoucí k východu z obytné bu�ky. První 
hlási� bude umíst�n v zádve�í, druhý na chodb� 2NP, t�etí v �ekárn� a �tvrtý 
v garáži. 

j) Rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 
  P�enosné hasicí p�ístroje budou ozna�eny dle �SN ISO 3864, 
�SN 010813 a dle na�ízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpe�nostními 
zna�kami a tabulkami. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
a)    Kritéria tepeln� technického hodnocení 

Je doloženo ve složce Stavební fyzika. 

b) Energetická náro�nost stavby 
Stavba byla zat�íd�na dle �SN 73 0540 do t�ídy B. 
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c) Posouzení využití alternativních zdroj� energií 
 Neposuzuje se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prost�edí 

− V rodinném dom� jsou navrženy záchodové mísy na WC v 1NP i 2NP. 
V projek�ní kancelá�i bude umíst�na na WC jedna záchodová mísa.  

− Likvidace splaškových vod bude zajišt�na domovní �istírnou odpadních 
vod.  

− Deš�ové vody budou svedeny do reten�ní nádrže.  

− Obytné místnosti budou mít zajišt�no dostate�né denní i um�lé osv�tlení. 

− Vytáp�ní místností bude zajišt�no podlahovým vytáp�ním. 

− V�trání místností bude p�irozené – okny, v�tracími m�ížkami ve dve�ích 
nebo jako nucené odv�trání místností 108 (WC), 204 (koupelna), 
205 (WC) zajišt�né nást�nným ventilátorem se zp�tnou klapkou ovládané 
vypína�em s �asovým dob�hem. 

− Komunální odpad bude odvážen p�íslušnou obecní službou, p�echodn�
bude umíst�n v popelnicích a vyvážen na �ízenou skládku. 

− Zásobování pitnou vodou bude zajišt�no z vrtané studny. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
a)  Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Stavební pozemek má stanovený nízký radonový index.  Ochranou 
proti radonu budou dosta�ující 2 modifikované asfaltové pásy Sklodek 
40 special mineral navržené proti tlakové vod�. Izolace bude celoplošn�
natavena a mechanicky kotvena. 

d) Ochrana p�ed bludnými proudy 
 Ne�eší se. 

c)   Ochrana p�ed technickou seizmicitou 
  Objekt nebude nijak zatížen ot�esy od dopravy, pr�myslové �innosti apod. 

d)   Ochrana p�ed hlukem 
 Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby spl�ovaly požadavky 
�SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 
akustické vlastnosti stavebních výrobk�. Veškeré instalace budou �ádn�
izolovány. Více viz složka Stavební fyzika. 

e)   Protipovod�ová opat�ení 
 Stavba se nachází v záplavovém území �eky Svratky. Požadavek povodí 
Moravy je umístit podlahu 1NP 200 mm nad úrove� Q100. 
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Úrove� podlahy (0,000) 1 NP objektu garáže je umíst�na 300 mm nad úrove�
Q100. Úrove� podlahy (0,000) 1NP objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í 
je umíst�na 350 mm nad úrove� Q100. Pro stavbu je navržena izolace proti 
tlakové vod� Sklodek 40 special mineral, ze dvou modifikovaných asfaltových 
pás� natavených a mechanicky kotvených. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 
a)    Napojovací místa technické infrastruktury 

 Na hranici pozemku je p�ivedena elektrická energie zemním kabelem 
CYKY ukon�eným p�ípojkovou sk�íní.  
 NTL plyn je p�iveden na hranici pozemku a je zakon�en v p�ípojkové 
sk�íni HUP s uzáv�rem KKI. 

b)   P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 
Plyn 
  Stavba bude p�ipojena na p�ípojkovou sk�í� NTL plynovodu, 
nacházejícího se na hranici pozemku. P�ipojení stavby bude provedeno potrubím 
HDPE 100 SDR 11 � 32 mm. Délka vedení 24,0 m. 

Silové vedení nízkého nap�tí 
  Stavba bude p�ipojena na p�ípojkovou sk�í� silové vedení nízkého nap�tí 
nacházejícího se na hranici pozemku. P�ipojení stavby bude provedeno zemním 
kabelem CYKY. Délka vedení 27,5 m. 

Splašková kanalizace 
Stavba bude p�ipojena na domovní �istírnu odpadních vod TOPAS 5 PF, 
nacházející se na pozemku stavebníka. P�ipojení stavby bude provedeno 
potrubím PVC KG DN 150 mm. Délka vedení 20,5 m. 

Deš�ová kanalizace 
Stavba bude p�ipojena na reten�ní nádrž Herkules, nacházející se na pozemku 
stavebníka. P�ipojení stavby bude provedeno potrubím PVC KG DN 150 mm. 
Délka vedení 30,0 m. 

Vodovod 
Stavba bude p�ipojena na vrtanou studnu, nacházející se na pozemku stavebníka. 

P�ipojení stavby bude provedeno potrubím HDPE 100 SDR 11 � 32 mm. Délka 
vedení 11,4 m. 

Více viz projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 
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B.4 Dopravní �ešení 
a) Popis dopravního �ešení 

 Dopravní obslužnost bude zajišt�na z ve�ejné dopravní komunikace 
II/387, nacházející se v severozápadní �ásti pozemku. Ší�ka komunikace je 
6,25 m. Provoz na komunikaci je obousm�rný. Maximální povolená rychlost je 
50 km/h. Mezi hranicí pozemku a místní komunikací je zelený pás. Rozhledové 
pom�ry jsou dosta�ující.
 Pro napojení stavby na komunikaci bude z�ízen sjezd ší�ky 3,5 m 
ze zámkové dlažby. 

b)    Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Napojení na místní komunikaci se bude nacházet v severozápadní �ásti 

pozemku. Napojení bude provedeno pomocí betonové dlažby.  

c)  Doprava v klidu 
 U stavby budou z�ízena dv� parkovací stání pro dv� osobní vozidla. 
V garáži se budou nacházet dv� parkovací stání pro dv� osobní vozidla. 

d) P�ší a cyklistické stezky 
 Nevyskytují se. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

 Bude sejmuta ornice, která bude uskladn�na v jihovýchodní �ásti pozemku. 
Po dokon�ení stavebních prací bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Zemina 
získaná p�i provád�ní výkop� bude použita pod podkladní desku stavby.  

b) Použité vegeta�ní prvky  
   Na pozemek se vysázejí ovocné stromy a ke�e. 
c) Biotechnická opat�ení 

 Nejsou. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

  Navržená stavba nebude mít p�i svém provozu nep�íznivý vliv na životní 
prost�edí. P�i realizaci stavby budou muset být dodrženy veškeré právní 
normativy z oblasti ochrany životního prost�edí, zejména zákon �. 185/2001 Sb. 
O odpadech a zákon �. 86/2002 Sb., O ovzduší. 
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b) Vliv  stavby  na  p�írodu  a  krajinu  (ochrana   d�evin,  ochrana  
památných strom�, ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajin�
  Nemá vliv. 

b) Vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 
 Nemá vliv. 

c) Návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení 
nebo stanoviska EIA

 Návrhy nejsou. 

d) Navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�
 Nejsou. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Stavba spl�uje základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky �. 380/200 Sb. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a)    Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

 Voda zajišt�na z vrtané studny. Elekt�ina zajišt�na z p�ípojkové sk�ín�
na hranici pozemku.  

b) Odvodn�ní staveništ�
       Vzhledem k rozsahu staveništ� nejsou navržena žádná opat�ení. 

 V p�ípad� výskytu deš�ové vody ve výkopech, která by zabra�ovala realizaci 
 základ�, pop�ípad� terénních úprav dojde k od�erpání této vody kalovým 

�erpadlem na pozemek stavebníka, kde dojde k jejímu p�irozenému vsaku. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveništní p�ípojka vody bude provedena z vrtané studny umíst�né na pozemku 
stavebníka. Staveništní p�ípojka elekt�iny NN bude napojena na p�ípojkovou sk�í�
na hranici pozemku. Vjezd na staveništ� bude v míst� budoucí p�íjezdové komunikace 
na stran� severozápadní stavebního pozemku. Rozhledové pom�ry na sjezdu jsou 
pln� dosta�ující.

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 
 Veškerý provoz související s realizací stavby bude probíhat na stavebním 
pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz na ve�ejných komunikacích 
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a nebyla narušena práva t�etích osob, zejména vlastník� sousedních parcel. 
U vozidel vyjížd�jících ze stavby musí být p�ed najetím na ve�ejnou komunikaci 
o�išt�ny pneumatiky tak, aby nedocházelo k jejímu zne�išt�ní. Provoz na stavb�
m�že probíhat pouze v denní dobu od 7:00 do 21:00 tak, aby okolí stavby 
nebylo zat�žováno hlukem v no�ních hodinách. 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d�evin 
 Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, ke�e ani stromy. Dosavadní 
pozemek byl využíván jako trvale travní plocha. Staveništ� nevyžaduje speciální 
požadavky na ochranu. 
 P�i veškerých pracích je nutno dodržovat bezpe�nostní p�edpisy, zejména 
vyhl. �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Staveništ� se musí za�ídit, uspo�ádat 
a vybavit p�ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla 
�ádn� a bezpe�n� provád�t. 

f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 
 Nevyskytují se. Pro skladování materiál�, za�ízení staveništ� apod. bude 
využíván pozemek staveništ�. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 
jejich likvidace 
 Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. 
 P�i likvidaci odpad� bude nutno postupovat podle p�ílohy �. 1 vyhlášky 
MŽP 381/2001 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 503/2004 Sb. Zejména bude t�eba 
likvidovat odpady v za�ízeních, která jsou k tomu ur�ena dle uvedeného zákona. 
Sou�asn� bude každý povinen zjistit, zda osoba, která odpady p�ejímá, je k jejich 
p�evzetí dle zákona oprávn�ná, jinak nesmí odpad p�edat. 
P�i vlastní realizaci stavby musí být zajišt�na likvidace odpadkových materiál�
v rámci odpadového hospodá�ství realiza�ní firmy. 

Základní povinnosti pr�vodce odpad�: 
 Za�azené odpady dle katalogu odpad�, uvedeném ve vyhlášce 
ministerstva ŽP �. 381/2001 Sb. shromaž	ovat ut�íd�né dle jednotlivých druh�. 
 Zabezpe�it odpady p�ed nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem ohrožujícím životní prost�edí. Pr�vodce je odpov�dný za nakládání 
s odpady do doby jejich využití nebo zneškodn�ní. 
 Bude nutno vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem 
�. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP �. 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady. S odpady, které budou za�azené jako nebezpe�né, bude 
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nutno nakládat pouze se souhlasem okresního ú�adu.  

Analytická �ást – možná produkce v pr�b�hu stavby 
Odpady nebezpe�né: 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 11 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky. Pro tyto odpady bude 
ur�eno zabezpe�ené místo pro shromaž	ování. Místo bude ozna�eno 
identifika�ními lístky každého nebezpe�ného odpadu. 

Odpady oby�ejné: 
 15 01 06 sm�s obalových materiál�
 17 01 01 beton 
 17 01 02 cihly 
 17 01 03 keramické výrobky 
 17 02 01 d�evo 
 17 02 02 sklo 
 17 02 03 ostatní plasty 
 17 04 02 hliník 
 17 04 04 zinek 
 17 04 05 železo a ocel 
 17 04 07 sm�sné kovy 
 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

Odpady vzniklé p�i stavb�
 P�ednostn� bude zajišt�no využití odpad� p�ed jejich odstran�ním.  
Odpady budou p�edány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech 
k jejich p�evzetí oprávn�ny.  

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
 Dojde k sejmutí ornice o tl. 200 mm, zemina do�asn� uložena 
v jihovýchodní �ásti staveništ�. Ornice bude využita pro obsypy násyp�
a okapových chodní�k�. Zemina z výkop� pro základové pasy bude využita 
pro navýšení terénu pod podkladní desky objekt�. Z nedaleké vesnice Bolešín 
bude zajišt�na další zemina pot�ebná pro navýšení podkladu pod podkladní desky 
objekt�. 

 i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
 P�i provád�ní stavby se musí brát v úvahu okolní prost�edí. Bude nutné 
dodržovat všechny p�edpisy a vyhlášky týkající se provád�ní staveb a ochrany 
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životního prost�ed. V pr�b�hu realizace budou vznikat b�žné staveništní odpady, 
které budou odváženy na �ízené skládky k tomu ur�ené. Realiza�ní firma 
nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 
S veškerými odpady, které vzniknou p�i výstavb� a provozu objektu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem �. 183/2001 Sb., O odpadech a jeho 
provád�cími p�edpisy a p�edpisy souvisejícími vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb. 
A �. 383/2001 Sb. Stavební su� a další odpady, které bude možno recyklovat, 
budou recyklovány u p�íslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiál�
budou odváženy na �ízené skládky k tomu ur�ené. Dopravní prost�edky musí mít 
ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzav�eny. Zárove� budou 
dopravní prost�edky p�i odjezdu na ve�ejnou komunikaci o�išt�ny. Skladovaný 
prašný materiál bude �ádn� zakryt a p�i manipulaci s ním bude pokud možno 
zkráp�n vodou, aby se zamezilo nadm�rné prašnosti 

k) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení 
pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 
právních p�edpis�

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány 
ustanovení na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Dále na�ízení vlády 
�. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpov�dnost za bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�ípad�
stavebním dozoru. Dále zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Dále na�ízením vlády 
378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. Odpady bude možno 
likvidovat výlu�n� v provozovnách, které mají oprávn�ní k likvidaci odpad�
a doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, pop�ípad�
stavebník uschovat pro p�ípadnou kontrolu. B�hem stavby nesmí docházet 
ke zne�iš�ování ovzduší, nap�. pálením spalitelného odpadu nebo nedostate�ným 
zajišt�ním lehkých materiál� proti odfouknutí. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce na stavb�, musí 
p�i práci používat stanovené ochranné pom�cky, dodržovat technologické 
p�edpisy a postupy.  

Za�ízení staveništ� bude sou�ástí uzav�eného areálu, který bude oplocen 
pop�. jinak zajišt�n. Ve�ejnost do bezprost�ední blízkosti stavby nebude mít 
p�ístup. Všechny vstupy na staveništ� musí být ozna�eny bezpe�nostními 
tabulkami a musí být uzamykatelné. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 
Výstavba rodinného domu s projek�ní kancelá�í neovlivní okolní stavby. 
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l) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 
      P�i výstavb� nebudou pot�ebná žádná dopravn� inženýrská opat�ení. 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby 
za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 
Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 
P�edpokládaná lh�ta výstavby je 24 m�síc�. 

