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

          Objekt bude sloužit k bydlení a ubytování třetích osob v prostorově oddělené 

části statku. Navržená budova je částečně podsklepená a má dvě nadzemní podlaží.  

Počet ubytovacích jednotek 1+4 

Údaje o plochách:  

Zastavěná plocha:         384 m
2
 

Obestavěný prostor:      2541 m
3 

 

Užitková plocha 1S: m
2   

75,96 m
2
 

     Bytové prostory:        0 m
2
 

     Nebytové prostory:    75,96 m
2
 

Užitková plocha 1NP:   312,11 m
2
 

     Bytové prostory:        250,47 m
2
 

     Nebytové prostory:    61,64 m
2
 

Užitková plocha 2NP:    243,17 m
2
 

     Bytové prostory:        187,69 m
2
 

    Nebytové prostory:      55,48 m
2 

 

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

bezbariérové užívání stavby 

D.1.1.a.2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

          Stavební parcela je situována v těsné blízkosti letiště na okraji obce Lezník. 

Stavba rodinného domu je navržena na pozemku parc. č. 687, 686, 685, 274/1, 275/1, 

275/2, 278,  273,  272, 271, 21. Celková rozloha pozemku je téměř 1 ha, tvořený 

zahradami, pastvinami pro dobytek a stavebním pozemkem. Sousedními objekty, 

nacházajecími se u řešeného objektu jsou opuštěný statek č.p. 25 a rodinný dům č.p. 21.  

Vstup na pozemek je možný ze dvou soukromých komunikací, na které navazují 

zpevněné plochy a parkoviště pro ubytované hosty. Jako parkování pro osobní 

využívání bude použita stodola, která leží jihozápadně od novostavby. K této stodole 

bude vybudována zpevněná příjezdová cesta. 

          Pozemek, na kterém bude stavba vybudována, je ve vlastnictví investora. Místo 

stavby se nachází na místě, vzniklém vybouráním stávající stavby. Dispoziční řešení je 



 

přizpůsobeno požadavkům investora. Rodinný statek bude dvoupodlažní a částečně 

podsklepený v oblasti domu, která je určená pro ubytování.  

          Objekt je řešen jako zděný se štíty provedenými ze dřevostavby systémem I-

nosníků Steico. Z důvodu velkých bočních tlakových sil zeminy na podzemní část 

budovy použijeme Nosný systém, nad terénem, bude vyzděn z keramických tvárnic. 

Zateplení je řešeno externím kontaktním a provětrávaným zateplovacím systémem. 

Fasáda je provedena kombinací kontaktní a provětrávané fasády a to obkladu z umělého 

kamene, palubkami a fasádní omítkou bílé barvy. Fasáda jako provětrávaná s obkladem 

z modřínových palubek tl. 19 mm se uvažuje v oblasti 2NP a štítů a v horní části 

objektu zastřešeného pultovou střechou vždy ve výšce třech metrů od čisté podlahy. 

Kontaktní obklad z umělého kamene je využit v 1NP v kombinaci s kontaktní 

silikátovou omítkou.  

Budova je zastřešena z převážné části sedlovou střechou, na kterou navazuje střecha 

pultová.   

   

D.1.1.a.2.2 Dispoziční a provozní řešení 

          Nový rodinný statek bude dvoupodlažní s volným půdním prostorem, částečně 

podsklepený se sedlovou střechou. Ubytovací část bude částečně podsklepena. Sklep 

bude využíván pro potřeby ubytovaných hostů a dále pro skladování a jako technické 

zázemí. V přízemí se nachází hlavní vstup do domu, zádveří se schodištěm, které 

rozděluje prostor na část klidovou - apartmán, navržený dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

o bezbariérovém užívání, a provozní – společenská místnost a kuchyňka s barem. 

Ze vstupní haly se dostáváme do chodby, odkud vede schodišťový prostor do suterénu 

objektu. V podkroví jsou 2 dvoulůžkové pokoje a apartmán s možností přistýlky. 

Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Soukromá část pro bydlení obsahuje 

samostatný vchod a technický vchod vedoucí k hospodářským budovám a zemědělským 

prostorům, za hlavním vstupem pokračuje závětří, hala se schodištěm, které dělí dům 

na dvě části – pro denní užívání levá část a noční užívání pravá část objektu a 2NP. 

