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Abstrakt 

  

Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu a související projektovou dokumentaci. Rodinný 

dŧm se nachází v katastrálním území Dolní Moravice ve svaţitém terénu a je navrţen pro 

čtyřčlennou rodinu. Objekt je částečně dvoupodlaţní (o rozměrech 11,0 x 8,0 m) a částečně 

jednopodlaţní (o rozměrech 9,5 x 6,0 m) s dvojicí pultových střech. Obě obdélníkové části 

jsou vzájemně výškově posunuté o 1,0 m. Svislé konstrukce jsou zděné ze zdících prvkŧ 

SENDWIX, vodorovné konstrukce jsou betonové nebo ţelezobetonové. Konstrukce střechy je 

dřevěná.  

  

Klíčová slova 

  

rodinný dŧm, ve svahu, dvoupodlaţní, pultová střecha, SENDWIX 

  

 

 

Abstract 

Thisbachelor´s thesis dealswith design ofdetached house and relatedprojectdocumentation. 

Thedetached house islocated in cadastral area Dolní Moravice in slopingterrain and 

itisdesignedfor 4 memberedfamily. Objectispartlytwostoreyed (dimension 11,0 x 8,0 m) and 

partlyonestoreyed (dimension 9,5 x 6,0 m) withtwoshedroofs. Bothofrectangularparts are 

verticallyshifted by 1,0 m. Verticalconstructions are brickofbrickelements SENDWIX, 

horizontalconstructions are fromconcreteorferroconcrete. Constructionofroofiswooden.  

  

Keywords 

  

detached house, on theslope, twostoreyed, shedroof, SENDWIX 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dŧm pro čtyřčlennou rodinu a vypracovat 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Parcela se nachází v Moravskoslezském 

kraji v okrese Bruntál v obci Dolní Moravice (katastrální území Dolní Moravice) a svaţuje se 

od severu k jihu. 

Objekt lze rozčlenit do dvou částí. První obdélníková část o rozměrech 11,0 x 8,0 m je 

dvoupodlaţní. V prvním podlaţí se nachází vstup do objektu a provozní část domu, v druhém 

podlaţí je klidová zóna. Druhá obdélníková část o rozměrech 9,5 x 6,0 m je pouze 

jednopodlaţní a nachází se zde společenská část. Obě části jsou vzájemně výškově posunuté o 

1,0 m. Objekt je zastřešen dvojicí jednoplášťových pultových střech se sklonem 10°. 

Dispoziční řešení vychází z platných předpisŧ a norem a také zohledňuje přání investora. 

V objektu se neuvaţuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu, a proto tato 

problematika při návrhu nebyla řešena. 

Při statickém, konstrukčním, poţárně bezpečnostním a tepelně technickém řešení jsem 

postupovala podle platných předpisŧ a norem. Jednotlivé části projektu, např. tepelně 

technické posouzení nebo poţárně bezpečnostní řešení jsou řešeny v samostatných přílohách 

bakalářské práce. 
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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby: RODINNÝ DŦM DOLNÍ MORAVICE 

 

   b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemkŧ:  

 

parcela číslo: 1154/2 

katastrální území: Dolní Moravice 

 

   c) předmět projektové dokumentace:  

 

Novostavba rodinného domu včetně přípojek a zpevněných ploch. 

 

   A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Není znám. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

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

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

(právnická osoba): 

 

Veronika Ondrušková 

Dolní Moravice 131, 795 01 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

katastrální mapa 

vyjádření o existenci inţenýrských sítí 

mapa radonového indexu 

 

   A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území: 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na p.č. 1154/2 v k.ú. Dolní Moravice. Pozemek je 

svaţitý od severu k jihu. Na pozemku se nachází nadzemní vedení NN. Přístup na stavební 

pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. Objekt lze napojit 

na technickou infrastrukturu  - vodovod, kanalizaci, vedení NN, plynovod. 

 

   b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisŧ (památkovárezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové územíapod.): 
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Stávající pozemek není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 

památkové zóně.  

Nejedná se o zvláště chráněné území ani o záplavové území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech: 

 

Hladina podzemní vody se bude vyskytovat od úrovně pod cca 4-5 m p.t., případně níţe. 

Celkové sráţky, které je nezbytné odvést ze střechy objektu, byly spočítány na pŧdorysnou 

plochu střechy, cca 166 m2 a zpevněné plochy (příjezdová cesta, terasa) cca 120 m2  

Základní výpočty pro určení vsakovacího mnoţství sráţek a velikosti vsakovacího objektu 

jsou uvedeny dle ČSN 75 9010. 

VO bude posuzovaný pro redukovanou odvodňovanou plochu A1 = 215,5 m2 

Vsakovací systém bude sestávat ze vsakovací rýhy o rozměrech 60x0,5x0,4 m (hlavní 

vsakovací interval 0,0-0,3 m p.t.). 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé hodnoty charakterizující vsakovací objekt: 

 
Ared Vsr Qvsak L x b Avsak Vvz Tpr 

 
m

2
 m

3
 m

3
/s m x m m

2
 m

3
 hod. 

A1 166 3,5 4,5E-05 60 x 0,3 18,00 7,80 48,1 

Vsr objem zachycených sráţkových vod během 15-ti minutového deště o návrhové 

periodicitě 0,2 rok-1 

Qvsak vsakovací odtok 

L x b rozměry vsakovacího objektu 

Avsak vsakovací plocha 

Vvz retenční objem vsakovacího zařízení (objektu) 

Tpr doba prázdnění vsakovacího zařízení 

 

Vsakovací tok závisí na konstrukčním provedení vsakovacího objektu. V našem případě, 

volíme konstrukci vsakovacího objektu jako kopanou vsakovací rýhu.  

 Vsakovací rýha bude sumární délky 60 m, hloubka 0,4 m, šířka 0,5 m. Retenční 

prostor bude cca 4,8 m3. Vsakovací rýha mŧţe být rozdělená i na více částí. Hlavní vsakovací 

zóna bude v intervalu 0,0-0,3 m p.t.  

 Sumární vsakovací tok dosáhne hodnoty aţ 0,045 l/s, tj. cca 4,9 m3/den. 

Uvedené hodnoty jsou dostačující pro odvod zachycených sráţek při kritickém dešti. 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

 

Pro sídelní útvar Dolní Moravice je vydána a schválena územně plánovací dokumentace. 