Popis výstavby (odhad): 

� P�evzetí staveništ�

� Z�ízení za�ízení staveništ�

� Vyty�ení stavby odpov�dným geodetem 

� Zemní práce u objektu a skrývka ornice 

� Provedení vrtané studny 

� Zemní práce pro základy 

� Uložit FeZn pásek hromosvodu do základové spáry 

� Základové pasy 

� Provedení všech p�ípojek 

� Rozvod ležaté kanalizace 

� Vodovod a FeZn zemnící pásek pro hromosvod vytáhnout nad terén 

� Položit Kari sí�

� Provést podkladní desku 

� Provést izolaci proti vod� a radonu 

� Provést krycí ochranný beton 

� Zateplení soklu rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

� Vyzdít nosné zdi 1NP osadit p�eklady, v�nce a uložit strop 

� Vyzdít zdivo 2NP a komín 

� Provedení schodišt�

� Provedení krovu rodinného domu a garáže 

� Provedení st�ešní krytiny nad rodinným domem s projek�ní kancelá�í 
 a garáží, montáž st�ešních oken 

� St�ešní žlaby a svody 

� Provedení �istírny odpadních vod a reten�ní nádrže s trativodem 

� Provedení p�í�ek 

� Osazení výplní vn�jších otvor�, ut�sn�ní a parapety 

� Rozvod elektroinstalace – hrubé 

� Rozvody ZTI – hrubé 
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� Provedení obklad�

� Provedení vnit�ních omítek 

� Provedení podkladu podlah 

� Rozvody podlahového topení 

� Provedení anhydritu 

� Provedení maleb 

� Rozvod elektroinstalace – kompletace 

� Rozvody ZTI – kompletace 

� Instalace plynového kotle 

� Provést podlahy a dlažby 

� Finální kompletace, za�izovací p�edm�ty 

� Povrchové úpravy 

� Osazení obložkových zárubní a dve�í 

� Dokon�ení povrch�

� Vn�jší omítky 

� Provedení krovu a st�ešní krytiny p�íst�ešku nad záv�t�ím 

� Vn�jší obklad garáže 

� Provedení p�íjezdové cesty 

� Provedení chodník� a terasy, vyrovnávacích stup�� a venkovního schodišt�

� Provedení okapového chodní�ku 

� Terénní úpravy 

� Zahradní úpravy 

� Oplocení pozemk�

� Likvidace za�ízení staveništ�

Realizace stavby a její postup bude ovlivn�n p�íd�lem finan�ních prost�edk�. 
Následující odhad je vztažen k optimálnímu pr�b�hu výstavby. 
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D Dokumentace objekt� a technických a technologických 
za�ízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva 

• Ú�el objektu 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í – objekt bude ur�en 

k trvalému bydlení a provozování provozovny projek�ní kancelá�e. 
Objekt garáže – objekt bude ur�en k trvalému parkování vozidel stavebníka. 

• Funk�ní nápl�
Stavba bude dispozi�n� �ešena dle požadavk� stavebníka. Funkcí stavby 

je rodinný d�m pro rodinu stavebníka a projek�ní kancelá� pro stavebníka 
Stavba rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude �len�na na dva 

objekty. Objekt A bude Rodinný d�m s projek�ní kancelá�í. Objektem B bude 
garáž. Mezi t�mito objekty se bude nacházet záv�t�í, které tyto objekty bude 
propojovat. 

• Kapacitní údaje 
Kapacita objekt�

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í: 

− Rodina s po�tem 5 osob 

− Projek�ní kancelá� 1 osoba, touto osobou se p�edpokládá 
 stavebník. 

Objekt garáže: 2 parkovací místa pro osobní automobily 1a. 

• Architektonické �ešení 
 V co nejv�tší mí�e vychází ztvárn�ní stavby vst�íc požadavk�m 
stavebníka. 
Stávající stavby v okolí mají šikmé st�echy, orientace staveb je r�zná. Obec 
Koroužné má v sou�asné dob� urbanistickou studii, s níž je stavba v souladu. 

− Tvar stavby    
 P�dorysný tvar bude �lenitý. P�dorys bude tvo�it tvar písmene L. 

− St�ešní krytina    
 Nad garáží bude betonová st�ešní krytina Bramac MAX 7 barvy 
tmavohn�dé. 
 Nad rodinným domem s projek�ní kancelá�í bude betonová st�ešní 
krytina Bramac MAX barvy tmavohn�dé. 
 Nad záv�t�ím se bude nacházet krytina z �irého polykarbonátu Makrolon 
od firmy Zenit. 
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− Povrchové úpravy fasády: 
 Na obou objektech bude silikátový fasádní nát�r Cemix barvy bílé. Horní 
�ást st�n objektu garáže bude obložena d�ev�ným obkladem v p�írodní 
barv�. 

− Tvary zast�ešení: 
 Nad objektem rodinného domu s projek�ní kancelá�í se bude nacházet 
sedlová st�echa se sklonem 42°. Nad objektem garáže se bude nacházet 
pultová st�echa se sklonem 7°. Nad záv�t�ím se bude nacházet sedlová 
st�echa se sklonem 7°. 

− Sokly: 
 Na obou objektech bude mozaiková omítka Cemix M84 barvy v odstínu 
�ervené. 

Projekt ne�eší zahradní úpravy v okolí objektu. 

• Výtvarné �ešení 
Bude se jednat o klasickou zd�nou stavbu. Objekt rodinného domu 

s projek�ní kancelá�í bude dvoupodlažní. Objekt garáže bude jednopodlažní. 
�ešení bude maximáln� jednoduché, úsporné a nenáro�né na interiér, exteriér 
bude st�ídmý. 

Povrchovou úpravou na obou objektech bude silikátový fasádní nát�r 
Cemix barvy bílé. Horní �ást st�n objektu garáže bude obložena d�ev�ným 
obkladem v p�írodní barv�. 

• Materiálové �ešení 
 Viz podrobný popis �ást zprávy D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení. 

• Dispozi�ní �ešení stavby 
V 1NP se nachází 

− Zádve�í 

− Chodba 

− Domácí práce, technická místnost 

− Spíž 

− Schodišt�

− Jídelna, kuchy�, obývací pokoj 

− Koupelna 

− WC 

− �ekárna 

− Záv�t�í 

− WC 

− Kancelá�
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− Kuchy�ka 

− Archiv, sklad 

− Garáž 

Ve 2NP se nachází 

− Chodba

− D�tský pokoj 1

− D�tský pokoj 2

− D�tský pokoj 3 

− Ložnice 

− Koupelna

− WC

− Sklad

− Šatna

• Bezbariérové užívání stavby 
Ne�eší se. 

• Celkové provozní �ešení 
 Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude dvoupodlažní. Objekt 
garáže bude jednopodlažní. Do objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í 
budou dva hlavní vstupy ze  záv�t�í, z tohoto prostoru se dostaneme i do objektu 
garáže. Další možný p�ístup bude v kuchyni s jídelnou a obývacím pokojem, kde 
se budou nacházet posuvné dve�e, které budou na stran� jihovýchodní. 
 První vstup povede do zádve�í rodinného domu. Ze zádve�í se dostaneme 
na chodbu. Z chodby bude p�ístup na WC, do spíže, koupelny, kuchyn�
s jídelnou a obývacím pokojem, schodišt� a do místnosti, kde se nachází prostor 
pro domácí práce a technické zázemí stavby (technická místnost). Chodba bude 
propojena s projek�ní kancelá�í p�es kuchy�ku projek�ní kancelá�e. Ze schodišt�
se dostaneme na chodbu v 2NP, ze které bude p�ístup do d�tských pokoj�, 
ložnice, skladu, šatny, koupelny, na WC a na skládací schodišt� vedoucí 
do podst�ešního prostoru.   
 Druhý vstup povede do �ekárny projek�ní kancelá�e. Z �ekárny 
se dostaneme na WC a do projek�ní kancelá�e. Z kancelá�e do archivu 
se skladem a do kuchy�ky, ze které bude p�ístup na chodbu rodinného domu. 
 Do objektu garáže se lze dostat dve�mi z prostor záv�t�í nebo dve�mi, 
které budou na jihozápadní stran� objektu garáže. Na této stran� se budou 
nacházet roletová garážová vrata. 
 P�ed objektem garáže a rodinného domu se na stran� jihozápadní bude 
nacházet zpevn�ná plocha pro parkování dvou osobních vozidel. 
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• Technologie výroby 
P�i výstavb� budou dodrženy všechny technologické postupy 

od jednotlivých výrobc�. 

• Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í: 

 Zdivo bude založeno na základových pasech ze ztraceného bedn�ní 
BEST 50, vypln�ného prostým betonem a výztuží. Bedn�ní bude osazené 
na podkladním betonu tl. 100 mm. Na základové pasy bude navazovat podkladní 
betonová deska tl. 150 mm. Vzhledem k umíst�ní stavby v záplavové oblasti je 
navržena izolace proti tlakové vod�, tvo�ená dv�ma modifikovanými 
asfaltovými pásy kotvenými k podkladní desce. Na izolaci bude provedena 
ochranná vrstva betonu tl. 50 mm. Zdivo bude navrženo ze systému Heluz. 
Na obvodové zdivo budou použity keramické tvarovky Heluz 49 STI, na vnit�ní 
nosné zdivo keramické tvarovky Heluz Plus 30 uni a Heluz Plus 25. Nenosné 
zdivo bude provedeno z Heluz tvarovek 14; 11,5 a 10. Veškeré zdivo bude 
broušené. Strop nad 1NP bude z nosník� Heluz miako a vložek Miako 8 a 19 
s horní nadbetonávkou tlouš�ky 60 mm. Celková tlouš�ka stropní konstrukce 
�iní 250 mm. Jako p�eklady budou použity p�eklady Heluz 23,8 a 11,5. 
V rodinném dom� se bude nacházet železobetonové dvouramenné p�ímé 
schodišt�, obložené keramickou dlažbou. Zábradlí bude ke schodišti p�ipevn�no 
z boku Stop a šikminy ve 2NP budou provedeny z konstrukce zav�šené 
na krokvích a kleštinách z pozinkovaných profil� zakrytých sádrokartonem 
tl. 12,5mm. Mezi a pod krokvemi bude provedena tepelná izolace tl. 300 mm. 
Mezi a pod kleštinami bude provedena tepelná izolace tl. 300 mm. Podlaha 
na terénu bude zateplena tepelnou izolací tlouš�ky 140 mm. Zast�ešení 
rodinného domu bude provedeno sedlovou st�echou (z betonové st�ešní krytiny 
od firmy Bramac) se sklonem 42°. Konstrukce krovu bude vaznicová, krokve 
na stran� exteriéru budou shora ohoblovány o 20 mm, ve vzniklém ozubu budou 
osazeny palubky tl. 19 mm. Záv�t�í bude zast�ešeno sedlovou st�echou z �irého 
polykarbonátu se sklonem 7°. Hranoly konstrukce zast�ešení záv�t�í budou 
p�ipevn�ny k obvodovým st�nám garáže a rodinného domu, na nich budou 
osedlány krokve. Vnit�ní omítka bude jednovrstvá od firmy Cemix tl. 10 mm. 
Vn�jší omítka bude tepeln� izola�ní od firmy Cemix tl. 29 mm. Jako nášlapné 
vrstvy podlah jsou navrženy keramické dlažby a laminátové podlahy. Vytáp�ní 
bude zajišt�no podlahovým topením.  V záv�t�í bude betonová dlažba tl. 40 mm. 
Z obývacího pokoje budou vést venkovní schody na terasu. Schody budou 
provedeny z palisád a betonové dlažby tl. 40 mm. 



�

�
�

�

Objekt garáže:  

 Obvodové zdivo bude založeno na základových pasech ší�ky 500 mm 
z prostého betonu. Na základových pasech bude nadezdívka ze ztraceného 
bedn�ní BEST 30, vypln�ného prostým betonem a výztuží. Na nadezdívku bude 
navazovat podkladní betonová deska tl. 150 mm. Vzhledem k umíst�ní stavby 
v záplavové oblasti je navržena izolace proti tlakové vod� tvo�ená dv�ma 
modifikovanými asfaltovými pásy kotvenými k podkladní desce. Na izolaci 
bude provedena ochranná vrstva betonu tl. 80 mm.  Zdivo bude navrženo 
ze systému Heluz. Na obvodové zdivo budou použity keramické tvárnice Heluz 
Plus 30 uni. Železobetonový v�nec bude výšky 250 mm z Heluz v�ncovek U–30 
a bude zastávat funkci p�eklad�. Na stran� jihozápadní se bude nacházet v�nec 
výšky 500 mm, který bude zastávat funkci p�eklad�. Garáž bude zast�ešena 
pultovou st�echou z betonové st�ešní krytiny od firmy Bramac, se sklonem 7°. 
Nosnou konstrukci zast�ešení budou tvo�it krokve osazené na pozednicích. 
Na krokvích bude provedeno celoplošn� bedn�ní tl. 20 mm. Na krokvích 
na stran� exteriéru budou jako bedn�ní požity palubky tl. 19 mm. Horní �ást 
zdiva garáže bude obložena palubkami tl. 16 mm. Vnit�ní omítka bude 
jednovrstvá od firmy Cemix tl. 10 mm. Vn�jší omítka bude dvouvrstvá od firmy 
Cemix tl. 24 mm. 

Požadavky pro oba objekty 

 Zpevn�né plochy kolem objekt� budou ze zámkové dlažby tl. 40 mm. 
Zpevn�né pojezdné plochy budou ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Okapový 
chodní�ek bude z ka�írku. 

• Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba bude navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Konstrukce 

zábradlí schodišt� a zábradlí u francouzských oken bude mít výšku madla 
minimáln� 1 m, svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery 
nebudou širší než 180 mm. Mezera mezi poch�znou plochou a výplní zábradlí 
nebude širší než 120 mm. P�dorysný pr�m�t mezery mezi p�edsazeným 
zábradlím a okrajem poch�zné plochy nebude širší než 50 mm. Zábradlí bude 
provedeno v souladu s �SN 74 3305. 

• Ochrana zdraví a pracovní prost�edí 
 B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány 

ustanovení na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Dále na�ízení vlády 
�. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpov�dnost za bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�ípad�
stavebním dozoru. Dále zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
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požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Dále na�ízením vlády 
378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. Odpady bude možno 
likvidovat výlu�n� v provozovnách, které mají oprávn�ní k likvidaci odpad�
a doklady o p�edání odpad� do t�chto provozoven musí zhotovitel, pop�ípad�
stavebník uschovat pro p�ípadnou kontrolu. B�hem stavby nesmí docházet 
ke zne�iš�ování ovzduší, nap�. pálením spalitelného odpadu nebo nedostate�ným 
zajišt�ním lehkých materiál� proti odfouknutí. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce na stavb�, musí 
p�i práci používat stanovené ochranné pom�cky, dodržovat technologické 
p�edpisy a postupy.  

Za�ízení staveništ� bude sou�ástí uzav�eného areálu, který bude oplocen 
pop�. jinak zajišt�n. Ve�ejnost do bezprost�ední blízkosti stavby nebude mít 
p�ístup. Všechny vstupy na staveništ� musí být ozna�eny bezpe�nostními 
tabulkami a musí být uzamykatelné. 

• Stavební fyzika 

− Tepelná technika 
Navržené konstrukce a výpln� otvor� pln� respektují požadavky 

�eských norem, zejména �SN 73 0540. Tepeln� technické vlastnosti 
výrobk� budou rozhodující pro celkovou pohodu a ekonomi�nost provozu 
objektu rodinného domu. 