V prvním nadzemním podlaží pro denní provoz je umístěna obytná kuchyň včetně 

jídelny, obývací pokoj, pracovna, koupelna, WC, technická místnost a ložnice 

se samostatným sociálním zařízením. V technické místnosti je umístěno tepelné 

čerpadlo pro ohřev teplé vody. Druhé nadzemní podlaží se skládá z hlavní ložnice 



 

s vlastní koupelnou a dále 2 dětských pokojů se společnou koupelnou. Součást přízemí 

je i terasa a navazující stodola pro parkování a skladování zahradních potřeb. 

          Celý objekt je postaven svépomocí s částečnou výpomocí mechanismů, jako 

je bagr při kopání základů, dovoz materiálu nákladním autem a vytyčení stavby 

geodetem. 

Po vytyčení stavby začnou výkopové práce a následná výstavba rodinného statku. 

D.1.1.a.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

          Jedná se o neveřejnou budovu, u které v části pro bydlení není návrh dle 

projektové dokumentace řešen s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Ubytovací zařízení včetně venkovních navazujících zpevněných ploch je 

řešeno s ohledem na osoby s omezenou možností pohybu a orientace dle vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  

          Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými 

normami. 

    

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

D.1.1.a.3.1 Příprava území 

          Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body 

pro potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště. Na pozemku jsou 

stávající přípojky vody, sdělovacích kabelů a elektřiny. Tyto přípojky budou zachovány. 

 

D.1.1.a.3.2 Výkopy 

          Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy větších hloubek 

než 1,5 m budou opatřeny pažením. Sejmutí ornice v tloušťce 200 mm se uskuteční na 

pozemku, na kterém dojde k provádění stavebních prací a nebyl součástí původního 

souboru bouraných objektů. Ornice se ponechá na skládce v zadní části pozemku pro 

pozdější použití na terénní úpravy.  

          Při provádění výkopových prací bude postupováno s maximální opatrností. 

Výkop stavební jámy se provede svahovanými stěnami pod úhlem 60°. Jáma bude 

hluboká v nejnižším místě 3,3 m od projektované nuly. Poté se vyhloubí rýhy 



 

podsklepené části a nakonec nepodsklepené oblasti do předepsané nezámrzné hloubky. 

Převážná většina výkopové zeminy z rýh a jámy bude odvezena na skládku. Část 

výkopové zeminy (cca 20%) bude ponechána na skládce v zadní části pozemku 

a po do končení podzemního podlaží a ostatních základových konstrukcí bude využita 

na úpravy terénu a zásypy svahovaných stěn jámy. Nasypaná zemina bude řádně 

zhutněna. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by 

měla ovlivnit druh či hloubku založení stavby. Současně je při výkopech nutno 

respektovat stávající inženýrské sítě na pozemku.  

 

D.1.1.a.3.3 Základové konstrukce 

        Nově budované základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech 

objektu z hlediska působícího zatížení. Návrh byl proveden v místě nejzatíženější 

obvodové stěny podsklepené/nepodsklepené části objektu a nejzatíženější vnitřní nosné 

stěny podsklepené/nepodsklepené části budovy. Podrobný rozpis zatížení působící 

na stavbu je uveden v samostatné příloze „Výpočet základových konstrukcí“. 

Před samotným prováděním základových konstrukcí musí být zajištěno vyčištění 

základové spáry a uložení zemnícího drátu.  

        Základy budou provedeny kombinací základových pasů z monolitického prostého 

betonu C20/25, konzistence S2, kamenivo 16 mm společně s bednícími tvarovkami. 

Pro základové pasy byly vykopány rýhy u nepodsklepené části hloubky 1000 mm 

a v podsklepené části 500 mm. Součástí bude podkladní deska o tloušťce 150 mm 

z betonu c20/25 vyztuženého kari sítí ∅6 mm s velikostí ok 150 mm. Založení bude 

provedeno do nezámrzné hloubky, která je stanovena minimálně 0,8 m pod upraveným 

terénem, avšak liší se dle oblasti zakládání. 

          Jako první se provede betonáž monolitických pasů v podsklepené části budovy. 

Po vyzdění suterénního zdiva svislých obvodových konstrukcí se provedou základy 

u nepodsklepené části, které budou stupňovány na úroveň základové spáry podsklepené 

části objektu. Základovou spáru je nutné chránit proti promrzání a rozbřídání. Spodní 

stavba bude chráněna proti pronikání vody hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými 

modifikovanými pásy s drenážní fólií opatřenou filtrační vrstvou. Ochrana proti vodě 

základové desky bude zajištěna rovněž asfaltovým modifikovaným pásem.  