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Dolní 

Moravice. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, 

ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 

uţívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací: 

 

- - - 
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   f) údaje o dodrţení obecných poţadavkŧ na vyuţití území: 

 

§ 23 

 (2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemkŧ nebo v její bezprostřední 

blízkosti nesmí být znemoţněna zástavba sousedního pozemku. – splněno 

 

§ 24e 

Staveniště 

(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohroţování a 

obtěţování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními 

předpisy, k ohroţování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkŧm, k sítím technického vybavení a poţárním zařízením. Staveniště musí být 

oploceno. – Staveniště bude oploceno, ostatní poţadavky jsou zapracovány v části B.8 Zásady 

organizace výstavby 

 

(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně uţívané pro staveniště při současném 

zachování jejich uţívání veřejností se musí po dobu společného uţívání bezpečně chránit před 

poškozením stavební činností a udrţovat. Ustanovení právních předpisŧ o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní 

komunikace se pro staveniště mohou pouţít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a 

po ukončení uţívání pro tento účel musí být uvedeny do pŧvodního stavu.- je splněno. 

 

   g) údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ: 

 

Nejsou dotčené orgány. 

 

   h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

Území nevyţaduje výjimky a úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 

Území nevyţaduje související a podmiňující investice. 

 

 

   j) seznam pozemkŧ a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastrunemovitostí): 

Katastrální území: Dolní Moravice [597287] 

Parcelní číslo: 1154/2  - ostatní plocha  

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
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b) účel uţívání stavby: 

 

Stavba pro bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 

Trvalá stavba. 

 

   d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisŧ (kulturnípamátka apod.): 

 

Jedná se o novostavbu. Stávající pozemek není kulturní památkou, ani se nenachází 

v památkové rezervaci nebo památkové zóně.   

 

   e) údaje o dodrţení technických poţadavkŧ na stavby a obecných technických poţadavkŧ 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb: 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými  ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických poţadavcích na stavby. Jelikoţ jde o stavbu pro bydlení, není ji třeba navrhovat 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. Projektová dokumentace respektuje níţe uvedené ustanovení 

vyhlášky 268/2009Sb., zejména: 

 

ČÁST TŘETÍ 

POŢADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB 

 

   § 8 

 

   Základní poţadavky 

 

   (1) Stavba musí být navrţena a provedena tak, aby byla při respektování 

   hospodárnosti vhodná pro určené vyuţití, a aby současně splnila základní 

   poţadavky, kterými jsou 

 

   a) mechanická odolnost a stabilita, - dodrţeno  

 

   b) poţární bezpečnost,- dodrţeno viz PBŘ 

 

   c) ochrana zdraví, osob a zvířat, zdravých ţivotních podmínek  a 

      ţivotního prostředí,- dodrţeno viz část B.6 Popis vlivŧ stavby na                     

      ţivotní prostředí a jeho ochrana    

   d) ochrana proti hluku,- dodrţeno viz část B.6 Popis vlivŧ stavby na                     

      ţivotní prostředí a jeho ochrana    

   e) bezpečnost při uţívání,- dodrţeno viz část B.2.5 Bezpečnost při   uţívání           

 

   f) úspora energie a tepelná ochrana.- viz sloţka výpočty stavební fyziky 
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ČÁST ČTVRTÁ 

POŢADAVKY NA STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE STAVEB 

§ 10 

Všeobecné poţadavky pro ochranu zdraví, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního 

prostředí, odst.1,2,3,4,5 

§ 11 

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění odst.1,4,5,7 

§ 15 

Bezpečnost při provádění a uţívání staveb, odst.1,2,3,4  

§ 16 

Úspora energie a tepelná ochrana, odst.1,2,3 

§ 18 

Zakládání staveb, odst.1,2,3 

§ 19 

Stěny a příčky, odst.1,2 

§ 20 

Stropy, odst.1,2 

§ 21 

Podlahy, povrchy stěn a stropŧ, odst.1,2,3,4,5,6 

§ 22 

Schodiště a šikmé rampy, odst.1 

§ 25 

Střechy, odst.1,3,4  

§ 26 

Výplně otvorŧ, odst.1,2,3,4,5 

§ 37 

Vzduchotechnická zařízení, odst.1,2  

§ 38 

Vytápění, odst.1,2  

 

   f) údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ a poţadavkŧ vyplývajících 

  z jiných právních předpisŧ: 

 

Nejsou dotčené orgány. 

 

   g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 

Stavba nevyţaduje výjimky a úlevová řešení. 

 

   h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelŧ / pracovníkŧ apod.): 

 

zastavěná plocha:    141,27 m
2
 

obestavěný prostor:    788,41 m
3
 

uţitná plocha:     183,43 m
2
 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  1 Byt 183,43 m
2
 

počet uţivatelŧ / pracovníkŧ:   4/0 
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   i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované mnoţství a druhy odpadŧ a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.): 

 

potřeby a spotřeby médií a hmot: 50 t 

hospodaření s dešťovou vodou: vsak na pozemku investora 

celkové produkované mnoţství a druhy odpadŧ a emisí:2 t 

třída energetické náročnosti budovy:- - - 

 

Zastavěná plocha: 141,27 m
2
 

Celková kubatura sejmuté ornice:  28,25 m
3
 

Ornice bude rozprostřena na pozemku investora. Přebytečná zemina bude odvezena na 

skládku. 

 

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

 

Zahájení stavby: červen 2015        

Ukončení stavby: červen 2017                    

 

   k) orientační náklady stavby: 

 

3,2 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
SO-01 RODINNÝ DŦM 

SO-02 PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO-03 PŘÍPOJKA KANALIZACE 

SO-04 PŘÍPOJKA NN 

SO-05 PŘÍPOJKA PLYNU 

SO-06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

SO-07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ODSTAVNÁ PLOCHA + SJEZD) 

SO-08 OPLOCENÍ 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na p.č. 1154/2 v k.ú. Dolní Moravice. Pozemek je 

svaţitý od severu k jihu. Na pozemku se nachází nadzemní vedení NN. Přístup na stavební 

pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. Objekt lze napojit 

na technickou infrastrukturu  - vodovod, kanalizaci, vedení NN, plynovod. 

 

   b)  výčet  a závěry provedených prŧzkumŧ a rozborŧ (geologický prŧzkum, 

hydrogeologický prŧzkum, stavebně historický prŧzkum apod.): 

 

Prŧzkumy nebyly provedeny, nejsou potřeba, při zaloţení objektu projektant vycházel ze 

stávajících místních dobře známých poměrŧ. 

 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

Nejsou dotčena. 

 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 

Nejedná se o záplavové ani poddolované území. 

 

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

   na odtokové poměry v území: 

 

Bez vlivu. 

 

   f) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

Před zahájením stavby bude provedeno kácení dřevin – viz situační výkres. 

 

   g) poţadavky na maximální zábory zemědělského pŧdního fondu nebo 

   pozemkŧ určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

 

Zábor zemědělského pŧdního fondu nebo pozemkŧ určených k plnění funkce lesa není třeba 

provádět. 

 

   h) územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

 

Přístup na stavební pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. 

Objekt lze napojit na technickou infrastrukturu  - vodovod, kanalizaci, vedení NN, plynovod. 

 

   i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejícíinvestice. 