− Osv�tlení, oslun�ní 
Vzdálenosti jednotlivých objekt� v �ešené lokalit� jsou takové, 

že nedojde ke zhoršení podmínek denního osv�tlení nebo oslun�ní. Obytné 
místnosti budou spl�ovat podmínku minimální proslun�né obytné plochy 
obytných místností. 

Jihovýchodní strana 
Na tuto stranu bude orientován archiv se skladem projek�ní kancelá�e, 

domácí práce s technickou místností, schodišt�, obývací pokoj, d�tský pokoj 
�íslo 1 a 3. 

Jihozápadní strana 
Na tuto stranu bude orientována kuchy� s jídelnou a obývacím 

pokojem, d�tský pokoj �íslo 1 a 2, záv�t�í, vchod a vjezd do garáže. 

Severovýchodní strana 
Na tuto stranu bude orientována projek�ní kancelá�, �ekárna projek�ní 

kancelá�e, d�tský pokoj �íslo 3, ložnice, garáž, záv�t�í. 
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Severozápadní strana 
Na tuto stranu budou orientovány koupelny, WC, vstup do zádve�í 

rodinného domu, vstup do �ekárny projek�ní kancelá�e, kuchy�, garáž, 
d�tský pokoj �íslo 2 a ložnice. 

− Akustika – hluk , vibrace 
Viz p�íloha Stavební fyzika.  

• Zásady hospoda�ení s energiemi 
  Obálka budovy vyhovuje �SN 73 0540. Detailní hodnocení v pr�kazu 

energetické náro�nosti budovy (pr�kaz zpracován není – bakalá�ská práce). 

• Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
Ochrana proti pov�trnostním vliv�m, hluku, podzemní a povrchové vod�, 

prachu a radonu je dostate�n� popsána v p�edchozích kapitolách a následné 
kapitole D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení. 

• Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz �ást Požárn� bezpe�nostní �ešení. 

• Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a požadované jakosti 
provedení 
Všechny materiály budou dodány v požadované kvalit�. Více viz Projekt TZB 
a Podrobný statický výpo�et (statický výpo�et a projekt TZB zpracovaný není –
 bakalá�ská práce). 

• Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk�
na provád�ní a jakost navržených konstrukcí 
Nevyskytují se. 

• Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby 
Nevyskytují se. 

• Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných 
Jsou stanoveny požadavky na kontrolu: 

− Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrolu 
zajistí stavební dozor investora. 

− Provedení hydroizolací proti tlakové vod�. Kontrolu zajistí stavební dozor 
investora. 
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− St�nových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití 
odpovídajících spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

− Množství a provedení výztuže v jednotlivých prvcích. Kontrolu zajistí 
stavební dozor investora. 

− Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvk� dle projektu a jejich 
zmonolitn�ní sou�asn� s použitím podkladního op�rného systému stropní 
konstrukce p�ed jejím zmonolitn�ním až do nabytí únosnosti stropu. 
Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

− Konstrukce krovu z hlediska provedení tesa�ských spoj� a kladení st�ešních 
prvk� (krokví, vaznic, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí stavební 
dozor investora. 

• Výpis použitých norem 
Viz seznam použitých zdroj�. 

b) Výkresová �ást 
D1.1.01 – P�dorys 1NP, M 1:50 
D1.1.02 – P�dorys 2NP, M 1:50 
D1.1.03 – �ez A-A´, M 1:50 
D1.1.04 – �ez B-B´, C-C´, M 1:50 
D1.1.05 – Pohled jihovýchodní, severozápadní, M 1:50 
D1.1.06 – Pohled jihozápadní, severovýchodní, M 1:50 

c) Dokumenty podrobností 
Nevyskytují se. 
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D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 
a) Technická zpráva

• Bourací práce 
Na pozemku ur�eném k výstavb� stavby rodinného domu s projek�ní 

kancelá�í se nenachází žádný stávající objekt. Nebude docházet k bouracím 
pracím. 

• Vytý�ení stavby 
Vytý�ení stavby bude provedeno pomocí sou�adnic (S – JTSK)  

kvalifikovanou osobou. Výška 0,000 bude rovna 358,390 m n.m. 

• Výkopy 
Požadavky pro oba objekty 

Zemní práce budou obsahovat provedení výkop� pro základy vlastní stavby, 
terénní úpravy a výkopy pro p�ípojky inženýrských sítí. Bude nutné ov��it, zda 
se ve výkopech nenacházejí dutiny pop�. archeologické nálezy. 
 Bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm. Ornice bude i sejmuta 
kolem objektu garáže ve vzdálenosti 700 mm od obvodové st�ny. Kolem objektu 
rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude ornice sejmuta ve vzdálenosti 
1300 mm od obvodové st�ny. Dojde k sejmutí ornice pod zpevn�nými plochami. 
Ornice bude ukládána na mezideponii v jihovýchodní �ásti pozemku. 

Samotné výkopové práce se doporu�ují provád�t strojn� a t�sn�
p�ed betonáží základ� bude t�eba ru�ní za�išt�ní až na základovou spáru. 
Vyt�žená zemina bude ponechána v jihovýchodní �ásti pozemku pro pozd�jší 
podsypy a terénní úpravy.  

Základové podmínky jsou na základ� provedeného hydrogeologického 
pr�zkumu (pr�zkum proveden nebyl – bakalá�ská práce) ur�eny následovn�. 
Zeminou je písek hlinitý s drceným št�rkem  S4 – st�edn� propustný. Tabulková 
výpo�tová hodnota únosnosti Rdt = 200 KPa. Základové pom�ry jsou 
jednoduché, tj. základová p�da se v rozsahu objektu podstatn� nem�ní, 
jednotlivé vrstvy mají p�ibližn� stálou mocnost a jsou uloženy vodorovn�. 
Konstrukce objektu je nenáro�ná. Objekt spadá do 1. geotechnické kategorie. 

Podzemní voda neovliv�uje návrh konstrukce. Hladina podzemní vody 
se nachází v hloubce – 10,000 pod 0,000. 

Objekt garáže 

Budou vyhloubeny základové rýhy, pod obvodovými zdmi   
do hloubky – 1,260 m. 
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Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Budou vyhloubeny základové rýhy, pod obvodovými st�nami a st�nou 
v záv�t�í do hloubky – 1, 290 m. Pod vnit�ními nosnými st�nami, schodiš�ovým 
ramenem a komínem do hloubky – 1,040 m. 

• Základy 
Objekt garáže 

Základové rýhy budou v co nejkratší dob� vybetonovány. Základové 
pasy jsou navrženy z betonu C16/20. Výška základových pas� bude 500 mm. 
Po �áste�ném vytvrdnutí betonu základového pasu, dojde k vyskládání 
ztraceného bedn�ní Best 30 ve dvou �adách na tyto základové pasy. Tvarovky 
ztraceného bedn�ní budou vypln�ny betonem C16/20 a ocelí B500B. Množství a 
provedení výztuže ztraceného bedn�ní viz Podrobný statický výpo�et (statický 
výpo�et zpracovaný není – bakalá�ská práce). 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Základové rýhy budou v co nejkratší dob� vybetonovány. Pod nosné 
zdivo a schodišt� jsou navrženy základové pasy ze ztraceného bedn�ní Best 50. 
Pod st�nu p�íst�ešku je navržen základový pas ze ztraceného bedn�ní Best 30. 
Pod základové pasy ze ztraceného bedn�ní bude provedena podkladní vrstva 
v tl. 100 mm z betonu C16/20. Po �áste�ném vytvrdnutí podkladního betonu, 
dojde k vyskládání ztraceného bedn�ní Best 30 a 50 na tento podkladní beton. 
Základ a podkladní beton pod st�nou v záv�t�í a obvodovou st�nou rodinného 
domu bude oddilatován tepelnou izolací Synthos XPS 30 tl. 60 mm                                 
(
d = 0,034 W.m-1.K-1). Základ pod komínem bude proveden do d�ev�ného 
bedn�ní z�ízeného na stavb�. Rýhy budou vypln�ny betonem C16/20. 

Množství a provedení výztuže ve ztraceném bedn�ní viz Podrobný 
statický výpo�et (statický výpo�et zpracovaný není – bakalá�ská práce). 
Základová spára bude probíhat v n�kolika úrovních, bude t�eba dbát na to, aby 
byly jednotlivé �ásti základových pas� vzájemn� propojeny. 
Požadavky pro oba objekty 
Základy pod všechny konstrukce bude pot�eba zam��it a provést podle výkresu 
P�dorys a �ezy základ�. 

P�i betonáži bude nutné provést �ádnou koordinaci postup� dle 
jednotlivých profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostup� pro ležaté 
rozvody kanalizace, prostupy pro p�ívod p�ípojek jednotlivých inženýrských sítí 
a vložení zemnící pásky FeZn (pro uzemn�ní hromosvodné soustavy 
a elektroinstalace viz Projekt elektroinstalace (p�íloha není, jedná 
se o bakalá�skou práci). 
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Základové konstrukce byly navrženy v nejkriti�t�jších místech objektu 
z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v míst�: 

− nejzatížen�jší obvodové nosné st�ny objektu rodinného domu 
s projek�ní kancelá�í, 

− nejzatížen�jší vnit�ní nosné st�ny objektu rodinného domu 
s projek�ní kancelá�í, 

− nejzatížen�jší obvodové nosné st�ny objektu garáže. 
Podrobný výpo�et viz Výpo�et základ�. 

• Podkladní deska 
Objekt garáže 

Pod podkladní desku bude na stávající zeminu nasypána zemina t�ídy  
S4 – st�edn� propustná v tl. 300 mm, Rdt = 200 KPa. Zemina bude hutn�na 
ve vrstvách nejvýše 200 mm na únosnost 200 KPa. 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Pod podkladní desku bude na stávající zeminu nasypána zemina t�ídy  
S4 – st�edn� propustná v tl. 200 mm, Rdt = 200 KPa. Zemina bude hutn�na 
ve vrstvách nejvýše 200 mm na únosnost 200 KPa. 

Požadavky pro oba objekty 

Podkladní betony jsou navrženy z betonu C16/20 v tl. 150 mm.  Do podkladních 
beton� bude vložena sva�ovaná sí� KARI Ø 6 mm, oka 100/100 mm z oceli 
B500B, více viz Podrobný statický výpo�et (statický výpo�et není – bakalá�ská 
práce). 

• Izolace proti vod� a radonu 
Požadavky pro oba objekty 

Jako izolace proti vod� a radonu je navržen 2x modifikovaný asfaltový 
izola�ní pás Sklodek 40 special mineral tl. 4 mm.  

P�ed provád�ním samotných izola�ních pás� dojde k p�íprav� povrchu 
asfaltovým penetra�ním nát�rem Dekprimer. Asfaltové pásy budou plošn�
nataveny a mechanicky kotveny kotvícími prvky izolace dle požadavk� výrobce. 
Nutno brát d�raz na technologickou káze� p�i provád�ní.  Izola�ní pásy budou 
vytaženy do výšky +0,130 m (370 mm nad upravený terén). Prostupy p�ípojek 
p�es podkladní desku a izolaci budou provedeny prvky PIPE SEAL.  

P�í�ka tl. 150 mm nacházející se v záv�t�í bude izolována do výšky 
+0,130 m (370 mm nad upravený terén). Izolace p�í�ky nebude nijak propojena 
s izolací objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í. 
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Objekt garáže 

Jako ochranná vrstva izolace bude po celém p�dorysu objektu ihned 
po provedení izolací provedena betonová deska tl. 80 mm z prostého betonu 
C16/20, vyztužena sva�ovanou KARI sítí Ø 6mm, oka 100/100 mm. Více viz 
Podrobný statický výpo�et (statický výpo�et není – bakalá�ská práce). 

Na st�eše bude použita jako pojistná hydroizolace difúzn� otev�ená fólie 
Bramac TOP RU RESISTANT, spoje budou zajišt�ny lepením fólií p�es sebe 
za pomoci lepivé vrstvy na jedné stran� fólie. 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Jako ochranná vrstva izolace bude po celém p�doryse objektu ihned 
po provedení izolací provedena betonová deska tl. 50 mm z prostého betonu 
C16/20. Deska bude vyztužena sva�ovanou KARI sítí Ø 6mm s oky 
100/100 mm, která bude pod obvodovými st�nami, komínem, schodišt�m a 
vnit�ními st�nami tl. 300 a 250 mm. Více viz Podrobný statický výpo�et 
(statický výpo�et není – bakalá�ská práce). 

Na st�eše bude použita jako pojistná hydroizolace difúzn� otev�ená fólie 
Bramac UNI, spoje budou zajišt�ny lepením fólií p�es sebe za pomoci lepivé 
vrstvy na jedné stran� fólie. 

V koupelnách a na WC bude pod keramický obklad provedena 
hydroizola�ní st�rka Mapei monolastic, kouty budou vyztuženy páskou Mapei 
mapeband. Nát�r st�rky bude vytažený 300 mm na svislé obvodové konstrukce 
t�chto místností, ve sprchovém kout� a za vanou do výšky 2400 mm. 

• Sokl 
Objekt garáže 

Úprava soklu bude provedena z Cemix mozaikové omítky M84. Jako 
podklad bude zatíraná omítka tenkovrstvá jemná Cemix 043b. Podklad bude 
opat�en penetrací Cemix kontakt. Výška soklu bude 350 mm od upraveného 
terénu. Sokl bude kon�it v úrovni +0,110 m.  

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

První dv� �ady zdiva budou provedeny z keramických tvárnic Heluz STI 
44. Zdivo i základové pasy ze ztraceného bedn�ní budou izolovány tepelnou 
izolací Synthos XPS 30 tl. 60 mm (
d = 0,034 W.m-1.K-1). 

Tepelná izolace bude mechanicky kotvena a lepena Cemix lepící 
a st�rkovací hmotou basic k vn�jší stran� základ� ztraceného bedn�ní. Tepelná 
izolace pod úrovní terénu bude chrán�na nopovanou fólií HDPE a geotextílií 
500g/m2. 
 Výška soklu bude 350 mm od upraveného terénu. Sokl kon�í v úrovni 
+0,110 m.  



�

���

�

Povrchová úprava soklu bude provedena z Cemix mozaikové omítky 
M84. Jako podklad bude vrstva Cemix lepící a st�rkovací hmoty basic vyztužená 
sklotextilní sí�ovinou. Podklad bude opat�en penetrací Cemix kontakt. 

• Obvodové zdivo 
Objekt garáže 

Zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Heluz Plus 30 uni 
(broušených, rozm�r 247/300/249 mm, pevnost v tlaku P10) na Heluz lepidlo.

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Zdivo provedeno z keramických tvárnic Heluz 49 STI (broušených, 
rozm�r 247/490/249 mm, pevnost v tlaku P8) na Heluz celoplošné lepidlo. 

Požadavky pro oba objekty 

Zdivo bude provád�no dle technologického postupu výrobce. 
P�i vyzdívání pozor na vznik tepelných most� na rozích, u ost�ní oken, 

nadpraží a parapet�. Je zakázáno vypl�ování svislých spár maltou �i lepidlem. 
Možno svislé spáry doplnit PU p�nou. 