 



 

D.1.1.a.3.4 Svislé konstrukce 

               Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém POROTHERM a systém 

ztraceného bednění BEST. Obvodový plášť je řešený jako vrstvený s vnitřní nosnou 

konstrukcí tl. 300 mm z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu POROTHERM TM 12. 

Tepelně izolační vrstva je tvořená z desek z pěnového expandovaného polystyrenu 

ISOVER tl. 180 a 200 mm. Fasáda je provedena kombinací kontaktní a provětrávané 

fasády a to obkladu z umělého kamene, palubkami a fasádní omítkou. Fasáda jako 

provětrávaná s obkladem ze sibiřských modřínových palubek tl. 19 mm se uvažuje 

v oblasti 2NP a štítů a v horní části objektu zastřešeného pultovou střechou vždy 

ve výšce třech metrů od čisté podlahy. Kontaktní obklad z umělého kamene je využit 

v 1NP v kombinaci s kontaktní silikátovou omítkou.  

     Systém ztraceného bednění BEST je použit pro obvodovou nosnou stěnu v kontaktu 

s terénem. Stěna je tvořena z dutinových tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 

tl. 300 mm a přizdívka tl. 150 mm, které stojí na základové desce, uložené 

na monolitických základových pasech. Tvarovky tvoří ztracené bednění pro následnou 

betonovou zálivku betonem třídy C20/25. Stěna bude vyztužena ocelovými pruty R10 

vodorovně v každé ložné spáře a svisle po cca 0,5 m. Ochranu proti vodě a vlhkosti 

budou tvořit hydroizolační asfaltové pásy natavené na nosnou konstrukci a současně 

bude použita drenážní fólie s filtrační vrstvou. Stěna bude zateplena kontaktně ze strany 

exteriéru tepelně izolačními deskami ISOVER SYNTHOS tl. 140 mm.   

     Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je vyzděno z cihel POROTHERM 24 P+D na maltu 

POROTHERM TM 12. Nosná svislá konstrukce oddělující část pro bydlení a ubytování 

bude zesílena akustickou tepelnou izolací z minerálních vláken ISOVER AKU, tl. 

40 mm a zdivem 11,5 AKU tl. 115 mm. Dělící příčky tl. 125 mm jsou vyzděny z cihel 

POROTHERM 11,5 AKU na maltu POROTHERM TM 12.  

          Oblasti štítů budou konstruovány jako dřevostavba z nosných I-nosníků Steico 

vyplněných tepelnou konopnou izolací Canabest v celkové tloušťce 300 mm opláštěné 

přídavnou tepelnou izolací ISOVER FASSIL tl. 200 mm.  

          Všechny zděné svislé nosné konstrukce budou v úrovni nad každým podlažím 

a v oblasti podepření vaznic ztuženy železobetonovým věncem.  

          Zděné konstrukce budou vždy prováděny v souladu s technologickými předpisy 

výrobce zdících systémů Porotherm. Současně budou pro zdění používány veškeré 



 

doplňkové tvarovky.  

          Rozvody instalací budou vedeny především v podlahových konstrukcích 

a přizdívkách. V konstrukcích příček budou vedeny rozvody ZTI pouze výjimečně.  

 

D.1.1.a.3.5 Komín 

          V objektu je jedno komínové těleso tvořené dvěma průduchy a procházejícím 

všemi nadzemními podlažími. Typ tělesa: Schiedel Absolut ABS 1414. Průměr 

průduchu je 140 mm, odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací 

a tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Komínová tvárnice má rozměry 36x65 cm. 

Komínové tvarovky jsou spojeny pomocí Schiedel speciální zdící směsi na komíny. 

Nad střešní rovinou bude úprava komínového tělesa řešena pomocí prefabrikovaného 

střešního pláště s povrchovou úpravou z umělého kamene. Na těleso jsou v 1NP 

napojena krbová sestava v obývacím pokoji. Stavba komínu musí být provedena 

v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů a ČSN 

EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky.  