Nejsou. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Rodinný dŧm – stavba pro bydlení 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

 

Urbanistické řešení je předurčeno polohou stávajících sousedních objektŧ, zbořenišť a 

stávajících komunikačních sítí. Nová budova i zpevněná plocha se budou nacházet na 

pozemku investora. 

 

    b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

   barevné řešení: 

 

kompozice tvarového řešení: 

Rodinný dŧm je rozčleněn na dvě části. Větší část je obdélníkového pŧdorysu 11,0 x 8,0m, 

dvoupodlaţní. Druhá, menší část je také obdélníkového pŧdorysu 9,5 x 6,0m, ale je pouze 

jednopodlaţní. 

Navrţený objekt je částečně jednopodlaţní a částečně dvoupodlaţní, nepodsklepený s 

pultovou střechou s výškou hřebene + 8,600 m od + 0,000 m. Do objektu se vstupuje z J 

strany krytým vstupem, který je provozně napojen na zpevněné plochy tvořené zámkovou 

dlaţbou. V celém objektu se nachází 1 bytová jednotka pro čtyřčlennou rodinu. 

 

materiálové řešení: 

Hlavní nosný systém je zděný z vápenopískového zdiva. Základové pasy jsou betonové 

s pouţitím ztraceného bednění. 

Strop tvoří ţb. monolitická deska tl.175 mm podporovaná zdmi.Schodiště -  monolitické, 

ţelezobetonové s tloušťkou mezipodesty 175 mm. 

barevné řešení:  

obvodový plášť – barva zelená 

výplně otvorŧ – dřevohliníkové šedé 

sokl – soklová omítka –šedá 

 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Nejedná se o výrobní objekt. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Nejedná se o objekt vyţadující bezbariérové uţívání. 
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 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisŧ, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i 

zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, o ochraně veřejného zdraví a č. 

251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

vyhláška č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

 

Omezení rizikových vlivŧ na nejmenší moţnou míru bude dosaţeno pouţitím moderních 

technologií, provedením odpovídajícím současně platným bezpečnostním předpisŧm, jejichţ 

dodrţení je garantováno výrobcem, u dováţených zařízení dovozcem. 

Podlahy budou rovné a odolné proti poškození. 

 

Zdrojem nebezpečí úrazu elektrickým proudem je instalace osvětlení. Elektrické instalace a 

zařízení – budou navrţena na základě určení vnějších vlivŧ dle ČSN 33 2000-3.  

 

Při uţívání budovy je nutné, z hlediska zachování její bezpečnosti, provádět pravidelnou 

údrţbu.  

Pravidelnou kontrolu a údrţbu vyţaduje především střecha a její další související části. Pro 

přístup bude nezbytně nutné pouţít systém zachycení pádu.  

Práce zahrnující mytí oken, skel, pravidelná údrţba svítidel apod. (čistění, výměna apod.) se 

budou provádět z vnitřních prostorŧ.  

 

Související zpevněné plochy budou především čištěny od sněhu. Odklízení sněhu, popř. 

posyp se bude provádět ručně. Odklízení sněhu a udrţování komunikací je dŧleţité z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví osob pohybujících se po komunikacích.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 

 

Navrţený objekt je částečně jednopodlaţní a částečně dvoupodlaţní, nepodsklepený s 

pultovou střechou s výškou hřebene + 8,600 m od + 0,000 m. Do objektu se vstupuje z J 

strany krytým vstupem, který je provozně napojen na zpevněné plochy tvořené zámkovou 

dlaţbou. V celém objektu se nachází 1 bytová jednotka pro čtyřčlennou rodinu. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení: 

 

Základní nosný systém objektu je zděný se  ţb monolitickými deskami. Zaloţení je 

provedeno na základových pasech z betonu. 

Základy: beton, třída betonu C 25/30 

Zdivo nosné: SENDWIX 8 DF- LD, tl.250 mm 

Věnec: ţelezobeton, třída betonu C 30/37 

Překlady: SENDWIX 
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Stropy: ţb. monolitická deska tl. 175 mm, třída betonu C 25/30, ocel B500 

Střecha – sbíjený příhradový vazník, lepený lamelový vazník, krytina RHEINZINK 

Schodiště: schodišťová ramena – ŢB, monolitická 

 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení: 

 

Bez technických a technologických zařízení. 

 

   b) výčet technických a technologických zařízení. 

 

Bez technických a technologických zařízení. 

 

  B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení – VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST 

 

 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Splnění poţadavku energetické náročnosti budov upravuje § 6a zákona 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií,  

se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 

574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 

299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb. 

Podrobnosti výpočtu a zpŧsobu hodnocení upravuje vyhláška MPO ČR č. 148/2007 Sb., o 

energetické náročnosti budov. Jedná se o prŧkaz energetické náročnosti budovy (dále jen 

PENB) s protokolem VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST 

Objekt splňuje poţadavky na nízkou energetickou náročnost dle podmínek vyhlášky  č. 

78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a je hodnocen stupněm klasifikačního ukazatele 

jako budova „B“, viz. „Prŧkaz energetické náročnosti budovy“. 

b) posouzení vyuţití alternativních zdrojŧ energií. 

 

Alternativní zdroje energií nejsou uvaţovány. 

 

   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  

akomunální prostředí 
 

   Zásady řešení parametrŧ stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadŧ 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 

Nejedná se o pracovní prostředí. 
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Vznik odpadŧ 

Při nakládání s odpady budou dodrţena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisŧ, zejména vyhlášky MŢP č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a MŢP č. 381/2001 Sb., v platném znění, 

kterou se stanoví Katalog odpadŧ, Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadŧ. Provozovatel budovy bude jako pŧvodce odpadŧ splňovat 

povinnosti pŧvodcŧ odpadŧ dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

pozdějších úprav. 

Specifikace předpokládaných odpadŧ a jejich mnoţství jsou uvedeny v kapitole Nakládání s 

odpady. 

Vytápění, větrání 

Předmětem řešení projektové dokumentace části vytápění je řešení vytápění, větrání objektu 

SO 01 – rodinný dŧm. 

Základní výpočtové hodnoty: 

Lokalita: Bruntál  

Výpočtové stavy venkovního vzduchu: 

Zima:  te = -18v °C,  vlhkost 90% 

Léto:  te = +30 °C,  entalpie 58 kJ/kg  

Výpočtové stavy vnitřního vzduchu: 

Léto: max. 26°C 

Zima:   min. 20°C 

 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro objekt je kondenzační kotel Vaillant VU 246/3-5 ecoTEC plus - výkon 

kotle je 9,4-26 kW s moţností nastavení výkonu v rozsahu 40 aţ 100 %. Závěsný 

kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s odvodem spalin obvodovou stěnou. 