   

• Nosné zdivo vnit�ní 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Vnit�ní nosné zdivo tl. 300 mm bude z keramických tvárnic Heluz Plus 
30 uni (broušených, rozm�r 247/300/249 mm, pevnost v tlaku P10) na Heluz 
lepidlo. 

Vnit�ní nosné zdivo tl. 250 mm bude z keramických tvárnic Heluz 24 
(broušených, rozm�r 372/240/249 mm, pevnost v tlaku P10) na Heluz lepidlo. 

Zdivo bude provazováno do obvodových st�n v každé druhé �ad� o jednu 
polovinu keramické tvárnice p�í�ky. Zdivo bude provád�no dle technologického 
postupu výrobce. 

• P�í�ky 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í

 D�lící p�í�ky mezi jednotlivými místnostmi budou zhotoveny 
z keramických tvárnic  Heluz 14 (broušených, rozm�r 497/140/249 mm, pevnost 
v tlaku P10), Heluz 11,5 (broušených, rozm�r 497/115/249 mm, pevnost v tlaku 
P10), Heluz 10 (broušených, rozm�r 500/100/249 mm, pevnost v tlaku P10). 
P�í�ky budou provedeny na Heluz lepidlo. Napojení na svislé nosné konstrukce 
se provede pomocí ocelových plochých kotev. Kotvy budou ukládány v každé 
druhé ložné spá�e. 
 Na desce nástupního schodiš�ového ramene bude provedena p�í�ka 
ze sádrokartonu Rigips RB 12,5mm tl. 100 mm. 
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 Ve 2NP objektu budou navrženy instala�ní p�edst�ny. Tyto p�edst�ny 
se provedou ze sádrokartonových desek Rigips RB 12,5 mm p�ipevn�ných 
na rošt z pozinkovaných profil�. 

V p�í�kách mezi místnostmi 106–202, 203–204, 206–207, 208–209 
budou zaomítány do st�ny p�es armovací sí�ovinu pásové oceli stažení pozednic. 
Pásové oceli budou uloženy v jednotlivých p�í�kách v bandáži. 

Prostor mezi komínem a p�í�kou ve 2NP bude zaomítán za pomoci 
armovací sí�oviny. 

St�na v záv�t�í bude z keramických tvárnic Heluz 14 (broušených, 
rozm�r 497/140/249 mm, pevnost v tlaku P10). St�na bude provedena na Heluz 
lepidlo. Napojení na obvodovou st�nu bude provedeno pomocí ocelových 
plochých kotev. Kotvy budou ukládány v každé druhé ložné spá�e st�ny záv�t�í, 
k obvodové st�n� budou kotveny samo�ezným šroubem FFS 7,5 x 72 mm. St�na 
záv�t�í bude od st�ny rodinného domu oddilatována tepelnou izolací Synthos 
XPS 30 tl. 30 mm. 

• P�eklady 
Objekt garáže 

 V garáži bude plnit funkci p�ekladu železobetonový v�nec. Spodní hrana 
v�nce bude +2,230 m. V�nec bude mít výšku 250 mm. V míst� garážových vrat 
bude v�nec výšky 500 mm. Uložení zvýšeného v�nce bude 500 mm na každou 
stranu. Na v�nec výšky 250 mm bude použito Heluz v�ncovek U–30 (rozm�r 
240/300/238 mm). V�nce budou z betonu C20/25 a oceli B500B. Množství a 
provedení výztuže v�nc� viz Podrobný statický výpo�et (statický výpo�et 
zpracovaný není – bakalá�ská práce). 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

V obvodovém zdivu jsou navrženy p�eklady 5x Heluz 23,8 
(70/238/délka mm) + tepelná izolace EPS polystyren Isover EPS GreyWall tl. 
140 mm (
d = 0,032 W.m-1.K-1). Ze systému Heluz budou provedeny i p�eklady 
ve vnit�ním nosném i nenosném zdivu. V nosném zdivu tl. 300 mm bude 
3x Heluz 23,8 (70/238/délka mm) + polystyren EPS 90 mm. V p�í�kách budou 
p�eklady Heluz 23,8 (70/238/délka mm), Heluz 11,5 (115/71/délka mm) 
a válcovaný ocelový profil 70/70/7 mm délky 1050 mm. 

• V�nce 
  Objekt garáže 

V garáži bude plnit funkci p�ekladu železobetonový v�nec. Spodní hrana 
v�nce bude +2,230 m. V�nec bude mít výšku 250 mm. V míst� garážových vrat 
bude mít v�nec výšku 500 mm. Uložení zvýšeného v�nce bude 500 mm 
na každou stranu. Na v�nec výšky 250 mm bude použita Heluz v�ncovek U–30 
(rozm�r 240/300/238 mm). V�nce budou z betonu C20/25 a oceli B500B. 
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Množství a provedení výztuže v�nc� viz Podrobný statický výpo�et (statický 
výpo�et zpracovaný není – bakalá�ská práce). 

P�i provád�ní v�nc� dojde z vn�jší strany k vložení pásové oceli 
do v�nce nacházejícího se na stran� garážových vrat.  Pásová ocel bude z oceli 
S235JR s rozm�ry 5/50 mm, délky 1500 mm. Poloha jednotlivých pásových 
ocelí viz výkres P�dorys a �ezy krov�. Ta bude sloužit ke kotvení pozednice. 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

V úrovni stropní konstrukce a pod vaznicemi ve štítových st�nách budou 
v�nce výšky 250 mm. Sou�ástí v�nc� bude z vn�jší strany tepelná izolace Isover 
EPS GreyWall tl. 140 mm (
d = 0,032 W.m-1.K-1) a v�ncovka Heluz 8/25 
(broušená, rozm�r 333/80/249 mm, pevnost v tlaku P15) 

V�nce pod pozednicemi budou výšky 210 mm. Tyto v�nce budou 
protaženy do štítových st�n v délce 2,5 m. Protažené v�nce ve štítových st�nách 
budou výšky 250 mm. Sou�ástí v�nc� bude z vn�jší strany tepelná izolace Isover 
EPS GreyWall tl. 140 mm (
d = 0,032 W.m-1.K-1) a v�ncovka Heluz 8/25 
(broušená, rozm�r 333/80/249 mm, pevnost v tlaku P15) nebo v�ncovka Heluz 
8/21 (broušená, rozm�r 333/80/209 mm, pevnost v tlaku P15). 

Všechny v�nce budou provedeny z oceli B500B a betonu C20/25. 
Množství a provedení výztuže v�nc� viz Podrobný statický výpo�et (statický 
výpo�et zpracovaný není – bakalá�ská práce). 

• Strop nad 1NP 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Nad 1NP je navržena stropní konstrukce z prvk� od firmy Heluz. 
Skládající se z nosník� Heluz miako (rozm�r 160/175/délka mm) a vložek Heluz 
miako 19/62,5 (rozm�r 250/525/190 mm), 19/50 (rozm�r 250/400/190 mm) 
a 8/62,5 (rozm�r 250/515/80 mm). Nosníky Heluz miako budou ukládány 
na zdivo na t�žký asfaltový pás tl. 3,5 mm. Konstrukce stropu bude 
zmonolitn�na nadbetonováním desky tl. 60 mm z betonu C20/25. Celková 
tlouš�ka stropu po zmonolitn�ní bude 250 mm. Veškeré vyztužení bude 
provedeno z oceli B500B, viz Podrobný statický výpo�et (statický výpo�et 
zpracovaný není – bakalá�ská práce). P�ed betonáží bude nutné vymezit otvory 
pro prostupy viz výkres P�dorys stropu 1NP. 

Stropní konstrukce Heluz bude provád�na dle technologického postupu 
výrobce. 
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• Komín 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í

 V objektu bude umíst�no jedno komínové t�leso. Jedno pr�duchový 
komín Schiedel Multi Ø 140 mm, se zaintegrovaným p�ívodem vzduchu p�ímo 
ke spot�ebi�i. Výška komínu bude +8,920 m, p�dorysný rozm�r 360/360 mm.  
Ve spodní �ásti komínu bude použita prefabrikovaná komínová pata ABS 14. 
Napojení komínu se provede T – kusem a dv�ma napojujícími adaptéry. Komín 
bude oddilatován od st�n a v míst� pr�chodu komínu stropní konstrukcí 
minerální izolací Isover N tl. 30 mm. Komín bude vyveden 650 mm nad úrove�
h�ebene. Ukon�ení komínu nad st�echou bude pomocí Schiedel krakovcové 
desky 680/680 mm, která bude osazena na komínovou tvárnici pod úrovní 
pr�chodu st�echy.  Na krakovcové desce bude vyzd�no oplášt�ní z cihel Klinker 
barvy �ervené (rozm�r 290/140/65 mm). Oplášt�ní bude vyzd�no a spárováno 
zdící a spárovací maltou Cemix pro lícové zdivo pevnosti v tlaku P5.  
 Na komín a p�ilehlé betonové tašky bude nalepen pás Bramac Wakaflex. 

• St�ešní konstrukce a krytina 
a) Objekt garáže 

 Objekt bude zast�ešen pultovou st�echou se sklonem 7°. St�ešní krytina 
bude skládaná z betonových st�ešních tašek Bramac MAX 7°. St�ešní krytina 
bude kladena dle technologie výrobce. 

Krov bude tvo�ený pozednicemi 160/140 mm a krokvemi 100/200 mm.  
 Spoje prvk�: 

– Krokve budou osedlány na pozednice nejvýše z 1/3 výšky krokve. 
– Krokve budou na stran� st�ešního žlabu k pozednici p�ibity 2x h�ebíkem 

stavebním 7,6/260 mm DIN 1151. 
– Krokve na stran� garážových vrat budou k pozednici p�ipojeny posuvným 

spojem za pomoci Bova kotevního prvku BV/KP 12 – 39. Prvek bude 
p�ipojen ke krokvi závitovou ty�í FE 8.8 Ø 12 mm DIN 975, dl. 220 mm 
v�etn� podložky 13/24/2,5 mm DIN 125 a 2x matice M12 DIN 934. 
Prvek bude p�ipojen k pozednici 4x kroužkovými h�ebíky 4,0/120 mm 

– Pozednice na stran� st�ešního žlabu bude kotvena k v�nci závitovou ty�í 
FE 8.8 Ø 16 mm DIN 975, dl. 330 mm na chemickou kotvu v�etn�
podložky 18/38/3 mm DIN 440 a matice M16 DIN 934. 

– Pozednice na stran� garážových vrat bude kotvena k v�nci pásovou ocelí 
5/50 mm S235JR, dl. 1500 mm, která bude zabetonována ve v�nci. 
Kotvení pozednice k pásové oceli bude 3x h�ebíky stavebními 5/140 mm. 

 Na stran� interiéru budou na záklop použita nehoblovaná prkna 
tl. 20 mm. Na stran� exteriéru budou použita na záklop palubky 
19/146/4000 mm. D�ev�né prvky budou opat�eny 2x post�ikem Bochemit 
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optimal zeleným, pohledové prvky budou opat�eny 2x post�ikem Bochemit 
optimal bezbarvým. St�ešní krytina bude kladena na lat� a kontralat� 60/40 mm. 
 Odv�trání st�ešního plášt� bude zajišt�no vzduchovou mezerou tl. 40 mm 
vytvo�enou kontralat�mi. V míst� v�trané vzduchové mezery u okapu a vrcholu 
pultu bude umíst�n Bramac v�trací pás okapní. Pás bude p�ipevn�n h�ebíky 
v pravidelných 200 mm odstupech k okapní lati nebo k lati u vrcholu pultu 
a na �ela kontralatí. V�trání bude navíc zajišt�no Bramac v�trací m�ížkou 
univerzální, která bude umíst�na na poslední lati u st�ešního žlabu, m�ížka 
p�ibita h�ebíky v pravidelných 200 mm odstupech. 

b) Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

 Objekt bude zast�ešen sedlovou st�echou se sklonem 42°. St�ešní krytina 
bude skládaná z betonových st�ešních tašek Bramac MAX. St�ešní krytina bude 
kladena dle technologie výrobce.  Bude se jednat o novodobý krov s vaznicemi. 
 Krov bude tvo�ený: 
 – pozednicemi 160/140 mm, 
 – krokvemi 100/180 mm, 
 – kleštinami 1x 80/160 mm a 2x 80/160 mm, 
 – sloupky 140/140 mm, 
 – vaznicemi 160/240 mm. 
 Spoje prvk�: 

  – Krokve budou osedlány na pozednice a vaznice nejvýše z 1/3 výšky 
  krokve. 
  – Sloupky budou �epovány do vaznic nejvýše do 1/3 výšky vaznice. 
  – Krokve budou k pozednici a vaznici p�ibity 2x h�ebíkem stavebním  
 7,6/260 mm DIN 1151. 

– Spoj krokví v h�ebeni bude proveden 2x závitovou ty�í FE 8.8 
 Ø 12 mm DIN 975, dl. 220 mm v�etn� podložky 14/33/2,5 mm DIN 440 
a matice M12 DIN 934. 
 – Spoj horních kleštin s krokvemi bude proveden 2x závitovou ty�í FE 
8.8 Ø 12 mm DIN 975, dl. 300 mm v�etn� podložky 14/33/2,5 mm DIN 440 
a matice M12 DIN 934. 
 – Spoj dolních kleštin s krokvemi bude proveden 2x závitovou ty�í FE 
8.8 Ø 12 mm DIN 975, dl. 380 mm v�etn� podložky 14/33/2,5 mm DIN 440 
a matice M12 DIN 934. 
 – Sloupky budou kotveny ke stropu Bova úhelníkem BV/Ú 05-27. 
Úhelník bude kotven ke stropu 2x závitovou ty�í FE 8.8 Ø 10 mm DIN 975, 
dl. 160 mm v�etn� podložky 10,5/20/2 mm DIN 125 a matice M10 DIN 934. 
Úhelník bude p�ipojen ke sloupku 3x vruty 6/70 mm DIN 97.  

 – Pozednice bude kotvena pásovou ocelí ke stropní konstrukci. Rozm�r 
pásové oceli bude 5/50 mm a délka 2100 mm. Pásová ocel bude p�ibita 
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k pozednici 4x h�ebíkem stavebním 5/140 mm, ke stropu bude kotvena 2x 
závitovou ty�í FE 8.8 Ø 12 mm DIN 975 délky 160 mm na chemickou kotvu 
v�etn� podložky 13/24/2,5 mm DIN 125 a matice M12 DIN 934. 
 – Pozednice bude kotvena k v�nci závitovou ty�í FE 8.8 Ø 16 mm DIN 
975, dl. 330 mm na chemickou kotvu v�etn� podložky 18/38/3 mm DIN 440 
a matice M16 DIN 934. 
  
 Krokve výšky 180 mm budou na okapním konci ohoblovány z horní 
strany o tl. 20 mm v délce 1 170 mm. Pro umíst�ní d�ev�ného záklopu z palubek 
19/146/4000 mm. První dva páry krokví v obou štítech nebudou mít ohoblované 
konce krokví, ale budou osazeny o 20 mm níže než ostatní páry krokví. 

D�ev�né prvky budou opat�eny 2x post�ikem Bochemit optimal zeleným, 
pohledové prvky opat�eny 2x post�ikem Bochemit optimal bezbarvým. 