 

D.1.1.a.3.6 Vodorovné konstrukce 

          Stropní nosná konstrukce nad 1S a 1NP je řešena systémem POROTHERM. Strop 

o celkové tl. 250 mm je tvořený cihelnými vložkami MIAKO, keramicko-betonovými 

stropními nosníky POT a betonovou zálivkou tl. 60 mm betonem C20/25 s vloženou 

kari sítí ∅6 mm a velikostí ok 150/150 mm. Nosníky jsou uloženy na ztužujících 

železobetonových věncích. V místě uložení dřevěných sloupků krovu je strop ztužen 

válcovanými ocelovými nosníky s rozměry určenými dle statického návrhu.  

Ocelové nosníky uložené nad 1NP mezi koupelnou a ložnicí, vynášející stropní 

konstrukci, budou obloženy protipožárním obkladem z desek PROMATECT.  

Ve 2. nadzemním podlaží bude stropní konstrukce tvořena prvky krovu – kleštinami 

podbitými sádrokartonovým podhledem.  

          Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM, které budou v obvodových 

stěnách opatřeny tepelnou izolací z EPS.  

          Železobetonové věnce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy armovací 

výztuží oceli B500. Věnce budou vždy tepelně izolovány tak, aby nedocházelo 

k tepelným mostům v konstrukcích.  



 

D.1.1.a.3.7 Vertikální komunikace 

          V objektu se nachází jedno schodiště v části domu pro bydlení a dvě schodiště 

v ubytovacím zařízení. Schodiště u obytné části překonávají výškovou úroveň mezi 1NP 

a 2NP. Je řešeno jako dvouramenné monolitické železobetonové z betonu třídy C20/25 

a oceli B500. Šířka schodišťového ramene je 1000 mm. Výška stupně je 166.66 mm 

a šířka 290 mm. V každém rameni je 9 stupňů. Stupnice i podstupnice jsou obloženy 

keramickým obkladem lepeným na betonový podklad. Zábradlí je připevněné z boku 

do železobetonové konstrukce. Konstrukce zábradlí je vytvořena nerezovými držáky 

a madlem se skleněnou výplní z bezpečnostního skla o výšce 1000 mm.  

          V ubytovacím zařízení je umístěno schodiště spojující 1NP a 2NP o stejných 

dimenzích jako v ubytovací části kromě šířky ramene, která je dle požadavků 1100 mm. 

Schodiště překonávající výškovou úroveň mezi 1S a 1NP je taktéž tvořeno monoliticky 

ze železobetonu se stejnými rozměry stupňů, jak bylo zmíněno výše. Schodiště 

je jednoramenné mírně zatočené podél nosných stěn, se šířkou ramene 1000 mm.  

 

D.1.1.a.3.8 Konstrukce zastřešení 

          Zastřešení objektu bude tvořeno kombinací sedlové střechy ve tvaru L se sklonem 

38°a do ní navazující střechy o sklonu 32°. Pultová střecha se sklonem 9° bude 

napojena ke svislé nosné konstrukci obvodového pláště jihovýchodní části budovy. 

Nosnou konstrukci sedlové střechy o sklonu 38° tvoří dřevěný krov. Krov je proveden 

jako vaznicová soustava se středovými vaznicemi a s kleštinami. Středové vaznice jsou 

převážně dřevěné kromě poslední vaznice na jihozápadní straně, která je zhotovena 

z lepeného lamelového dřeva z důvodu větší vzdálenosti podporujících prvků. Vaznice 

jsou pro podepřeny sloupky a nosnými zděnými stěnami. Sloupky krovu podporující 

středovou vaznici jsou ukotveny pomocí ocelových kotev do konstrukce stropu. Stropní 

konstrukce nad 1NP je na toto zatížení dimenzována a v místě uložení sloupků krovu 

je uložen ve stropní konstrukci ocelový prvek. Kotvení dřevěné pozednice k věnci bude 

provedeno pomocí svorníkové ocelové kotvy ∅16 mm po maximální vzdálenosti 1800 

mm. Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP u obou sedlových střech je provedeno 

v úrovni kleštin a to pod a mezi kleštinami pomocí tepelné izolace ISOVER UNIROL 

PROFI. Krov sedlová střechy se sklonem 32° je navržen jako vaznicová soustava 

s vrcholovou vaznicí a kleštinami. Vrcholová vaznice bude zhotovena z lepeného 



 

lamelového dřeva pro překlenutí větších rozponů mezi nosnými zděnými podporujícími 

stěnami krovu. Dřevěná pozednice je kotvena stejným způsobem jak u předchozí 

střechy. Nosným prvkem konstrukce skladby střechy je dřevěná krokev uložená 

na pozednice a podepřená středními/vrcholovou vaznicí. Konstrukci krovu ztužují 

dřevěné kleštiny, které jsou navrženy jako dvojité. U sedlové střechy s vyšším sklonem 

jsou navíc umístěny jednoduché kleštiny pro uchycení sádrokartonového podhledu. 