Jmenovitý výkon kotle je 26 kW s moţností nastavení výkonu v rozsahu 40 aţ 100 %. Kotel 

je vybaven elektronickým zapalováním a plynulou regulací výkonu. Součástí kotle je 

nerezový kondenzační výměník, čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil a trojcestný 

přepínací ventil pro připojení nepřímotopného zásobníku. Kotel se vyznačuje kompaktní 

konstrukcí s malými nároky na prostor a nízkou hlučností, coţ umoţňuje instalaci v obytných 

prostorech - předsíních, koupelnách, kuchyních apod.  

Vytápění budovy bude pomocí otopných těles KORADO. 

Větrání 

Větrání objektu bude zajišťováno okny. 

Větrání prostorŧ hygienického zázemí a technické místnosti: 

Odvětrání bude zajištěno ventilátory do fasády (popřípadě do střechy). 

Mnoţství odsávaného vzduchu v hygienických zázemích: 

Umyvadlo   30 m
3
/h 
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WC    50 m
3
/h 

Vana   200m
3
/h 

Sprcha   160m
3
/h 

 

Příprava teplé vody 

V technické místnosti bude umístěn kombinovaný zásobníkový ohřívač TV o objemu 120l 

napojený na rozvod topné vody. 

Technická místnost 

V technické místnosti je umístěn kondenzační plynový kotel, zásobník TV a automatická 

pračka. 

Osvětlení 

Veškeré místnosti jsou taktéţ přirozeně osvětleny, vyjma těch,kde to není nutné. Umělé 

osvětlení je provedeno dle ČSN a platných předpisŧ (obytné místnosti 500 lx, hygienické 

místnosti + technická místnost 300 lx). Světlé výšky jsou 2500, 2550 a 2800 mm. 

Umělé osvětlení je navrţeno ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem, 

převáţně jako ţárovkové nebo zářivkové. 

Počet svítidel a jejich rozmístění bude navrţeno na základě samostatného světelně 

technického projektu s výpočty umělého osvětlení.  

Svítidla umístěná nad umývadly nebo v umývacích prostorech budou v provedení z trvalého 

izolantu dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Ochrana zvýšena proudovým chráničem 

s vybavovacím proudem 0,03A a doplňujícím pospojováním. 

Osvětlení bude ovládáno manuálně, vţdy na hranicích osvětlovaných prostorŧ.  

Vypínače budou umístěny spodním okrajem 1,2 m nad podlahou. 

Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.2, 

ČSN 33 2000-5-52 a s nimi související. 

Rozvod osvětlení, včetně rozvodu jeho ovládání je proveden celoplastovými kabely 3x1,5 se 

samozhášivou izolací. 

Zdroj tekoucí vody 

Objekt je napojen na veřejný vodovod.  

Zdroj TUV 

TUV je zajištěna kombinovaným zásobníkovým ohřívačem, odtud rozvod k jednotlivým 

zařizovacím předmětŧm. 

Odpadní vody 

Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. 
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Vytápění 

Vytápění je teplovodní – otopnými tělesy, zdroj tepla je kotel na plyn. 

Úklidové komory 

Jedna, umístěna v1.podlaţí pod schodištěm. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí: 

 

dle mapy radonového indexu, byl radonový index stanoven jako střední, jako ochranné 

opatření byla navrţena hydroizolační vrstva z asfaltovéhopásu proti radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy: 

 

Stavba se nenachází v blízkosti zdroje vyvozujícího bludné proudy. Ţádná zvláštní opatření 

týkající se opatření proti bludným proudŧm se nenavrhují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

 

Ţádná zvláštní opatření týkající se opatření proti technické seizmicitě se nenavrhují. 

d) ochrana před hlukem: 

 

Dělící stavební konstrukce jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky ČSN 73 0532:2005 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobkŧ – Poţadavky a zároveň, aby byly splněny hygienické limity pro hluky šířící se ze 

zdrojŧ uvnitř budovy. 

 

 

e) protipovodňová opatření: 

 

Navrţený objekt se nenachází na pozemcích v aktivní zóně záplavového území pro Q100. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

 

Vodovodní řád:  - veden v místní komunikaci  p.č. 1237/2, k.ú. Dolní Moravice, napojovací 

bod vodovodní přípojky je označen v situaci „V“ 

 

Kanalizační řád: - veden v místní komunikaci  p.č. 1237/2, k.ú. Doní Moravice, napojovací 

bod kanalizační přípojky je označen v situaci „Š“ 
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Plynovod: - veden v v zeleném pásu p.č. 1237/2, k.ú. Dolní Moravice, napojovací bod 

plynovodní přípojky je označen v situaci „P“ 

 

Vzdušné vedení NN: - veden na sloupech umístěných na p.č. 1154/2, k.ú. Dolní Moravice, 

napojovací bod  přípojky NN je označen v situaci „S“ 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

Vodovodní přípojka - PE 32x3,0 v délce cca 5,98 m  

Kanalizační přípojka – KG DN 150 v délce cca 10,37 m 

Plynovodní přípojka - PE 100 těţké řady, DN 40 v délce cca 9,0 m  

Přípojka NN – Kabel AYKY 4B x 25 v délce cca 2,97 m 

 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení: 

 

Přístup na stavební pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

Přístup na stavební pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. 

Tento sjezd bude upraven: 

- Oddělení sjezdu od silnice bude obrubníkem osazeným naplocho do betonového loţe, 

výškově osazeným 20 mm nad niveletou pevné části okraje silnice. 

- Nájezdové okraje sjezdu budou zpevněny obrubníky. 

- Sjezd do vzdálenosti cca 3 m od napojení je ve spádu 2 % směrem ke komunikaci 

(povrch sjezdu je z asfaltobetonu), pak následuje příčné odvodnění ACO Drén svedený do 

trativodu a sjezd pokračuje ve spádu  2% s povrchem ze zámkové dlaţby. 

- Povrch sjezdu je z asfaltobetonu 

- Příčné odvodnění sjezdu – ACO Drén svedený do otevřeného příkopu 

 

c) doprava v klidu: 

 

Pro rodinný dŧm je navrţena garáţ uvnitř objektu pro 1 vozidlo typu: skupina 1, podskupina 

01 – malé a střední automobily. Na zpevněné ploše je umoţněn stání ještě 2 – 3 automobilŧ. 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu: 3 - 4 parkovací místa. 

 

   d) pěší a cyklistické stezky: 

 

Nevyskytují se. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy: 

 

Terénní úpravy se týkají vybudování tří opěrných zdí z gabionu: 

Zeď č.1: 6,8 m 

Zeď č.2: 6,0 m 

Zeď č.3: 8,0 m 

 

b) pouţité vegetační prvky: 

 

Nevyskytují se. 

 

c) biotechnická opatření. 

 

Nebudou prováděna. 