Prostorová tuhost krovu bude zajišt�na p�ibitím Bova zav�trovacích pás�
BV/ZP 10–04, ší�ky 40 mm a tlouš�ky 2mm. Zav�trovací pásy budou umíst�ny 
shora na krokvích, kleštinách a v míst� štítových krokví budou shora na záklopu. 
 Odv�trání st�ešních pláš�� bude zajišt�no vzduchovou mezerou 
tl. 40 mm vytvo�enou kontralat�mi. Ve druhé �ad� od h�ebene bude každá pátá 
taška odv�trávací. V míst� v�trané vzduchové mezery u okapu bude umíst�n 
Bramac v�trací pás okapní, který bude p�ipevn�n h�ebíky v pravidelných 
200 mm odstupech k okapní lati a na �ela kontralatí. V�trání navíc zajišt�no 
Bramac v�trací m�ížkou univerzální, která bude umíst�na na poslední lati 
u st�ešního žlabu, m�ížka p�ibita h�ebíky v pravidelných 200 mm odstupech. 
 Prostupy v�tracích potrubí budou zajišt�ny betonovými taškami Bramac 
Durovent PRO. 

c) Záv�t�í 

 Záv�t�í bude zast�ešeno sedlovou st�echou se sklonem 7°. St�ešní krytina 
bude  skládána z desek polykarbonátu Makrolon MULTI UV rozm�ru 
10/1000/3500 mm. Zast�ešení záv�t�í bude provád�no po provedení fasádní 
barvy. St�ešní krytina provedena dle technologie výrobce. 

Krov bude tvo�ený: 
 – hranoly 120/180 mm, 120/200 mm, 60/60 mm 
 – krokvemi 100/140 mm 
Hranoly 60/60 mm budou shora zapušt�ny na krokvích. Na tyto hranoly 
a krokve bude pokládána st�ešní krytina dle technologie výrobce. 
Spoje prvk�: 

  – Krokve budou osedlány na hranoly nejvýše z 1/3 výšky  
 krokve. 
  – Krokve budou k hranol�m p�ibity 2x h�ebíkem stavebním  
 7,1/220 mm DIN 1151. 
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  – Spoj krokví v h�ebeni bude proveden 2x závitovou ty�í ZB 8.8 
 Ø 10 mm DIN 975, dl. 200 mm v�etn� pozinkované podložky 11/34/3 mm 
 DIN 440 a pozinkované matice M10 DIN 934. 

 – Hranoly budou kotveny k obvodovým st�nám rodinného domu a garáže 
Bova t�meny BV/T – 120 11 – 29 výšky 160 mm. T�meny budou kotveny 
do st�ny 4x závitovou ty�í pozinkovanou ZB 8.8 Ø 10 mm DIN 975 dl. 200 mm 
na chemickou kotvu v�etn� pozinkované podložky 10,5/20/2 mm DIN 125 
a pozinkované kloboukové matice M10 DIN 1587. Hranoly budou kotveny 
k Bova prvku 8x pozinkovanými kroužkovými h�ebíky 3,4/70mm. 

D�ev�né prvky budou opat�eny 2x post�ikem Bochemit optimal zeleným, 
pohledové prvky budou opat�eny 2x post�ikem Bochemit optimal bezbarvým. 

• Schodišt�
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Schodišt� vnit�ní
Schodišt� bude železobetonové, monolitické, dvouramenné. Uložené 

na podkladní desce, na nosném obvodovém zdivu a bude vetknuté do stropu. 
Ší�ka schodiš�ových ramen bude 900 mm, délka jednotlivých ramen 2240 mm. 
Ší�ka mezipodesty bude 1000 mm. Výztuž bude provedena viz Podrobný 
statický výpo�et (statický výpo�et zpracovaný není – bakalá�ská práce). 
Vyztužení bude provedeno z betoná�ské oceli B500B a betonu C20/25.  

P�i betonáži schodišt� bude nutno rozší�it desku nástupního ramene 
na ší�ku 1200 mm. Na tomto rozší�ení dojde pozd�ji k provedení p�í�ky z desek 
sádrokartonu Rigips RB tl. 12,5 mm. P�í�ka bude dobíhat k výstupnímu rameni 
schodišt�. Schodiš�ové stupn� budou betonovány sou�asn� s betonovou deskou. 
Tlouš�ka desky mezipodesty bude 150 mm, tlouš�ka desek ramen bude 130 mm. 

Schodišt� bude obloženo keramickou dlažbou Rako tl. 10 mm, odstín 
a rozm�ry dlažby budou dle požadavku stavebníka. Dlažba bude lepena lepidlem 
Cemix standard nataženým zubatou st�rkou. Na hranách stup�� budou použity 
hliníkové ukon�ovací lišty J. K boku schodišt� bude p�ipevn�no nerezové 
zábradlí výšky 1,0 m. Více viz Výpis záme�nických výrobk� pod položkou Z1. 
Rozm�r jednotlivých schodiš�ových stup�� bude 175/280 mm. P�ed samotným 
provád�ním schodišt� bude nutné zam��it skute�né výškové rozm�ry. 

Schodišt� vn�jší – vedoucí na terasu 
Schodiš�ové stupn� budou provedeny z betonových palisád Best Premium 
(rozm�r 110/110/délka mm). Uložených z 1/3 v betonovém loži C16/20. 
Na stupn� bude použita betonová dlažba Best Klasiko tl. 40 mm. Betonová 
dlažba bude uložena na loži z drceného kameniva frakce 2–5 mm tl. 30 mm, 
které bude uloženo na loži z drceného kameniva frakce 2–5 mm a frakce  
4–8 mm tl. 150 mm v pom�ru 1:1. 
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• Klempí�ské práce 
Požadavky pro oba objekty

Svodné roury a okapové žlaby v�etn� p�íslušenství budou kompletní 
dodávkou od firmy Bramac, prvky Bramac – STABICOR M barvy hn�dé 
(materiál pozink). 

Dojde k oplechování st�n garáže a rodinného domu s projek�ní kancelá�í 
v míst� p�íst�ešku nad záv�t�ím. Oplechování bude provedeno z pozinkovaného 
plechu tl. 0,6 mm. Více viz Výpis klempí�ských výrobk� pod položkou K11 
a K12. 
Klempí�ské výrobky budou provedeny v souladu s �SN 73 3610. 

• Záme�nické výrobky 
 Zábradlí francouzských oken ve  2NP bude mít povrchovou úpravu 
komaxitováním. Více viz Výpis záme�nických výrobk� pod položkou Z2. 
 Zábradlí schodišt� na chodb� ve 2NP, které je po pravé stran� p�i sm�ru 
výstupu po schodiš�ovém rameni bude kotveno k podlahové konstrukci. 
Nerezové zábradlí schodišt� viz Výpis záme�nických výrobk� pod položkou Z1. 

Výška jednotlivých zábradlí bude 1 m. 

• Truhlá�ské výrobky 
 Na chodb� ve 2NP budou ve stropní konstrukci osazeny protipožární 
skládací p�dní schody Fakro LWF – 280. Rozm�ru 700/1200 mm. 
 Stavebník dle svého výb�ru zvolí kuchy�skou linku a ostatní nábytek. 

• Tepelná a kro�ejová izolace 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Dojde k zateplení šikmin ve 2NP tepelnou izolací mezi krokvemi 
tl. 180 mm a tepelnou izolací pod krokvemi tl. 120 mm, celková tl. bude 
300 mm. Na krokve budou p�ichyceny krokevní nástavce. Izolace mezi 
krokvemi bude p�ichycena drátky ze spodu krokví. Izolace pod krokvemi bude 
p�ichycena drátky zav�šenými na krokevních nástavcích. Tepelnou izolací je 
Isover UNI (
d = 0,035 W.m-1.K-1). 

Dojde k zateplení stropu ve 2NP tepelnou izolací mezi kleštinami 
tl. 160 mm a tepelnou izolací pod kleštinami tl. 140 mm, celková tl. bude 
300 mm. Tepelnou izolací je Isover UNI (
d = 0,035 W.m-1.K-1). 

Pro zateplení podlah v 1NP je navržena tepelná izolace z polystyrenu 
Isover EPS Grey 100 tl. 60 a 80mm (
d = 0,031 W.m-1.K-1), celková tl. 140 mm. 
Tepelná izolace bude voln� pokládána. Spáry jednotlivých vrstev desek 
polystyrenu budou posunuty o polovinu desky. 

Zateplení zdiva soklu a obvodových základ� z vn�jší strany bude 
provedeno tepelnou izolací Synthos XPS 30 tl. 60 mm (
d = 0,034 W.m-1.K-1). 
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Tepelná izolace bude mechanicky kotvena a lepena Cemix lepící a st�rkovací 
hmotou basic k vn�jší stran� základ� ztraceného bedn�ní. 

Základ pod st�nou p�íst�ešku bude zateplen tepelnou izolací Synthos 
XPS 30 tl. 60 mm (
d = 0,034 W.m-1.K-1) v délce 1 000 mm od objektu. St�na, 
která bude založena na tomto základu, bude zateplena po výšce 330 mm 
od založení zdi a v délce 1 000 mm. 

Jako kro�ejová izolace podlah 2NP je navržena kro�ejová izolace Isover 
EPS RigiFloor 4 000 tl. 40mm. Izolace bude voln� pokládána na stropní 
konstrukci. 

Pro zateplení p�eklad� obvodového zdiva a v�nc� bude použita tepelná 
izolace z polystyrenu Isover EPS GreyWall tl. 140 mm (
d = 0,032 W.m-1.K-1). 

• Výpln� otvor� vn�jší 
Objekt garáže 

− Okna, dve�e 
 Všechna okna a dve�e budou plastová, profilového systému Veka 
Softline 70 od firmy VPO Protivanov. 5 – ti komorový rám, 5 – ti komorové 
k�ídlo. Zasklené dvojsklem Ug = 1,10 W.m-2.K-1, sou�initel prostupu tepla rámu 
okna Uf = 1,41 W.m-2.K-1, s distan�ním ráme�kem  
�g = 0,051 W.m-1.K-1. Okna budou sklopná. Dve�e otvíravá. Z vn�jší strany 
budou mít výpln� otvoru barvu nussbaum (tmavohn�dá), z vnit�ní strany barvu 
RAL 9010. 
Vn�jší parapety oken a dve�í budou kompletní dodávkou od firmy VPO 
Protivanov. Bude se jednat o tažené hliníkové parapety povrchov� upravené 
vypáleným lakem. 
 Vnit�ní parapety oken budou kompletní dodávkou od firmy VPO 
Protivanov. Bude se jednat o plastové kom�rkové parapety barvy RAL 9010. 

− Garážová vrata 
 Budou roletová od firmy Marwin velikosti 5500/2230 mm. 

Z vn�jší strany bude mít výpl� otvoru barvu nussbaum (tmavohn�dá), z vnit�ní 
strany barvu RAL 9010. 

  
 Výpln� otvor� budou kotveny turbošrouby se zapušt�nou hlavou. 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

− Okna, dve�e 
 Všechna okna a dve�e budou plastová, profilového systému Veka 
Softline 82 MD – t�ída A (dle �SN EN 12608) od firmy VPO Protivanov.  
Se 7 – mi komorovým rámem, 6 – ti komorovým k�ídlem. Zasklené izola�ním 
trojsklem Ug = 0,6 W.m-2.K-1, sou�initel prostupu tepla rámu okna  
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Uf = 1,08 W.m-2.K-1, s distan�ním ráme�kem �g = 0,041 W.m-1.K-1. Okna budou 
sklopn�–otevíravá, dve�e na terasu posuvná. Vstupní dve�e otvíravá. Z vn�jší 
strany budou mít výpln� otvoru barvu nussbaum (tmavohn�dá), z vnit�ní strany 
barvu RAL 9010. 
 Vn�jší parapety oken a dve�í budou kompletní dodávkou od firmy VPO 
Protivanov. Bude se jednat o tažené hliníkové parapety povrchov� upravené 
vypáleným lakem. 
 Vnit�ní parapety oken budou kompletní dodávkou od firmy VPO 
Protivanov. Bude se jednat o plastové kom�rkové parapety barvy RAL 9010. 
 P�ipojovací spáry mezi výpln�mi otvor� a stavebními konstrukcemi 
budou opat�eny parot�snou okenní fólií Interiér Soudal z vnit�ní strany 
a paropropustnou okenní fólií Exteriér Soudal z vn�jší strany. P�ipojovací spára 
bude vypln�na PUR p�nou.  
 Výpln� otvor� budou kotveny p�ímo turbošrouby se zapušt�nou hlavou 
nebo kotvícími plechy, které budou kotveny turbošrouby se zapušt�nou hlavou. 

− St�ešní okna 
 St�ešní okna budou d�ev�ná Velux standard plus GLL 1055 MK06, 
rozm�r 780/1180 mm. Povrchová úprava vnit�ní �ásti rámu bude bezbarvým 
lakem. Povrchová úprava vn�jší �ásti rámu bude potaženým hliníkem barvy 
�erné.  Zasklené izola�ním dvojsklem Ug = 1,10 W.m-2.K-1, sou�initel prostupu 
tepla rámu okna je Uf = 1,3 W.m-2.K-1, s distan�ním ráme�kem  
�g = 0,055 W.m-1.K-1. 

• Výpln� otvor� vnit�ní 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

 Vnit�ní dve�e budou hladké dýhové (sv�tlý buk) do d�ev�ných 
obložkových zárubní. Dve�e budou plné nebo �áste�n� prosklené. Základní 
výška dve�í bude 1 970 mm. Ší�ky 600, 700, 800 mm. V objektu se budou 
nacházet dve�e ší�ky 800 mm s prosklenou st�nou, kdy ší�ka stavebního otvoru 
bude 1 500 mm. Posuvné dve�e budou osazeny do p�edem p�ipravených pouzder 
Eclisse jednok�ídlých (verze zdivo) 1735/2065 mm a 1535/2065 mm. 

• Obklady st�n vn�jší 
Objekt garáže 

 Obklad, horní �ásti vn�jších st�n, objektu garáže bude proveden 
z palubek tl. 16 mm. Obklad bude proveden na d�ev�ném roštu z latí 30/50 mm, 
ve vzdálenosti 1000 mm. Obklad bude za�ínat na + 2,480 m a bude dobíhat 
k záklopu st�echy nebo krokvím. Palubky a lat� budou naimpregnovány 
fungicidním rozpoušt�dlem Luxol Impregnant. Palubky opat�eny lakem Luxol 
s UV ochranou. Obklad bude proveden po provedení vn�jších omítek. 
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• Obklady st�n vnit�ní 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

 Obklady jsou navrženy v sociálních za�ízeních, za kuchy�skými linkami 
a v místnosti domácí práce za umyvadlem. Obklady se provedou keramickými 
obklady od firmy Rako tl. 10 mm odstín dle výb�ru stavebníka.  