Konstrukci krovu pak doplňují dřevěné nárožní či úžlabní krokve a pásky. Povrchová 

úprava střechy je navržena z pálené krytiny Tondach, Samba 11 - glazura amadeus 

černá. Krytina bude dodána s veškerým příslušenstvím, jako jsou hřebenáče, větrací 

a krajní tašky a sněhové háky. Krytina je uložená na laťování 40/60 mm. Pod krytinou 

je umístěna difúzní pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm DORKEN DELTA MAX TITAN 

doplněnou ventilační vsuvkou. Následuje zateplení mezi a pod krokvemi tl. 180 mm 

a 80 mm ze skelné plsti ISOVER UNIROL PROFI.  

          Pultová střecha bude napojena na svislou konstrukci 2NP se sklonem 9°. Krokve 

budou uloženy na vrcholové vaznici kotvené z boku do železobetonového věnce pomocí 

svorníkové ocelové kotvy ∅12 mm. Dřevěné pozednice budou kotveny do ztužujícího 

železobetonového věnce pomocí ocelové svorníkové kotvy ∅16 mm po maximální 

vzdálenosti 1700 mm. Na krokvi a podhledových palubkách bude uložena parotěsná 

izolace z asfaltového pásu tl. 4 mm GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s přelepenými 

spoji. Následně uložíme nadkrokevní tepelnou izolaci z polyisokyanurátové pěny 

vypěněnou mezi dvěma vrstvami sendvičové fólie – papírová vložka s oboustranným 

hliníkovým potahem. Poté je konstrukce tvořena difúzně otevřenou pojistnou 

hydroizolací DORKEN DELTA MAX TITAN s přelepenými spoji, na kterou se uloží 

kontralatě, prkna a následuje upevnění střešní plechové krytiny ARAD PREMIUM 

černé barvy. 

          Spojování, detaily a prostupy budou řešeny dle detailů a technologických postupů 

předepsaných výrobcem použitých materiálů. Střešní vpusti budou zaústěny do svislého 

odpadního potrubí.  

 

D.1.1.a.3.9 Zpevněné plochy 

          Zpevněné plochy ze zámkových betonových dlažeb budou provedeny v prostoru 

parkování jak pro soukromé bydlení tak i pro ubytované hosty a bude pokračovat kolem 



 

domu vedoucí k hlavnímu vchodu, vyspádované k hlavní nástupní ploše hlavních 

vstupů zhotovených z velkorozměrové dlažby. Do stávající komunikace s živičným 

krytem nebude zasahováno.  

 

D.1.1.a.3.10 Omítky 

          Vnitřní povrchy stěn a stropů budou provedeny jako jednovrstvé 

vápenocementové ze směsí doporučených výrobcem zdícího systému Porotherm 

(Porotherm Universal). Tloušťka omítek je stanovena výrobcem v našem případě 

10 mm. Na tuto vrstvu nanášíme štukovou omítku.  

          Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny akrylátovým nátěrem s příměsí 

imitující strukturu omítky.  

          Na vnějším plášti bude objekt opatřen kontaktním fasádním zateplovacím 

systémem, který se v případě obkladu umělým kamenem opatří sklovláknitou síťovinou, 

rohy desek se přikotví plastovými talířovými šroubovacími hmoždinkami s kovovým 

trnem, na kterou se nanese penetrační nátěr - hmota pro kamenné obklady a v posledním 

kroku se na fasádu ukládají obkladové pásky z umělého kamene ve tvaru 

Z pro snadnější a bezpečnější uložení. V případě fasády s kontaktní omítkou je postup 

obdobný kromě kotvení izolantu, který se provádí ihned hmoždinkami se zápustnou 

hlavou a krycí zátkou, na kterou umisťujeme sklovláknitou síťovinu a nanášíme 

penetrační nátěr. V poslední fázi se provádí škrábaná silikátová omítka Baumit. Spodní 

hrana fasády – v oblasti soklu bude silikátová škrábaná omítka nahrazena mozaikovou 

tenkovrstvou omítkou Baumit MOSAIKTOP odstínem M301. Při provádění 

kontaktního fasádního systému budou aplikovány systémové detaily výrobce 

zateplovacího systému (zakládací lišty, ukončovací profily, …). 