 

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

   a) vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda: 

 

Ovzduší 

Fáze výstavby 

Fázi výstavby lze formálně povaţovat za krátkodobý plošný zdroj znečišťování (příprava 

staveniště, výkopové a stavební práce…). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové 

částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. 

Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), 

jejichţ objem je závislý na těţko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, 

prŧběh počasí, zrnitostní sloţení zemin na staveništi, apod.  

Z hlediska ochrany venkovního ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, ţe zejména při 

manipulaci se sypkými materiály a zeminou bude třeba vhodnými technickými a 

organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní ţivotní 

prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, 

především při zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno 

skrápění plochy staveniště. Všechna vozidla s prašným materiálem budou zakryta plachtou, 

aby se omezil prašný úlet. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údrţby a 

sjízdnosti všech jím vyuţívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu 

výstavby.  

Při uplatnění a dŧsledném dodrţování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na 

ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a 

ochrany lidského zdraví přijatelný. 
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Fáze provozu 

Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisí s provozem nové obytné 

budově  budou spalovací zdroje pro vytápění a související automobilová doprava. Plynový 

kotel bude plnit emisní limity poţadované aktuální legislativou v oblasti ochrany ovzduší. 

Celkově lze z hlediska vlivŧ na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo posuzovaný záměr 

v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti 

ochrany ovzduší.  

 

Hluk 

Hluk z výstavby a provozu obytné budovy nepřekročí limity poţadované platnou legislativou 

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

Vliv dopravy záměru na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude zcela zanedbatelný.  

Při výstavbě objektu provádět stavební práce v době od 7.00 do 21.00 hod., tj. v době s 

povolenou korekcí hluku + 15 dB, v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V prŧběhu výstavby směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin, minimalizovat 

činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách, neprovádět hlučné práce o víkendech a 

svátcích. Minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmŧ (rypadla, 

nakladače) a vyuţívat stavební mechanismy s co nejniţší hlučností. 

Nákladní automobilovou dopravu pro dodávky surovin a odvoz odpadkŧ směrovat výhradně 

nejkratší cestou na silnici II třídy. 

Hluk zpŧsobený uţíváním objektu –  z hlediska pojezdu  vozidel a parkování vozidel  na 

přilehlých manipulačních plochách je zanedbatelný a to zejména vzhledem  k počtu  vozidel a 

četnosti pojíţdění. 

 

Nakládání s odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 

znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dŧleţité 

zejména vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadŧ, 

Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ (Katalog 

odpadŧ), a č. 383/2001 Sb., v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodrţena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisŧ zejména vyhlášky MŢP 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako pŧvodce odpadŧ 

splňovat povinnosti pŧvodcŧ odpadŧ dle §  16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění pozdějších úprav. 

Odpady vznikající provozem objektu lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při výstavbě 

a na odpady, které budou vznikat za běţného provozu.  

Během výstavby se předpokládá vznik běţných stavebních odpadŧ z pouţitých stavebních 

materiálŧ, výkopová zemina, odpad obalŧ a malé mnoţství odpadŧ komunálních.  

Při provozu obytné budovy bude převáţně vznikat směsný komunální odpad.  
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Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z dŧsledného třídění odpadŧ 

v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadŧ a jejich následného stejného zpŧsobu vyuţití 

nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na vyuţitelné a nevyuţitelné. Vyuţitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhŧ a kategorií, nevyuţitelné odpady budou tříděny 

podle charakteru odpadŧ, druhŧ a kategorií odpadu, a následného zpŧsobu nakládání 

(skládkování, spalování apod.). 

Odpady budou shromaţďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných 

nádob a odtud budou prŧběţně odstraňovány a odváţeny do shromaţdišť odpadŧ. Odtud 

budou odpady odváţeny ke zneškodnění.  

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě a při 

provozu nové budovy. Odpady jsou zatříděny do druhŧ a kategorií dle vyhlášky MŢP č. 

381/2001 Sb. Katalog odpadŧ. 

 

Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Zpŧsob 

nakládání 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 06 

O 
Směsné obaly 1 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 02 

N 

Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 
1,2 

16 06 01 

N 
Olověné akumulátory 1 

16 06 02 

N 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobkŧ (neznečištěné nebezpečnými 

látkami) 

1,2 
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Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Zpŧsob 

nakládání 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 

17 04 05 

O 
Ţelezo a ocel 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) 2 

17 05 05 

N 
Zemina a kamení (obsahující nebezpečné látky) 2 

17 06 04 

O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu 

a nebezpečných látek) 
1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné 

nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB 

a nebezpečných látek) 
1,2 

17 09 05 

N 

Směsné stavební a demoliční odpady (s obsahem 

PCB a nebezpečných látek) 
2 

20 01 21 

N 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 

O 
Kal ze septikŧ a ţump, odpad z chemických toalet 2 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Odpady při provozu: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Mnoţství 

t/rok 

Zpŧsob 

nakládání 

15 01 01 

O 
Papírové a lepenkové obaly 1,5 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 0,5 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 10 2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 2 

 

Vysvětlivky: 

- zpŧsob nakládání: 1 – vyuţití (jako palivo, regen., recykl. atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

   3 – biologická úprava 

- kategorie odpadu: O - ostatní 

   N – nebezpečný. 

 

Odpadní vody 

Z provozu budovy budou vznikat následující hlavní druhy vod: 

splaškové odpadní vody 

dešťové vody 

 

Splaškové odpadní vody budou odváděny z hygienických zařízení budovy (toalety, sprchy a 

kuchyně). Mnoţství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody v těchto 

zařízeních. 

Splaškové vody budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace ve správě SmVaK a.s., 

kde je zajištěna jejich řádná likvidace. 

 

 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. 

Mnoţství je dáno na základě hydrotechnického výpočtu (hg vyjádření).  

 

Ostatní vlivy 

Další vlivy na okolní ţivotní prostředí se nepředpokládají. 
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   b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromŧ, ochrana 

rostlin a ţivočichŧ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

 

Záměr je umístěn v zastavěném území obce, parcela je vyuţívána jako ostatní plocha. 

Předkládaný záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá navrhované 

aktivitě a bude splňovat limity prostorového vyuţití území dané územním plánem obce Dolní 

Moravice. 

 

Umístěním stavby v zájmovém území nedojde k záboru lesní ani zemědělské pŧdy a nedojde 

k narušení navrţeného územního systému ekologické stability. V zájmovém území výstavby 

objektu ani v jeho těsně blízkém okolí se nenachází ţádné zvláště chráněné území (CHKO, 

NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 14, o ochraně přírody a krajiny. 

Zájmové území není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ. Dále lokalita není evropsky 

významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu NATURA 2000. Lokalita nesousedí, 

ani se jinak nedotýká evropsky významných lokalit (dle nařízení vlády č. 132/2005 Sb.). 