V koupelnách a na WC bude pod keramický obklad provedena 
hydroizola�ní st�rka Mapei monolastic, kouty budou vyztuženy páskou Mapei 
mapeband. Nát�r st�rky bude vytažený 300 mm na svislé obvodové konstrukce 
místností, ve sprchovém kout� a za vanou do výšky 2400 mm.  
 Jako podklad pod obklady bude sloužit cementový post�ik Cemix 052 
tl. 4 mm. Obklady lepeny flexibilním lepidlem Cemix flex klasik. Výšky 
jednotlivých obklad� viz výkresy P�dorys 1NP a P�dorys 2NP Spárovací 
hmotou bude spárovací hmota Cemix flex. Spárovací odstín bude p�izp�soben 
barv� obklad�. Budou použity plastové rohové a koutové lišty. 
 Obklad na deskách sádrokartonu proveden dle technologie Rigips. 

• Omítky a malby vn�jší 
Objekt garáže 

Vn�jší omítky budou dvouvrstvé v systému od firmy Cemix. Jádrovou 
omítkou bude jádrová omítka ru�ní Cemix 052 tl. 20 mm. Vrchní omítkou bude 
zatíraná omítka tenkovrstvá jemná Cemix 043b tl. 4 mm. Povrchovou úpravou 
bude fasádní barva bíla Cemix FTB. 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Vn�jší omítky budou dvouvrstvé v systému od firmy Cemix. Jádrovou 
omítkou bude Cemix Supertherm TO – jádrová omítka tl. 25 mm  
(
d = 0,13 W.m-1.K-1). Vrchní omítkou bude Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná 
Cemix 043b tl. 4 mm (
d = 0,54 W.m-1.K-1). Povrchovou úpravou bude Fasádní 
barva bílá Cemix FTB. 

 Omítky st�ny (tl. 150 mm) v záv�t�í budou dvouvrstvé v systému 
od firmy Cemix. Jádrovou omítkou bude jádrová omítka ru�ní Cemix 052 
tl. 20 mm. Vrchní omítkou bude zatíraná omítka tenkovrstvá jemná Cemix 043b 
tl. 4 mm. Povrchovou úpravou bude fasádní barva bíla Cemix FTB. 

St�ny záv�t�í a rodinného domu budou od sebe oddilatovány trvale 
pružným tmelem. 
 Nad soklem ve výškové úrovni od +0,110m do +0,270 bude na tepelnou 
izolaci, která bude v míst� prvních dvou �ad keramických tvárnic Heluz STI 44 
natažena Cemix Lepící a st�rkovací hmota s vloženou sklotextilní sí�ovinou. 
Na takto upravený povrch bude omítnuta Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná 
Cemix 043b tl. 4 mm (
d = 0,54 W.m-1.K-1). Povrchovou úpravou je Fasádní 
barva bílá Cemix FTB. 
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• Omítky a malby vnit�ní 
Požadavky pro oba objekty

Vnit�ní povrch bude opat�en cementovým p�edst�ikem Cemix 052, 
omítky budou od firmy Cemix typu Jednovrstvá omítka ru�ní Cemix 073. 
Omítky budou provád�ny ru�n�, jejich tlouš�ka je 10 mm. Omítky budou 
provedeny ke hrubé podlaze.  

Malby budou provád�ny na vyschlý povrch. Barva maleb bude bílá. 
Malby budou provád�ny p�ed montáží nášlapných vrstev a následn�
po provedení podlah budou provedeny drobné korekce. Na omítku bude 
nanesena Primalex univerzální penetrace. Na malby bude použit Primalex Plus 
bílý. 

Malby a omítky budou provedeny dle technologického postupu výrobc�. 
  
Podkladní vrstvy pod podlahy 
Objekt garáže 

 Podkladní vrstvy budou provád�ny až po ukon�ení omítek a instalací. 
Na podkladní a zárove� ochranné desce izolace proti vod� tl. 80 mm, 

bude provedena dilatace na�íznutím do hloubky 10–20 mm. Dilatace provedena 
v polovin� garáže v p�í�ném sm�ru. 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

 Podkladní vrstvy budou provád�ny až po ukon�ení omítek a instalací. 
V 1NP bude provedeno zateplení tepelnou izolací Isover EPS Grey 

tl. 80 a 60 mm (
d = 0,031 W.m-1.K-1), celková tl. bude 140 mm. Tepelná izolace 
bude voln� pokládána. Spáry jednotlivých vrstev desek polystyrenu budou 
posunuty o polovinu desky. 

Ve 2NP bude použita kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 
4000 tl. 40 mm. Tepelná izolace bude voln� pokládána na stropní konstrukci. 

Po pokládce izolací dojde k pokládce PE – AL odrazové fólie s rastrem, 
spoje budou p�elepeny lepící páskou. Následn� dojde k pokládce topného 
registru podlahového topení od firmy Revel. Požadavky na podlahové topení 
v místech dilatací apod., viz p�íloha Projekt TZB  (projekt není – bakalá�ská 
práce).  

Dilatace anhydritových desek jednotlivých místností provedeny v míst�
k�ídel dve�í. V místnosti 112 dojde k dilataci v míst� zúžení této místnosti. 
Dilatace provedeny na�íznutím anhydritové desky do hloubky 10–20 mm.  

Dojde k provedení dilatace po obvodu anhydritové desky vložením 
dilata�ního pásku Isover N/PP 100. 

Takto p�ipravený podklad je p�ipravený pro provád�ní roznášecí desky 
z anhydritového pot�ru CA – C25 – F5. 
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• Podlahy z keramické dlažby 
Objekt garáže 

Na podkladní betonovou desku bude provedena Cemix samonivela�ní 
cementová st�rka 30. Keramická dlažba lepena k podkladu flexibilním lepidlem 
Cemix flex klasik. Dlažba bude od firmy Rako tl. 10 mm. Návrh vzoru, odstínu 
a velikosti dlažby dle uvážení stavebníka. Dlažby spárovány spárovací hmotou 
Cemix flex, odstín bude p�izp�soben barv� dlažby. 

Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Dlažby budou od firmy Rako tl. 10 mm. Návrh vzoru, odstínu a velikosti 
dlažby dle uvážení stavebníka. Dlažby budou provád�ny p�ed montáží 
obložkových zárubní dve�í a po obkladech st�n. Dlažby lepeny k podkladu 
flexibilním lepidlem Cemix flex klasik. Dlažby spárovány spárovací hmotou 
Cemix flex, odstín bude p�izp�soben barv� dlažby. Po obvod� místností bude 
proveden keramický soklík ve styku se st�nou. Dojde k dilataci dlažby a obkladu 
st�ny pop�ípad� keramického soklíku za pomoci trvale pružného 
polyuretanového tmelu Cemix. Keramický soklík zakon�en plastovou rohovou 
lištou, odstín p�izp�soben barv� dlažby. Na p�echodech jednotlivých nášlapných 
vrstev budou použity odpovídající p�echodové lišty. 

Postup provád�ní podlah bude dle technologického postupu výrobce.
Detailní popis jednotlivých vrstev podlah viz výkres �ez A–A. 

• Podlahy laminátové 
Objekt rodinného domu s projek�ní kancelá�í 

Podklad musí být dostate�n� vyschlý. Na tuto vrstvu se položí p�nová 
podložka Mirelon tl. 3 mm. Na ni položena laminátová podlaha Floorline 
tl. 8mm. Odstín dle požadavku stavebníka. Po obvodu místnosti bude provedena 
plastová soklová lišta LM60, barva p�izp�sobena barv� podlahy. Pod soklovou 
lištou provedena dilatace laminátové podlahy. 

Postup provád�ní podlahy bude dle technologického postupu výrobce. 
Detailní popis jednotlivých vrstev podlahy viz výkres �ez A–A. 

• Oplášt�ní podkroví 
  Podhled v podkroví bude zav�šen na krokvích nebo kleštinách  
 krokvovými nástavci, které budou kotveny z boku t�chto prvk� Rigips vruty 
 do p�ímých záv�s� FN. Na krokvové nástavce budou šrouby Rigips 421/9,5 LB
  p�ipevn�ny Rigips p�ímé záv�sy. Do p�ímých záv�s� budou šrouby Rigips 
 421/9,5 LB kotveny Rigips CD profily. K CD profil�m budou šrouby Rigips 
 rigistabil šroubovány sádrokartonové desky. V koupeln� a WC budou 
 sádrokartonové desky Rigips RBI 12,5 mm v ostatních místnostech Rigips RB 
 12,5 mm.  
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 Mezi krokvemi, kleštinami a pod nimi vložena tepelná izolace Isover 
Uni.  

Funkci parot�sné vrstvy v šikminách a stropu 2NP zajiš�uje parot�sná 
fólie Jutafol N AL 170, spoje budou p�elepeny páskou Jutafol SP AL. 

  Po provedení oplášt�ní podkroví dojde k záklopu kleštin prkny 
 tl. 25 mm.  

• Úpravy okolí objekt�
Chodníky a terasa budou provedeny z betonové dlažby Best Klasiko 

tl. 40 mm. Betonová dlažba bude uložena na loži z drceného kameniva frakce  
2–5 mm tl. 30 mm, které bude uloženo na loži z drceného kameniva frakce  
2–5 mm a frakce 4-8 mm tl. 150 mm v pom�ru 1:1. Zpevn�né plochy budou 
ohrani�eny obrubníkem Best – Parkan (rozm�r 50/200/délka mm). Obrubník 
bude uložen z 1/3 v betonovém loži C16/20. Terasa bude svažována 
pod sklonem 2% na stranu jihovýchodní. Rozm�r terasy bude 3600/3000 mm.

Parkovací stání a p�íjezdová komunikace bude provedena z pojízdné 
betonové dlažby Best Klasiko tl. 80 mm. Betonová dlažba bude uložena na loži 
z drceného kameniva frakce 2–5 mm tl. 30 mm, které bude uloženo na loži 
z drceného kameniva frakce 4–8 mm tl. 150 mm, které bude uloženo na loži 
z drceného kameniva frakce 16–32 mm tl. 250 mm, které bude uloženo na loži 
z drceného kameniva frakce 0–4 mm a frakce 4–8 mm tl. 150 mm v pom�ru 1:1. 
Zpevn�né plochy budou ohrani�eny obrubníky �ady Best – Mono (rozm�r 
150/300/1000 mm). Na jihozápadní stran� v míst� parkovacích stání a na stran�
severozápadní v míst� napojení na místní komunikaci budou použity betonové 
obrubníky Best Mono p�echodové (rozm�r 150–250/150/1000 mm) a Best Mono 
nájezdové (rozm�r 150/150/1000 mm). Nájezdové obrubníky budou v úrovni 
betonové dlažby. Obrubníky uloženy z 1/3 v betonovém loži C16/20. 
 Okapový chodní�ek kolem objekt� bude proveden z ka�írku frakce  
16–22 mm. Ka�írek bude uložen na geotextílii 300 g/m2. Ka�írek bude 
ohrani�en obrubníky Best – Parkan (rozm�r 50/200/délka mm). Obrubníky 
budou uloženy z 1/3 v betonovém loži C16/20. 
 Vyrovnávací terénní stupn� budou provedeny z betonových palisád Best 
Premium (rozm�r 110/110/délka mm). Uložených z 1/3 v betonovém loži 
C16/20. Na stupn� bude použita betonová dlažba Best Klasiko tl. 40 mm. 
Betonová dlažba bude uložena na loži z drceného kameniva frakce 2–5 mm 
tl. 30 mm, které bude uloženo na loži z drceného kameniva frakce 2–5 mm 
a frakce 4–8 mm tl. 150 mm v pom�ru 1:1. 
 Obsypy zpevn�ných ploch budou provedeny zeminou ve sklonu 18°. 
 Jednotlivé zásypy hutn�ny na únosnost 200 KPa ve vrstvách nejvýše 
200 mm. 
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• Oplocení
 Pozemek bude oplocen po celém obvodu. Oplocení bude tvo�eno 
poplastovanými sloupky Turbolinea Ø 38/1,5 mm délky 2000 mm. 
Zabetonovanými v betonových patkách o rozm�ru 300/300 mm. Hloubka 
založení patek minimáln� 800 mm pod terénem. Beton do základových patek 
C16/20. Sloupky oplocení v osové vzdálenosti 3000 mm. Pletivo oplocení bude 
výšky 1500 mm a Ø 2,5 mm (žárov� zinkované ocelové jádro Ø 1,65 mm 
+ poplastování). Sou�ástí plotu budou rá�ny, napínací a vázací dráty.  
 Branky budou osazeny v míst� záv�t�í a na rohu objektu rodinného domu 
s projek�ní kancelá�í.  
 Branka na rohu bude z jeklu 40/40/3 mm oceli S235JR. Ší�ka branky 
bude 850 mm, výška totožná s výškou oplocení. 
 Branka v záv�t�í bude dvouk�ídlá z hoblovaných prken tl. 22 mm 
a hranol� 60/60 mm. Ší�ka k�ídel branky je 900 a 400 mm, výška branky 
1 200 mm. K�ídlo ší�ky 900 mm bude p�ipevn�no k obvodové st�n� garáže 
závitovými ty�emi na chemickou kotvu. K�ídlo ší�ky 400 mm bude p�ipevn�no 
k pozinkovanému jeklu 60/60/4 mm z oceli S235JR. Jekl bude kotven k základu 
st�ny záv�t�í a st�n� záv�t�í závitovými ty�emi na chemickou kotvu. 
 Brány budou z jeklu 60/60/4 mm oceli S235JR. Sloupky pro brány budou 
z jeklu 60/60/4 mm oceli S235JR. Jedna brána ší�ky 2 800 mm bude umíst�na 
v míst� venkovních parkovacích stání. Druhá brána ší�ky 2 800 mm bude 
umíst�na v pravém rohu na stran� jihozápadní. 
 Sloupky bran a branek budou zabetonovány v patkách o rozm�ru 
500/500 mm. Hloubka založení patek bude minimáln� 800 mm pod terénem. 
Beton do základových patek C16/20. 
 Branka na rohu a brány budou nat�eny Colorlak Základní barvou agua 
základ V2118 a vrchním nát�rem DENAS UNI. MAT 0530 zeleným. Nát�ry 
budou provád�ny dle technologického postupu výrobce. 
 Branka v záv�t�í bude opat�ena lakem Luxol s UV ochranou. 

• Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu 
nosné konstrukce 
 Zatížení dle �SN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

• Popis zvláštních a neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�
a technologických postup�
 P�i provád�ní konstrukcí bude nutné vycházet z typových detail�
jednotlivých výrobc�. 
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• Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, p�ípadn� sousední stavby 
 Stavbu bude nutné provád�t ve stanoveném �asovém sledu. 
1. Vyty�ení stavby, výkopové práce, inženýrské sít� – p�ípojky, provedení 

vrtané studny 
2. Základové konstrukce, izolace proti vod� a radonu 
3. Hrubá stavba 1NP 
4. Strop nad 1NP 
5. Hrubá stavba 2NP 
6. Krov 

• Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev�ovacích 
konstrukcí �i prostup�
 Speciální podmínky nejsou stanoveny. 

• Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Jsou stanoveny požadavky na kontrolu:

− Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrolu 
zajistí stavební dozor investora. 

− Provedení hydroizolací proti tlakové vod�. Kontrolu zajistí stavební dozor 
investora. 

− St�nových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití 
odpovídajících spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

− Množství a provedení výztuže v jednotlivých prvcích. Kontrolu zajistí 
stavební dozor investora. 

− Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvk� dle projektu a jejich 
zmonolitn�ní sou�asn� s použitím podkladního op�rného systému stropní 
konstrukce p�ed jejím zmonolitn�ním až do nabytí únosnosti stropu. 
Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

− Konstrukce krovu z hlediska provedení tesa�ských spoj� a kladení st�ešních 
prvk� (krokví, vaznic, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí stavební 
dozor investora. 

• Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné 
literatury, software 
 Viz seznam použitých zdroj�. 

• Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby 
 Požadavky nejsou. 
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b) Podrobný statický výpo�et 
 Ne�eší se. (bakalá�ská práce) 

c) Výkresová �ást 
D1.2.01 – P�dorys a �ezy základ�, M 1:50 
D1.2.02 – Skladba stropu nad 1NP, M 1:50 
D1.2.03 – P�dorys a �ezy krov�, M 1:50 
D1.2.04 – P�dorys st�echy, M 1:50 
D1.2.05 – Detail A, M 1:10 
D1.2.06 – Detail B, M 1:5 
D1.2.07 – Detail C, M 1:5 
D1.2.08 – Detail D, M 1:5 
D1.2.09 – Detail E, M 1:5 

D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
 Viz �ást Požárn� bezpe�nostní �ešení. 

D.1.4 Technika prost�edí 
Dokládá se samostatn� pro jednotlivá níže uvedená za�ízení: 
(není doloženo – bakalá�ská práce) 

a) Technická zpráva 

• Domovní �istírna odpadních vod 
 Likvidace splaškových vod bude zajišt�na domovní �istírnou odpadních 

vod TOPAS 5 PF. Vzhledem k tomu, že se �istírna bude nacházet v záplavovém 
území, bude její poklop umíst�n v úrovni 0,000. Vy�nívající potrubí bude 
obsypáno zeminou ve sklonu 18°. Elektrická energie se zajistí z rodinného 
domu. 
Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 

• V�trání
 Všechny místnosti krom� místností 104, 113, 206, 209 mají zajišt�no 
p�irozené v�trání okny. 
 Odv�trání místností 104 (spíž), 113 (kuchy�ka) 206 (sklad), 209 (šatna) 
bude zajišt�no p�irozeným v�tráním v�tracími m�ížkami rozm�ru 80/400 mm 
umíst�nými ve dve�ních k�ídlech. 
 Odv�trání místnosti 108 (WC), 204 (koupelna), 205 (WC) bude zajišt�no 
nuceným v�tráním nást�nným ventilátor Ministyle G se zp�tnou klapkou 
ovládaným vypína�em s �asovým dob�hem. Ventilátor bude napojen 
na odv�trávací potrubí místnosti. Odv�trávací potrubí bude � 100 mm. Potrubí 

bude vyvedeno nad st�ešní pláš� a ukon�eno odv�trávacími taškami Bramac 
DUROVENT. 
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 V objektu bude umíst�na digesto� se zp�tnou klapkou. Odv�trání 
digesto�e bude napojeno na odv�trávací potrubí � 125 mm. Potrubí bude 
vyvedeno nad st�ešní pláš� a ukon�eno odv�trávací taškou Bramac 
DUROVENT. 

P�irozené v�trání objektu garáže budou zajiš�ovat dva protilehlé otvory 
rozm�ru 150/150 mm, které budou umíst�ny ve spodní �ásti zdi. Další dva 
otvory budou umíst�ny v horní �ásti d�ev�ného obkladu zdi. Všechny budou 
opat�eny v�trací m�ížkou plastovou rozm�ru 150/150 mm barvy hn�dé. 

• Vrtaná studna 
 Jako zdroj pitné vody bude vrtaná studna. Vzhledem k tomu, že se studna 
bude nacházet v záplavovém území, bude její poklop umíst�n v úrovni 0,000. 
Vy�nívající potrubí bude obsypáno zeminou ve sklonu 18°. Ve studni bude 
umíst�no �erpadlo na vodu, elektrická energie se zajistí z rodinného domu. 
Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 

• P�ípojka splaškové kanalizace 
 Splaškové vody budou odvád�ny do domovní �istírny odpadních vod 
TOPAS 5 PF. 
 Potrubí provedeno z PVC KG DN 150 mm. 
 Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tlouš�ky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm nad potrubím 
se do výkopu položí výstražná fólie.  
 Na p�ípojce bude osazena revizní šachta v míst� napojení svodného 
potrubí a p�ed �istírnou odpadních vod. 
 Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 

• P�ípojka deš�ové kanalizace 
 Deš�ové vody budou svedeny do reten�ní nádrže Herkules. 
 Potrubí deš�ové kanalizace bude provedeno z PVC KG DN 150 mm.  
 Potrubí kanalizace bude uloženo na pískovém podsypu tlouš�ky 150 mm 
a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Ve výšce 300 mm 
nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie.  
 Na p�ípojce v míst� napojení st�ešního svodu a v míst� zm�ny sm�ru 
vedení potrubí dojde k osazení revizních šachet.  
 Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 

• Plynovodní p�ípojka 
 Do objektu rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude zemní plyn 
p�iveden NTL plynovodní p�ípojkou z potrubí HDPE 100 SDR 11 � 32 mm 
podle �SN EN 12007 a TPG 702 01. Nová p�ípojka bude napojena na stávající 
NTL PE distribu�ní plynovod, kdy tento plynovod je p�iveden na hranici 



�

	��

�

pozemku a je zakon�en hlavním uzáv�rem plynu v p�ípojkové sk�íni ve sloupku. 
Hlavní uzáv�r plynu a plynom�r G 4 je umíst�n v nice o rozm�rech 
600/600/250 mm v p�ípojkové sk�íni na hranici pozemku. Nika je opat�ena 
ocelovými dví�ky s nápisem PLYN, v�trací otvory dole i naho�e a uzáv�rem 
na trojhranný klí�. 
 Potrubí p�ípojky bude uloženo na pískovém podsypu tlouš�ky 150 mm 
a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signaliza�ní vodi�. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 
výstražná fólie. 
 Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 

• P�ípojka vodovodu 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována p�ípojka, provedená 

z HDPE 100 SDR 11 � 32 mm. Potrubí bude napojeno na vrtanou studnu.  
 Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tlouš�ky 150 mm a bude 
obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí se položí 
signaliza�ní vodi�. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 
výstražná fólie. 
 Více viz Projekt TZB (projekt není – bakalá�ská práce). 

• P�ípojka elekt�iny 
 P�ipojení stavby na elektrickou sí� podzemního vedení NN bude 
provedeno p�ipojením na stávající elektrom�rovou p�ípojkovou sk�í�, 
nacházející se na hranici pozemku. Elektrom�rová sk�í� bude umíst�na v nice 
ve sloupku na hranici pozemku. Nika je opat�ena ocelovými dví�ky. 
V elektrom�rové sk�íni se nachází elektrom�r. P�ípojka bude provedena zemním 
kabelem CYKY.  
 Dimenze jednotlivých vedení a další požadavky viz Projekt TZB (projekt 
není – bakalá�ská práce). 

• Vnit�ní kanalizace 
Kanalizace odvád�jící splaškové odpadní vody ze stavby budou napojeny 

na splaškovou p�ípojku, která je vedena do domovní �istírny odpadních vod. 
Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1NP a pod terénem vn� stavby. 
Vybraná splašková odpadní potrubí budou spojena v�tracím potrubím 
s venkovním prost�edím a povedou pod omítkami a v instala�ních st�nách 
ze sádrokartonu. Potrubí budou vyvedena nad st�ešní pláš� a ukon�ena 
odv�trávacími taškami Bramac DUROVENT.
P�ipojovací potrubí budou vedena pod omítkou. Pro napojení pra�ky bude 
osazena zápachová uzáv�ra HL 406.
 Svody deš�ové vody budou napojeny na deš�ovou p�ípojku vedoucí 
do reten�ní nádrže.  
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 Vnit�ní kanalizace je navržena a bude provedena a zkoušena podle 
�SN EN 12056 a �SN 75 6760.  
 Pro vnit�ní kanalizaci budou použity tvarovky HT. 
 Materiálem potrubí v zemi budou tvarovky z PVC KG 150 mm uložené 
na pískovém loži tlouš�ky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm 
nad vrchol hrdel. 
 Dimenze jednotlivých vedení a další požadavky viz Projekt TZB (projekt 
není – bakalá�ská práce). 

• Domovní plynovod 
 Plynový kondenza�ní kotel Junkers CerapurAcu Smart s výkonem 
22,8 KW bude umíst�n v místnosti Domácí práce, technická místnost. Sání 
vzduchu pro spalování a odkou�ení bude provedeno p�es komín SCHIEDEL 
MULTI Ø140 mm. Montáž kotle musí být provedena podle návodu výrobce a 
�SN 33 2000-7-701. 
 Domovní plynovod bude proveden dle �SN EN 1775 a TPG 704 01. 
Hlavní uzáv�r a plynom�r budou umíst�ny v nice sloupku na hranici pozemku 
(viz Plynovodní p�ípojka). Ležaté potrubí bude vedeno pod terénem vn� domu 
a uvnit� domu pod podkladní deskou. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo 
do agresivního materiálu.  
 Materiálem potrubí plynovodu uvnit� domu bude ocelové závitové 
potrubí spojované sva�ováním. Potrubí vedené v zemi vn� domu bude provedeno 
z HDPE 100 SDR 11 � 32 mm. Voln� vedené potrubí uvnit� domu bude 

ke stavebním konstrukcím upev�ováno ocelovými objímkami.  
 Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tlouš�ky 150 mm 
a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky.  
 Jako uzáv�ry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. 
P�ed uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška pevnosti 
a t�snosti podle �SN EN 1775 a TPG 704 01 a výchozí revize odb�rného 
plynového za�ízení podle vyhlášky �. 85/1978 Sb. Po provedení zkoušek 
pevnosti a t�snosti bude potrubí nat�eno žlutým lakem. 
 Dimenze jednotlivých vedení a další požadavky viz Projekt TZB (projekt 
není – bakalá�ská práce). 

• Elektroinstalace 
 Uložení kabel� je navrženo dle �SN 33 2000-5-52 a �SN 34 7402. 
 Vnit�ní elektroinstalace rodinného domu s projek�ní kancelá�í je 
navržena dle �SN 33 2130, �SN 33 2000-7-701, �SN 33 2312, �SN 37 5245. 
Volba, umíst�ní a p�ipojení elektrických spot�ebi�� je navržena dle �SN 33 
2180, �SN 33 2000-4-46, �SN 33 2000-4-47, �SN 33 2000-5-53. Dimenzování 
a jišt�ní vodi�� a kabel� je navrženo dle �SN  33 2000-5-523.
 Elektroinstalace pro sv�telné obvody je navržena kabelem 
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Cu J 3 x 1,5 mm2. Pro zásuvkové obvody, plynový kotel, �istírnu odpadních 
vod, vrtanou studnu a reten�ní nádrž je navržen kabel Cu J 3 x 2,5 mm2. 
Pro induk�ní desku s troubu je navržen kabel Cu J 5 x 2,5 mm2.
 Do objektu garáže bude p�ivedena elektrická energie z objektu rodinného 
domu s projek�ní kancelá�í kabelem Cu J 5 x 2,5 mm2 umíst�ným pod terénem. 
Jisti� a rozvodnice se budou nacházet v místnosti Domácí práce, technická 
místnost. 
 Plynový kotel, �istírna odpadních vod, �erpadla reten�ní nádrže a vrtané 
studny budou napojeny na rozvodnici v rodinném dom� a každý bude tvo�it 
samostatný jistící okruh. 

Rozvody 

Kabely k vypína��m, zásuvkám a elektrickým spot�ebi��m budou 
uloženy ve st�nách a p�í�kách ve svislých instala�ních zónách v ohebných 
trubkách. Kabelové propojení odbo�ných krabic, samostatné napájecí obvody 
vyvedené z rozvodnice RD a p�ívody ke svítidl�m jsou uloženy ve strop�. 
V p�ípad� umíst�ní vypína��, zásuvek a vývod� mimo instala�ní zónu, je nutné 
upozornit na tuto skute�nost stavebníka.

Vypína�e, zásuvky, krabice p�ístrojové a odbo�né musí odpovídat 
požadavk�m pro montáž. To znamená, že musí být dodrženo krytí 
IP 30 u odbo�ných krabic, nezápalnost izola�ních materiál� 850 °C, vestavná 
pevnost, mechanická trvanlivost, odleh�ení vodi�� od tahu, dodržení 
normalizovaných rozm�r�. P�íkony jednotlivých svítidel nesmí p�ekro�it 
p�íkony stanovené projektem. 

Vypína�e a zásuvky u dve�í budou instalovány 1,15 m nad podlahou. 
Zásuvky nad pracovní deskou v kuchy�ské lince budou instalovány 1,15 m 
nad podlahou. Zásuvky v koupelnách u umyvadel budou instalovány 1,25 m 
nad podlahou. Ostatní zásuvky v pokojích a projek�ní kancelá�i budou 
instalovány 0,3 m nad podlahou.

V koupelnách bude provedeno dopl�ující pospojování vodivých 
p�edm�t� vodi�em Cu 4 mm2. Vodi�e Cu 4 mm2 budou napojeny do zemnící 
svorky, která je umíst�na v prostoru pod vani�kou sprchy v 1NP a pod vanou 
ve 2NP. Do hlavní zemnící svorky, která je umíst�na pod rozvodnicí v míst�
vyvedení uzemn�ní z úložné desky se p�ipojí vodi�em Cu 6 mm2 ochranný vodi�
z rozvodnice, kovové potrubí plynu, dopl�ující pospojování koupelen a další 
kovové �ásti. Ke všem zemnícím svorkám musí být umožn�n p�ístup.

Za�ízení slaboproudé elektrotechniky – není požadováno

(Stavebník pro pot�eby sít� EZS, PC a dalších p�ípadn� specifikovaných 
systému v rámci realizace stavby zadá provedení vytrubkování 
dle individuálních pokyn� na stavb�).
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• Reten�ní nádrž 
 Reten�ní nádrží bude nádrž Herkules o objemu 1,6m3. Z nádrže bude 
proveden vsak do trativodu z perforovaných trubek. Deš�ová voda v reten�ní 
nádrži bude užívána na zalévání. V nádrži bude umíst�no kalové �erpadlo, 
elekt�ina se zajistí z rodinného domu.  
 Perforované trubky budou obsypány drceným kamenivem o vrstv�
300 mm po obvodu potrubí. Drcené kamenivo frakce 8–16 mm bude uloženo 
v geotextílii 300g/m2. Ve výšce 300 mm nad drceným kamenivem se do výkopu 
položí výstražná fólie. 
 Trubky trativodu budou z perforovaných trubek Raudren G DN 125. 

• Uzemn�ní 
 V objektu musí být provedeno uzemn�ní a hlavní pospojování dle 
�SN 33 2000-5-54.
Provedení zemni�e je provedeno FeZn páskem.
 Hlavní zemnící svorka je umíst�na pod rozvodnici RP1. V tomto míst�
musí být proveden vývod zemnící pásky z úložné desky. Vývod zemnící pásky 
musí být minimáln� jeden metr dlouhý.