          V oblasti provětrávané fasády bude obklad řešen sibiřskými modřínovými 

palubkami tloušťky 19 mm natřené v barvě AIDOL HK – OŘECH. Provětrávaná fasáda 

bude chráněna pod dřevěným roštem kontaktní difúzní paropropustnou fólií 

s přelepenými spoji DEKTEN FASSADE.  

 

D.1.1.a.3.11 Izolace  

D.1.1.a.3.11.1 Izolace proti vodě 

          Izolace spodní stavby proti pronikání vlhkosti bude provedena pod celou 



 

suterénní části objektu a je napojena na hydroizolaci nepodsklepené části. Hydroizolace 

je vytažena po vnější obvodové zdi do výšky 300 mm nad upravený terén. Hydroizolace 

suterénních svislých konstrukcí je provedena ze SBS modifikovaného asfaltového pásu 

Elastek 40 Special Mineral ve dvou vrstvách opatřen dřenážní fólií s filtrační vrstvou. 

Železobetonová podkladní deska je opatřena jednou vrstvou modifikovaného 

asfaltového pásu Elastek 40 Special Mineral.  

          V konstrukci pultové střechy bude umístěna parozábrana z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral.  Podrobnější popis izolací v části 

„Skladby konstrukcí“. 

          Při provádění izolací budou dodrženy veškeré technologické postupy výrobců 

a jejich typové detailní řešení v návaznostech a prostupech.  

 

D.1.1.a.3.11.2 Izolace tepelné a akustické 

          Zateplovací systém u pultové střechy, kde je použit nadkrokevní zateplovací 

systém, využijeme desky vyrobené z PIR pěny od systému TOPDEK. Jedná se o tepelně 

izolační desky z polyisokyanurátové pěny (PIR) vypěněnou mezi dvěma vrstvami 

sendvičové fólie – papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem. 

          Ve vrstvené konstrukci obvodového pláště s provětrávanou fasádou bude použita 

tepelná izolace z desek z pěnového expandovaného polystyrenu ISOVER Fassil. 

Kontaktní zateplení bude provedeno pěnovým polystyrénem ISOVER EPS 100F. Jako 

kročejová izolace ve skladbě podlah bude použita izolace z desek z pěnového 

expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 100S. Podlahy jsou navrženy jako plovoucí a 

musí vždy splňovat požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle 

ČSN 73 0532 a hygienických předpisů. Pro zateplení střešní konstrukce pod a mezi 

krokvemi bude použita izolace z desek z minerální vaty (skelné plsti) ISOVER Unirol 

Profi. Pro tepelnou izolaci stěn pod úrovní terénu a soklu budou použity tepelně izolační 

desky ISOVER SYNTHOS XPS 70L. Zateplení obvodové stěny v oblasti, kde 

je fasádní omítka, soklová mozaiková omítka a obklad umělým kamenem, bude 

provedeno deskami z pěnového expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 100F. 

V části, ve které dochází k přechodu soklové izolace pod terén, musí být použit 

zateplovací systém ISOVER SYNTHOS XPS 70L, který se vyznačuje větší pevností 

a nižší nasákavostí.  



 

 

D.1.1.a.3.12 Výplně otvorů 

          Výplně otvorů budou provedeny dřevěnými okny Slavona progression, 

s izolačním trojsklem U = 0,68 W/m
2
.K. Podrobněji specifikováno v samostatné příloze 

projektové dokumentace „Výpis oken a dveří“. Dveře budou taktéž od společnosti 

Slavona. Barva oken a dveří bude jednotná a to odstín RAL 8011 – ořech. Rámy jsou 

zaizolované a částečně překryté tepelnou izolací. Vnitřní a vnější parapety jsou stejného 

odstínu RAL 8011 a jsou součástí dodávky oken a dveří. Vnitřní dveře v rodinném 

domě jsou značky Sapeli, dřevěné (RAL 8011), včetně obložkových zárubní.  

 

D.1.1.a.3.13 Obklady, dlažby a úpravy povrchů 

Exteriér: 

          Provětrávaná fasáda, tvořená z dřevěných palubek upevněných na dřevěném roštu 

bude použita ve výšce 3m nad projektovou nulou. Obklad z umělého kamene bude 

v kombinaci s fasádní silikátovou omítkou.  