Výstavbou záměru a jeho účelným provozováním podle předloţeného podnikatelského 

záměru se nepředpokládá ovlivnění nebo ohroţení ţádného z rostlinných či ţivočišných 

druhŧ, případně jejich biotopŧ. Lze předpokládat, ţe plánovaná stavba nebude mít negativní 

vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby. Lokalita určená pro stavbu objektu není 

v současné době nijak vyuţívána. V současnosti se na pozemku určeném pro novou výstavbu 

nachází stromový či keřový porost.   

Stavba nezpŧsobí změny v místní topografii terénu, nezpŧsobí ovlivnění stability terénu, 

nebude mít vliv na vznik eroze. 

 

d) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 

Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

   d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo 

   stanoviska EIA: 

 

Zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyla pořízena. 

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

   ochrany podle jiných právních předpisŧ. 

 

Ţádná nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

   Splnění základních poţadavkŧ z hlediska plnění úkolŧ ochrany obyvatelstva: 

 

Stavba není navrţena k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 

Potřeby a spotřeby médií a hmot:200 t 

Zajištění rozhodujících hmot je na dodavateli stavby. Rozhodující média jako voda a elektřina 

budou zajištěna od jejich provozovatelŧ z veřejných sítí. 

 

b) odvodnění staveniště: 

 

Není nutné provádět, hladina spodní vody nedosahuje úrovně základové spáry. 

 

   c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou 

   infrastrukturu: 

 

Přístup na stavební pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. 

Přeloţky inţenýrských sítí není nutné provádět. 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny: 

Pro potřebu stavby bude vyuţito nově zbudované přípojky vody a NN. 

 

c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

Stavba bude prováděna pouze na parcele č. 1154/2. Ostatní pozemky bez vlivu. 

 

   e)  ochrana  okolí  staveniště  a  poţadavky  na  související  asanace, 

   demolice, kácení dřevin: 

 

Před zahájením stavby bude podána ţádost o kácení dřevin. 

 

e) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

 

Bez záborŧ. 

   g)  maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadŧ a emisí při výstavbě, 

   jejich likvidace: 

 

potřeby a spotřeby médií a hmot:200 t 

hospodaření s dešťovou vodou: vsak na pozemku investora 

celkové produkované mnoţství a druhy odpadŧ a emisí:10t 

 

   h) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 

Zastavěná plocha: 141,27 m
2
 

Celková kubatura sejmuté ornice:  28,25 m
3
 

Ornice bude rozprostřena na pozemku investora. Přebytečná zemina bude odvezena na 

skládku. 
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i) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě: 

 

Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení ţivotního prostředí. Zhoršení bude 

zpŧsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností.  

Při realizaci se nebude ohroţovat a nadměrně nebo zbytečně obtěţovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.  

Dodavatel musí zajistit: 

 -pravidelné čištění vozovky od nečistot zpŧsobených staveništní dopravou 

 - v době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodrţován noční klid 

 -odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálŧ – 

folie, tepelná izolace, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odváţen na skládku. 

 

Nakládání s odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 

znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dŧleţité 

zejména vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadŧ, 

Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ (Katalog 

odpadŧ), a č. 383/2001 Sb., v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodrţena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisŧ zejména vyhlášky MŢP 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako pŧvodce odpadŧ 

splňovat povinnosti pŧvodcŧ odpadŧ dle §  16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění pozdějších úprav. 

Odpady vznikající provozem objektu lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při výstavbě 

a na odpady, které budou vznikat za běţného provozu.  

Během výstavby se předpokládá vznik běţných stavebních odpadŧ z pouţitých stavebních 

materiálŧ, výkopová zemina, odpad obalŧ a malé mnoţství odpadŧ komunálních.  

Při provozu obytné budovy bude převáţně vznikat směsný komunální odpad.  

Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z dŧsledného třídění odpadŧ 

v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadŧ a jejich následného stejného zpŧsobu vyuţití 

nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na vyuţitelné a nevyuţitelné. Vyuţitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhŧ a kategorií, nevyuţitelné odpady budou tříděny 

podle charakteru odpadŧ, druhŧ a kategorií odpadu, a následného zpŧsobu nakládání 

(skládkování, spalování apod.). 

Odpady budou shromaţďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných 

nádob a odtud budou prŧběţně odstraňovány a odváţeny do shromaţdišť odpadŧ. Odtud 

budou odpady odváţeny ke zneškodnění.  
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V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě a při 

provozu nové budovy. Odpady jsou zatříděny do druhŧ a kategorií dle vyhlášky MŢP č. 

381/2001 Sb. Katalog odpadŧ. 

 

Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Zpŧsob 

nakládání 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 06 

O 
Směsné obaly 1 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 02 

N 

Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 
1,2 

16 06 01 

N 
Olověné akumulátory 1 

16 06 02 

N 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobkŧ (neznečištěné nebezpečnými 

látkami) 

1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 

17 04 05 

O 
Ţelezo a ocel 1 

17 04 11 Kabely (bez nebezpečných látek) 1 
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Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Zpŧsob 

nakládání 

O 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) 2 

17 05 05 

N 
Zemina a kamení (obsahující nebezpečné látky) 2 

17 06 04 

O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu 

a nebezpečných látek) 
1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné 

nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB 

a nebezpečných látek) 
1,2 

17 09 05 

N 

Směsné stavební a demoliční odpady (s obsahem 

PCB a nebezpečných látek) 
2 

20 01 21 

N 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 

O 
Kal ze septikŧ a ţump, odpad z chemických toalet 2 

 

 

Odpady při provozu: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Mnoţství 

t/rok 

Zpŧsob 

nakládání 

15 01 01 

O 
Papírové a lepenkové obaly 1,5 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 0,5 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 10 2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 2 

 

Vysvětlivky: 

- zpŧsob nakládání: 1 – vyuţití (jako palivo, regen., recykl. atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

   3 – biologická úprava 
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- kategorie odpadu: O - ostatní 

   N – nebezpečný. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   podle jiných právních předpisŧ: 

 

Ochrana stávající zeleně: 

Při provádění prací budou dodrţována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromŧ, porostŧ a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech, jakoţ i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce 

s pŧdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníkŧ, ČSN DIN 

18 918 Technicko-biologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a 

udrţovací péče o rostliny). 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout 

ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin 

hodnotu 45 dB). 

 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno dŧsledným 

dočištěním dopravních prostředkŧ a prŧběţným čištěním uţívaných veřejných a 

vnitropodnikových komunikací. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmŧ, kontaminace pŧdy ropnými 

látkami ze stavebních mechanismŧ 

Dodavatel stavby je odpovědný za náleţitý technický stav svého strojového parku. 

 

Úpravy ploch a prostranství 

Po ukončení prací bude provedeno odstranění případných vzniklých škod při výstavbě. Na 

pozemku budou provedeny terénní úpravy do pŧvodního profilu, v místě nezpevněných ploch 

bude provedeno opětovné zatravnění. 