• Vnit�ní vodovod 
 Vnit�ní vodovod bude napojen na p�ípojku vody. Hlavní uzáv�r objektu 
rodinného domu s projek�ní kancelá�í bude umíst�n na p�ívodní potrubí 
v místnosti Domácí práce, technická místnost. V dom� bude ležaté potrubí 
vedeno v podlaze. 

Stoupací potrubí povedou pod omítkou. Podlažní rozvodná a p�ipojovací 
potrubí budou vedena pod omítkou a v podlaze. Teplá voda pro za�izovací 
p�edm�ty bude p�ipravována v kondenza�ním kotli Junkers CerapurAcu Smart 
s vestav�ným vrstveným nerezovým zásobníkem teplé vody. Na p�ívodu studené 
vody do plynového kotle bude krom� uzáv�ru osazen ješt� zp�tný ventil 
a pojistný ventil nastavený na otevírací p�etlak 0,6 MPa.  
 Vnit�ní vodovod je navržen podle �SN EN 806-2 a �SN 75 5409. 
Montáž a tlakové zkoušky vnit�ního vodovodu budou provád�ny podle 
�SN EN 806-4 a �SN 75 5409. Vnit�ní vodovod bude provozován a udržován 
podle �SN EN 806-5 a �SN 75 5409. 

Materiálem potrubí uvnit� domu bude PP. Sva�ovat je možné pouze 
plastové potrubí ze stejného materiálu od jednoho výrobce. Pro napojení 
výtokových armatur budou použity nást�nky p�ipevn�né ke st�n�. Spojení 
plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí 
p�echodky s mosazným závitem.  
 Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON. 
 Dimenze jednotlivých vedení a další požadavky viz Projekt TZB (projekt 
není – bakalá�ská práce). 
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Oh�ev TUV 
Pro oh�ev TUV bude použit kondenza�ní plynový kotel Junkers 

CerapurAcu Smart o výkonu 6,6–22,8 KW. 

Podlahové topení 
 Vytáp�ní bude zajišt�no podlahovým topením, které bude kladeno na  
PE–AL odrazovou fólii s rastrem do vodící lišty. Topení provedeno od firmy 
Revel. Pr�m�r potrubí byl projektem TZB stanoven na hodnotu 22 mm. 
Vzdálenost jednotlivých trubek viz projekt TZB (projekt není – bakalá�ská 
práce). 

Zdroj tepla 
 Jako zdroj tepla bude použit kondenza�ní plynový kotel Junkers 
CerapurAcu Smart o výkonu 6,6–22,8 KW. 

b) Výkresová �ást 
K jednotlivým technickým rozvod�m jsou zpracována schémata, která jsou 
p�ílohou projektové dokumentace (schémata nejsou – bakalá�ská práce). 

c) Seznam stroj� a za�ízení a technické specifikace 
Nevyskytují se. 

D.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení 
  Ne�eší se. (bakalá�ská práce) 
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3. Záv�r 

 Ve své bakalá�ské práci jsem se zabýval zpracováním projektové dokumentace 
pro provedení stavby rodinného domu s projek�ní kancelá�í. Podkladem 
pro projektovou dokumentaci mi posloužila mnou zpracovaná studie.  

 Navržená stavba se skládá ze dvou objekt� (garáž a rodinný d�m s projek�ní 
kancelá�í), které jsou propojeny záv�t�ím. �ešený rodinný d�m je dvoupodlažní, 
nepodsklepený, se sedlovou st�echou. Jednopodlažní garáž je ur�ena pro dva osobní 
automobily a je zast�ešena st�echou pultovou. Stavba  se nachází ve východní �ásti obce 
Koroužné. Daná lokalita p�sobí atraktivním dojmem z hlediska venkovského prost�edí.  

 B�hem zpracování této dokumentace jsem získal v�tší nadhled, zkušenosti 
a cenné rady, které mi zcela jist� budou p�ínosem do budoucnosti. 

 Projektovou dokumentaci jsem vypracoval v rozsahu ur�eném v zadání 
bakalá�ské práce. P�i návrhu byly dodrženy všechny závazné p�edpisy, vyhlášky 
a  normy. 
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4. Seznam použitých zdroj�

Studijní prameny 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3 
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Heluz, Technická p�íru�ka pro projektanty a stavitele, HELUZ cihlá�ský pr�mysl v.o.s. 
(2012) 

Normy 
�SN 73 4301 Obytné budovy 
�SN 73 1001 Zakládání staveb – Základová p�da pod plošnými základy 
�SN EN 12056-1 Vnit�ní kanalizace - Gravita�ní systémy - �ást 1: Všeobecné  
 a funk�ní požadavky 
�SN 75 6760 Vnit�ní kanalizace 
�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební �ásti 
�SN 73 0810 Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 
�SN 73 0833 Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 
�SN 73 0804 Požární bezpe�nost staveb – Výrobní objekty 
�SN 73 0580-1 Denní osv�tlení budov – �ást 1: Základní požadavky 
�SN 73 3610 Navrhování klempí�ských konstrukcí 
�SN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
�SN 50 3601 Asfaltové a dehtové hydroizola�ní pásy – Spole�ná ustanovení 
�SN 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
�SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
�SN  EN 13813(722481)  Pot�rové materiály a podlahové pot�ry – Pot�rové materiál – 
 Vlastnosti a požadavky 
�SN 73 3450 Obklady keramické a sklen�né 
�SN 72 1006 Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin 
�SN 73 4201 Komíny a kou�ovody – Navrhování, provád�ní a p�ipojování spot�ebi��
 paliv 
�SN 02 1824 Vruty do d�eva e zápustnou hlavou s k�ížovou drážkou 
�SN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provád�ní keramických obklad�
�SN 731901 Navrhování st�ech – Základní ustanovení 
�SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
 vlastností stavebních výrobk� – Požadavky 
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�SN 73 4130 Schodišt� a šikmé rampy – Základní požadavky 
�SN 74 3305 Ochranná zábradlí 
�SN 73 0031 Stavební konstrukce a základy, základní ustanovení pro výpo�et 
�SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
�SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Terminologie 
�SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Požadavky 
�SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veli�in 
�SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Výpo�tové metody 

Právní p�edpisy
Vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí 
Vyhláška �. 501/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 
P�edpis �. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanoví 
 Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy 
 odpad� a stát� pro ú�ely provozu, dovozu a tranzitu  
 odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu 
 a tranzitu odpad� (Katalog odpad�) 
Zákon �. 183/2006 Sb., stavební zákon a související p�edpisy 
Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Zákon �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 
Zákon �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
 na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz  
 a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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www.rigips.cz 
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www.rako.cz 
www.cemix.cz 
www.eclisse.cz 
www.zenit.cz  
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5. Seznam použitých zkratek a symbol�

Tepeln� technické posouzení 
U [W.m-2.K-1]   sou�initel prostupu tepla 
Uf [W.m-2.K-1] sou�initel prostupu tepla rámu okna 
Ug  [W.m-2.K-1] sou�initel prostupu tepla zasklení okna 
Uw [W.m-2.K-1] sou�initel prostupu tepla okna 
Uem[W.m-2.K-1] pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 
Uem,N [W.m-2.K-1] požadovaná hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla 
Uem,rec [W.m-2.K-1] doporu�ená hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla 
UN,20 [W.m-2.K-1] požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla 
Urec,20 [W.m-2.K-1] doporu�ená hodnota sou�initele prostupu tepla 
lg [m]   celkový viditelný obvod zasklení 
�g [W.m-1.K-1]  lineární �initel prostupu tepla zasklení, zp�sobený tepelnou 
   vazbou mezi zasklením, distan�ním ráme�kem a rámem 

d [W.m-1.K-1]  deklarovaná hodnota sou�initele tepelné vodivosti 

u [W.m-1.K-1]  návrhová hodnota sou�initele tepelné vodivosti 
�ai [°C]   návrhová vnit�ní teplota 
�ai [°C]  teplotní p�irážka 
�e [°C]   návrhová venkovní teplota 
�si,min [°C]  nejnižší vnit�ní povrchová teplota 
�i [%]   relativní vlhkost vnit�ního vzduchu 
R [m2.K1.W-1]  tepelný odpor 
RT [m2.K1.W-1] celkový tepelný odpor 
Rsi [m

2.K1.W-1] tepelný odpor p�i p�estupu tepla na stran� interiéru 
Rse [m

2.K1.W-1] tepelný odpor p�i p�estupu tepla na stran� exteriéru 
RsiK [m2.K1.W-1] tepelný odpor p�i p�estupu tepla v kout�
fRsi,cr [–]  kritický teplotní faktor vnit�ního povrchu 
fRsi [–]   teplotní faktor vnit�ního povrchu 
�RsiK [–]  pom�rný teplotní rozdíl vnit�ního povrchu v kout�
b [–]   reduk�ní sou�initel 
HT [W.K-1]  m�rná ztráta prostupem tepla 
HT [W.K-1]  m�rná ztráta prostupem tepla 
HT,N [W.K-1]  celková m�rná ztráta prostupem tepla 
A [m2]   plocha 
Ag [m

2]   plocha zasklení 
Af [m

2]   plocha rámu 

Výpo�et zvukové nepr�zvu�nosti 
R´w [dB]  vážená stavební vzduchová nepr�zvu�nost 
Rw [dB]  vážená laboratorní vzduchová nepr�zvu�nost 
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k1 [dB]   korekce závislá na vedlejších cestách hluku
R´w,N [dB]  normová vážená stavební vzduchová nepr�zvu�nost 

Výpo�et schodišt�
KV [mm]  konstruk�ní výška pro výpo�et schodišt�
hk [mm]  výška stupn�
hk min [mm]  minimální výška stupn�
hk max [mm]  maximální výška stupn�
nr   po�et stup��
L [mm]  délka schodiš�ového ramene 
b [mm]  ší�ka stupn�
bmin [mm]  minimální ší�ka stupn�
B [mm]  ší�ka schodiš�ového ramene 
Bmin [mm]  minimální ší�ka schodiš�ového ramene 
H1,min [mm]  minimální podchodná výška 
H2,min [mm]  minimální pr�chodná výška 

Orienta�ní výpo�et základových pas�
�d [KPa]  kontaktní nap�tí v základové spá�e 
Rdt [KPa]  tabulková výpo�tová únosnost zeminy 
Sk [kg/m2]  zatížení sn�hem 
a [m]   odsazení zdiva od hrany základu 
A [m]   plocha základu 
h [m]   výška základu 
t [m]   ší�ka zdiva na základovém pasu 
B [m]   ší�ka základu 
Zd [KN/m´]  vlastní tíha základu 
qk [KN/m´]  zatížení nahodilé 
gk [KN/m´]  zatížení stálé 
Pd [KN/m´]  celkové výpo�tové zatížení 

Ostatní 
RD   rodinný d�m 
NP   nadzemní podlaží 
PT   p�vodní terén 
UT   upravený terén 
VŠ   vodom�rná šachta 
XPS   extrudovaný polystyren 
EPS   expandovaný polystyren 
TI   tepelná izolace 
Tep. izolace  tepelná izolace 
HI   hydroizolace 
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ŽB   železobeton 
POZN.   poznámka 
OZN.   ozna�ení 
p.�.   parcelní �íslo 
parc. �.   parcelní �íslo 
DPS   dokumentace pro provedení stavby 
k.ú.   katastrální území 
�SN   �eská státní norma 
Sb.   sbírky 
�.   �íslo 
1NP   první nadzemní podlaží 
2NP   druhé nadzemní podlaží 
DN   pr�m�r vnit�ní nebo vn�jší dle materiálu 
PE   polyetylen 
Tl.   tlouš�ka 
SBS   modifikace pomocí styrénbutadien-styrénu 
S.H.   spodní hrana 
dl.   délka 
NTL   nízkotlaký plynovod 
HUP   hlavní uzáv�r plynu 
VŠ   vodom�rná šachta 
E    elektrom�rová sk�í�
�OV   �istírna odpadních vod 
RN   reten�ní nádrž 
n.m.   nad mo�em 
VP�   vsakovací pole �istírny odpadních vod 
VST   vrtaná studna 
BR   brána 
BA   branka 
SO   stavební objekt 
KER. OB.  keramický obklad 
B.p.v.   Balt po vyrovnání 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
VPC OM. + M. vápenocementová omítka + primalex plus bílý 
SDK RB. + M. sádrokartonová deska Rigips RB + primalex plus bílý 
SDK RBI. + M. sádrokartonová deska Rigips RBI + primalex plus bílý 
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6. Seznam p�íloh 

Složka �. 1 – P�ípravné a studijní práce 
 Studie:  01 – P�dorys 1NP, M 1:100 
   02 – P�dorys 2NP, M 1:100 
   03 – �ez A-A´, M 1:100 
   04 – Pohled severovýchodní, severozápadní, M 1:100 
   05 – Pohled jihovýchodní, jihozápadní, M 1:100 

 Seminární práce – schodišt�
 Technické listy 

Složka �. 2 – C Situa�ní výkresy 
 C.1 – Situa�ní výkres širších vztah�
 C.2 – Koordina�ní situa�ní výkres 

Složka �. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 
 D1.1.01 – P�dorys 1NP, M 1:50 
 D1.1.02 – P�dorys 2NP, M 1:50 
 D1.1.03 – �ez A-A´, M 1:50 
 D1.1.04 – �ez B-B´, C-C´, M 1:50 
 D1.1.05 – Pohled jihovýchodní, severozápadní, M 1:50 
 D1.1.06 – Pohled jihozápadní, severovýchodní, M 1:50 
 Výpis prvk�

Složka �. 4 – D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 
 D1.2.01 – P�dorys a �ezy základ�, M 1:50 
 D1.2.02 – Skladba stropu nad 1NP, M 1:50 
 D1.2.03 – P�dorys a �ezy krov�, M 1:50 
 D1.2.04 – P�dorys st�ech, M 1:50 
 D1.2.05 – Detail A, M 1:10 
 D1.2.06 – Detail B, M 1:5 
 D1.2.07 – Detail C, M 1:5 
 D1.2.08 – Detail D, M 1:5 
 D1.2.09 – Detail E, M 1:5 
 Výpo�ty: 

− Výpo�et schodiš�

− Výpo�et základ�
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Složka �. 5 – D.1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
 Požárn� bezpe�nostní �ešení 
 D1.3.01 – Situace požární bezpe�nosti, M 1:200 
 D1.3.02 – P�dorys 1NP, M 1:100 
 D1.3.03 – P�dorys 2NP, M 1:100 

Složka �. 6 – Stavební fyzika 
 Stavební fyzika 
 P�íloha 1.: Výpo�et nejnižší povrchové teploty a sou�initele prostupu  
         tepla ochlazovaných konstrukcí 
 P�íloha 2.: Energetický štítek obálky budovy 
 P�íloha 3.: Výpo�et vzduchové nepr�zvu�nosti 
 01 – P�dorys 1NP, M 1:100 
 02 – P�dorys 2NP, M 1:100 
 03 – �ez A-A´, M 1:100 
 04 – Pohled severovýchodní, severozápadní, M 1:100
 05 – Pohled jihovýchodní, jihozápadní, M 1:100 
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