Interiér: 

          Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou v koupelnách, chodbách 

a technických místnostech. Podrobněji upřesněné v projektové dokumentaci. Veškeré 

povrchové úpravy podlah budou zakončeny ukončovací lištou z příslušného materiálu 

upřesněné v samostatné příloze „Skladby konstrukcí“. 

 

D.1.1.a.3.14 Podlahy 

          V objektu jsou navrženy podlahy s nosnou vrstvou z betonové mazaniny, beton 

třídy C20/25 a podkladní vyrovnávací vrstvou ze samonivelační stěrky. Stěrka bude 

sloužit jako podklad pro nášlapné vrstvy. Při provádění budou aplikovány technologické 

předpisy výrobce.  

          Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. 

Podlahové konstrukce s tepelnou izolací jsou navrženy jako plovoucí. Skladba podlahy 

musí být od všech stěn, sloupů a příček pružně oddělena dilatačním podlahovým 

páskem. U svislých konstrukcí bude nášlapná vrstva podlahy zakončena okrajovou 

lištou, případně soklem.  

          Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude použita PE fólie.  



 

V místnostech s možností občasně odstřikující vody (tedy v koupelnách, technických 

místnostech, …) bude proveden hydroizolační nátěr na vrstvu betonové mazaniny – 

jednosložková hydroizolace KOUPELNA – DEN BRAVEN. Aplikace se provede 

dvěma nátěry tl. 2x0,4 mm. 

          Přesná barevná specifikace keramických obkladů bude upřesněna při realizaci. 

Podrobný rozpis konstrukcí podlahy je v samostatné příloze projektové dokumentace 

„Výpis skladeb konstrukcí“.  

 

D.1.1.a.3.15 Podhledy 

          V 2NP jsou podhledy navrženy ze sádrokartonových konstrukcí, uchycených 

systémem Knauf na kleštinách krovu. Pro zlepšení akustických a tepelně izolačních 

vlastností konstrukce bude podhled vyplněn minerální vatou ISOVER Unirol Profi 

o tloušťce 160 mm a 80 mm. V místnostech s mokrým provozem budou sádrokartonové 

desky použity ve vodovzdorném provedení, tedy impregnované.  

          Montáž SDK konstrukcí bude vždy provedena v souladu s pokyny výrobce 

systému.  

          Podhled v místnosti č. 104 – kuchyni, v části domu pro bydlení bude strop tvořen 

viditelnými trámy z krokvového systému pultové střechy. Prostor mezi krokvemi bude 

vyplněn palubkami impregnované lazurovacím lakem v odstínu Classic S1023, Bal, 

0060 – Pinie.  

 

D.1.1.a.3.16 Nátěry 

          Tesařské konstrukce budou opatřeny nátěrem zabraňující napadení těchto 

konstrukcí hmyzem, plísněmi a jinými mikroorganismy. Tesařské konstrukce v exteriéru 

budou chráněny systémovým nátěrovým souvrstvím do venkovního prostředí 

s odolností proti působení atmosferických vlivů. 

 

D.1.1.a.3.17 Malby 

          Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce budou opatřeny kvalitní disperzní 

otěruvzdornou barvou. V místnostech s mokrým provozem budou provedeny malby 

do vlhkého prostředí.  

 



 

D.1.1.a.3.18 Tesařské práce 

          Tesařské práce budou prováděny v souvislosti s vybudováním bednění stropů, 

železobetonových věnců a monolitických betonových základů. Důležitou oblastí 

využívání tesařských prací bude při provádění konstrukce střešních krovů.  

 

D.1.1.a.3.19 Zámečnické práce 

          Zámečnické práce spočívají převážně ve vytvoření zábradlí a madel schodiště 

a venkovních zábradlí před francouzskými okny ve 2NP. Všechna zábradlí a madla 

budou v provedení nerez popřípadě s kombinací výplně zábradlí bezpečnostním sklem. 

Podrobně popsáno v projektové dokumentaci „Výpis zámečnických výrobků“. 

 

D.1.1.a.3.20 Truhlářské práce 

          Všechny vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do obložkových zárubní. Součástí 

dodávky je i kování od společnosti Sapeli.  

Vnitřní parapety budou dřevěné a jsou součástí dodávky výplní otvorů od společnosti 

Slavona Progression.  