 

Předání staveniště a likvidace ZS 

K předání staveniště investorem přizve všechny dotčené orgány a organizace, které se vyjádří 

souhlasem s dokončenou stavbou. 

Uţívané plochy a jednotlivé části zařízení staveniště budou vyklízeny a odváţeny postupně, 

veškerá uţívaná zařízení a plochy budou k termínu dokončení stavby uvedena do pŧvodního 

stavu.  
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Při provádění stavebních prací nutno respektovat následující zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 NV č.591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 NV č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí, 

 Vyhlášky č. 48/1982Sb. kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

Veškeré montáţní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Pracovníci jsou 

povinni dodrţovat bezpečnostní předpisy při sváření, při manipulaci s břemeny, při práci s 

přenosnými zařízeními a ostatní bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou povinni pouţívat 

předepsané osobní ochranné pomŧcky. 

Po provedené montáţi zařízení musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze 

zařízení v rozsahu daném prŧvodní dokumentací a předat uţivateli protokoly o úspěšné 

zkoušce tohoto zařízení. 

El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s 

nebezpečným napětím. El. rozvody jsou navrţeny a musí se udrţovat ve stavu, který 

odpovídá platným el. předpisŧm a ČSN. Pracovníci obsluhující el.zařízení musí být 

seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Veškeré montáţní práce musí provádět 

oprávněná osoba nebo organizace. 

 

Poţadavky na zajištění staveniště 

 Oplocení staveniště bude zajištěno dodavatelem stavby. 

 Zhotovitel stanoví lhŧty a zpŧsob kontrol tohoto zabezpečení. 

 Vjezdy na stanoviště pro vozidla budou osazeny dopravními značkami ve smyslu 

vyhlášky č. 30/2001 Sb.,  

 

Umístění pracoviště, jeho dostupnost 

 Základní komunikační systém je tvořen sjezdem na místní komunikaci 

 Doprava materiálu na staveniště bude nákladní automobilová s rukou 

 

Odstraňování a odvoz odpadu 

 Stavební odpad, folie, polystyren apod., bude tříděn, ukládán do kontejnerŧ nebo 

plastových pytlŧ a jeho svoz bude zajištěn dodavatelskou stavební firmou.   



38 
 

Skladování a manipulace s materiálem 

 Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 

 Skladovací plochy pro materiál budou rovné, odvodněné a zpevněné. 

 Materiál bude uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita za 

pouţití podloţek, zaráţek, opěr, stojanŧ a klínŧ. 

 Ukládání sypkého materiálu, tabulového skla, chemických látek, prvkŧ a dílcŧ bude 

prováděno podle poţadavkŧ nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

 

Zajištění stavebních montáţních prací 

 Stavební a montáţní práce budou prováděny z upravené plochy a z lešení. 

 Betonáţ vodorovných nosných konstrukcí bude prováděna autojeřábem.  

 

Zemní práce 

 Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pasy. 

Výkopy budou prováděny v zemině tř. 2-3. 

 

Zajištění stavebních montáţních prací 

 Stavební a montáţní práce ve výšce budou prováděny ze ţebříkŧ, plošin a lešení, 

pracovníci budou jištěni při montáţi střechy osobním jištěním. 

 Montáţ konstrukce střechy  - přístup na střechu bude zajištěn pomocí lešení.  

 

Bezpečnost práce 

 Projektant upozorňuje na nezbytnost dodrţení veškerých platných předpisŧ a norem při 

provádění stavby a při pouţití mechanizačních prostředkŧ a pracovních pomŧcek. 

Zvláště je třeba dodrţovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – 

poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí. K jeho provedení pak bylo vydáno nové 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007. 

Při výrobní přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné plány pro zajišťování BOZ 

zaměstnancŧ při pracích a pouţívání mechanizmŧ, poučit zaměstnance proti podpisu, 

instalovat vývěsky na pracovištích a zaměstnance vybavit patřičnými ochrannými 

pomŧckami. Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí 

být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou 

sluţbu, policii, inspektorát bezpečnosti práce, poţárníky. 

U moţných přeloţek případných stavebních úprav inţenýrských sítí, je nutné spolupracovat s 

příslušnými sloţkami správcŧ vedení a inţenýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby 

prvořadou otázkou související s výstavbou bylo dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Před zahájením práce v blízkosti vedení je nutné si vyţádat vyjádření a dozor správcŧ 

těchto vedení k pohybu mechanizmŧ a činnosti stavby. Provozovatelé vedení musí proškolit 

příslušné pracovníky dodavatele.  
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Ochranná pásma.  

 Silnice: 15 m od osy místní komunikace na kaţdou stranu 

 U vrchního vedení:  

 napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče bez izolace) 7 m 

 napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro vodiče se základní izolací) 2 m 

 napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně (pro závěsné kabelové vedení) 1 m 

 napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 

 vţdy od svislé roviny vedené krajním vodičem vedení.  

 U nízkotlakých a středotlakých plynovodŧ a plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádí 

plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od pŧdorysu, u ostatních plynovodŧ 

a plynovodních přípojek 4m na obě strany od pŧdorysu  

 U teplovodu činí 2,5 m od vnějšího okraje zařízení na kaţdou stranu.  

 U vodovodních řadŧ a kanalizačních stok činí dle Zákona o vodovodech a 

kanalizacích č. 274/2001 Sb u řadŧ do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího 

líce potrubí, u řadŧ nad DN 5002,5 m od vnějšího líce potrubí. U vodovodních řadŧ 

nebo kanalizačních stok o prŧměru nad 200 mm, jejichţ dno je uloţeno v hloubce 

větší, neţ 2,5 pod upraveným povrchem se uvedené vzdálenosti od vnějšího líce 

zvyšují o 1,0 m.  

 Sdělovacích kabelŧ, na něţ se vztahuje platnost zákona č. 127/2005 Sb. činí 1,5 m od 

krajního kabelu trasy.  

Poznámka: Přesné formulace definice ochranných pásem inţenýrských sítí jsou uvedeny v 

příslušných právních a technických předpisech.  

 

Zvláštní opatření: 

Protipoţární zabezpečení stavby 

 Z hlediska poţární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona 

č.6712001 Sb., o poţární ochraně, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí 

ustanovení zákona o poţární ochraně. 

 Během prací bude zachován přístup mobilní poţární techniky ke všem okolním 

objektŧm. 

 Bude zachována prŧjezdnost komunikací. 

   k) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb: 

 

Výstavbou není dotčeno uţívání bezbariérových staveb. 

 

   l) zásady pro dopravně inţenýrské opatření: 

 

Při výjezdu vozidel ze staveniště dodrţovat pravidla silničního provozu, zejména dodrţování 

přednosti v jízdě. 
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Před realizací přípojek dodavatel stavby poţádá příslušný dopravní úřad o stanovení zvláštní 

úpravy provozu. 