 

D.1.1.a.3.21 Klempířské práce 

          Klempířské prvky budou vyhotoveny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 a 0,7 mm 

s povrchovou polyuretanovou úpravou v černé barvě.  

Výčet klempířských prací je oplechování atiky, prostupů střešní konstrukce a systému 

odvodu dešťových vod (okapy a svody).  

Viz samostatná příloha projektové dokumentace „Výpis klempířských výrobků“. 

 

D.1.1.a.3.22 Vzduchotechnika 

V objektu bude instalován systém nuceného větrání se zpětným ziskem tepla. Systém 

budou zajišťovat rekuperační jednotky Paul Novus 300. Rozvody vzduchotechniky 

budou vedeny pod stropní konstrukcí uzavřené sádrokartonovým podhledem. Umístěné 

rozvody ve střešní konstrukci budou vedené volně bez opláštění. Dimenze jednotky 

a rozvodů a jejich rozmístění bude stanovena kvalifikovaným specialistou. Odvod 

pachů a výparů z kuchyně bude řešen pomocí recirkulační digestoře s uhlíkovým 

filtrem.  



 

D.1.1.a.4 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace – popis řešení 

D.1.1.a.4.1 Tepelná technika 

 Pro všechny ochlazované konstrukce byl vypočítán součinitel prostupu tepla, 

který byl následně posouzen s požadovanými a doporučenými hodnotami dané normou 

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov, část 2. Veškeré navrhnuté konstrukce splňují 

požadavky na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. 

 

požadavky na konstrukce stanovené normou 73 0540 Tepelná ochrana budov: 

 Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi ≥ fRsi,N 

teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,N = 0,149 pro konstrukce v interiéru 

            teplotní faktor vnitř. povrchu fRsi,N = 0,760 pro konstrukce sousedící s exteriérem  

            Výpočet je doložen ve složce se stavební fyzikou a to v příloze P2.2 

 

 Součinitel prostupu tepla  U  ≤  UN,20 

            Výpočet je doložen ve složce se stavební fyzikou a to v příloze P2.1 

 

 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤  Uem,N,20 

Objekt byl zatříděn do klasifikační třídy B – úsporná budova, na základě 

stanovení         průměrného součinitele prostupu tepla Uem = HT/A, metodou 

referenční budovy.  

           Uem = 0,259 W.m
-2

.K
-1

 

           Viz příloha P4 Energetický štítek obálky budovy 

 

 Povrchové teploty ochlazovaných konstrukcí 

Všechny konstrukce vyhověly požadavkům a jsou podrobně popsány v příloze 

P2.2. 

 

D.1.1.a.4.2 Osvětlení a oslunění 

 Požadavek na proslunění bytu dle odstavce 4.2.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy 

je splněn, všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné. 

  



 

D.1.1.a.4.3 Akustika / hluk, vibrace – popis řešení 

Veškeré navrhnuté skladby konstrukcí byly posouzeny na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost ve zprávě stavební fyziky v příloze P2.3. 

 

Požadavky na konstrukce:  

 

Obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D                         48 dB > 38 dB vyhoví 

Příčky POROTHERM 11,5 AKU            43 dB > 42 dB vyhoví 

Vnitřní nosné zdivo POROTHERM 25 P+D                   51 dB > 42 dB vyhoví 

Vnitřní nosné zdivo oddělující část pro bydlení a část pro ubytování POROTHERM 25 

AKU + POROTHERM 11,5 AKU                                           94 dB > 57 dB vyhoví 

Stropní konstrukce – POROTHERM            47 dB = 47 dB vyhoví     

                L´W ≤ L´W,N          54 dB < 63 dB vyhoví 

Okna R´W = 34 dB 

 

          Navržené konstrukce splnily požadavky stanovené normou ČSN 73 0532 

(730532)  Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 

Požadavky 

 

 Všechny podlahové konstrukce jsou navrženy jako plovoucí. To znamená, že 

skladby podlahy jsou ode všech ohraničujících konstrukcí odděleny dilatačním páskem. 

Tímto je zamezeno přenosu hluku do ostatních konstrukcí.  

 

D.1.1.a.5  Výpis použitých norem 

Normy: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

a v budovách.  

Požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 



 

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

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vč. Změny 350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

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

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 28.května 2014 

 

Vypracoval(a) 

Monika Staňová 

 