 

   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby za  provozu, 

opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky. 

 

   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude určen stavebníkem ve výběrovém 

řízení. 

Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. 

Předpokládá se zahájení v červnu 2015 a dokončení stavby v červnu r. 2016.  

Tyto termíny jsou orientační a budou upřesněny investorem. 

Postup stavebních prací: 

Postup stavebních prací se bude řídit harmonogramem, který vypracuje dodavatelská firma. 

Do postupu stavebních prací musí být zahrnuty tzv.technologické přestávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

VUT FAST BRNO 

 

 

 

 

PROJEKT STAVBY 

 

 

 

 

AKCE: 

„RODINNÝ DŮM DOLNÍ MORAVICE“ 

 

Technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

VYPRACOVAL: 

Veronika Ondrušková 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN 2014 

 

 

 



42 
 

 Technická zpráva 
 

 A Všeobecná část 
 

 A.1 Účel objektu 

 
Obsahem projektové dokumentace je projekt pro stavební povolení na rodinný dŧm v obci 

Dolní Moravice na parcele číslo 1154/2 v k.ú. Dolní Moravice. Rodinný dŧm bude proveden 

jako částečně dvoupodlaţní a částečně jednopodlaţní, nepodsklepený, samostatně stojící 

objekt. Bude zastřešen pultovými střechami se sklonem 10°. Pŧdorys budou tvořit dva 

obdélníky o rozměrech 11,0 x 8,0 m a 9,5 x 6,0 m, které budou vzájemně výškově posunuty o 

1,0 m. Zájmové území se svaţuje směrem od severu k jihu. 

 

 A.2 Zastavěná plocha 

  
Zastavěná plocha objektu je 141,27 m

2
. 

 

 A.3 Obestavěný prostor 
 

Obestavěný prostor objektu je 788,41 m
3
. 

 

 B Architektonické a dispoziční řešení 
  

 B.1 1.NP dvoupodlažní části 
 

V 1.NP bude umístěn hlavní vstup do objektu, ze kterého se bude vstupovat do zádveří. Ze 

zádveří bude přístup do šatny, do garáţe a na chodbu. Z chodby bude přístupná technická 

místnost, WC, schodiště a vstup do vyvýšené jednopodlaţní části objektu. Z garáţe bude 

vstup do místnosti skladu. Obě místnosti budou opatřeny sekčními garáţovými vraty. 

 

 B.2 2.NP dvoupodlažní části 
 

Ve 2.NP je situována klidová část objektu. Z chodby je přístup do loţnice (s vlastní 

koupelnou), do obou pokojŧ a do koupelny. 

 

 B.3 Jednopodlažní část 

 

Zde se nachází společenská část – dispozičně propojená kuchyň, jídelna a obývací pokoj. 
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 C Stavebně technické řešení 
 

 C.1 Základy 

Základové poměry: Zájmová parcela je svaţitá. V dané lokalitě nebyly provedeny sondy. 

Proto bude provedena kopaná sonda do hloubky 2,5 m pod upravený terén. Po provedení 

sondy a výkopŧ pro základy budou zjištěny skutečné základové poměry. Pokud budou 

zjištěny jiné geologické poměry, bude konstrukce základŧ po konzultaci s projektantem 

upravena. 

 

Konstrukce základŧ: Základy budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého 
betonu C25/30 – XC1, doplněné tvarovkami ztraceného bednění PRESBETON ZB 25 – 30. 
Základová spára obvodových základových pasŧ bude cca 1,500 m pod upraveným terénem, 
všechny základové pasy musí být zaloţeny min. 150 mm v rostlé zemině. Jestliţe budou 
zjištěny nepříznivé geologické poměry (zemina třídy F7, F8), budou základy prohloubeny 
případně rozšířeny. Obvodové základové konstrukce budou izolovány extrudovanými 
polystyrénovými deskami XPS tl. 150 mm. 

Základy budou vybetonovány na výšku v 1 pracovním záběru, poté budou vyzděny základové 

krčky z tvarovek ztraceného bednění. Základovou spáru bude nutno chránit proti promrzání a 

rozbřídání, posledních 200 mm zeminy nad základovou spárou bude vykopáno ručně těsně 

před betonáţí základu. Betonáţ základŧ je třeba provádět ihned po provedení výkopŧ, aby 

nedošlo k vysychání případně k rozbřednutí výkopu. Základovouspáru převezme projektant 

konstrukční části nebo pověřený geolog. Jestliţe budou zjištěny jiné geologické poměry, bude 

konstrukce základŧ po konzultacích s projektantem upravena.  
Spodní stavba je navrţena na střední stupeň radonového rizika. Z toho dŧvodu musí být 
kontaktní konstrukce s terénem provedeny v 1.kategorii těsnosti dle ČSN 73 0601. Podkladní 
beton, beton C20/25 – XC1, se umístí nad základové krčky. Bude vyztuţen ocelovou kari sítí 
(ocel 10505) s oky 150/5-150/5 při spodním líci desky. Stykování sítí bude provedeno 
přesahem min 300 mm v obou směrech. Krytí výztuţe bude 20 mm.  
Označení betonu je navrţeno dle nové normy ČSN EN 206-1, sloţení betonové směsi, její 

konzistence a ošetřování betonu musí odpovídat zatřídění do stupně XC1. Po provedení 

podkladního betonu je třeba řádně ošetřovat betonové konstrukce po dobu min 5 dnŧ. Beton 

musí být po dobu ošetřování ve vlhkém stavu tak, aby proces hydratace betonu nebyl narušen 

– dodavatel konstrukci zajistí vhodným opatřením (plachty, nástřiky …). Doprava, ukládání a 

ošetřování betonu musí splňovat všechna kritéria normy ČSN P ENV 13 670-1 Provádění 

betonových konstrukcí. 
 
Povrch podkladního betonu bude hlazen ocelovým hladítkem z dŧvodu dosaţení hladkého 
povrchu pro poloţení izolace proti radonu. Veškeré betonové mazaniny budou dilatovány dle 
ČSN. Tato opatření jsou provedena pro zamezení vzniku trhlin v kontaktní vrstvě s terénem. 
Veškeré trhliny, které vzniknou, se musí před poloţením izolace vyspravit dle ČSN 73 0601. 
 
 

 C.2 Komunikace 
 

Přístup na stavební pozemek bude zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. 
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 C.3 Svislé konstrukce 
 

Zděné konstrukce: Nosné obvodové stěny a nosné vnitřní stěny budou zděné z 

vápenopískových cihel SENDWIX 16DF-LD (KM BETA) tloušťky 240 mm s prŧměrnou 

pevností v tlaku 15 N/mm
2
 na lepidlo (PROFIMIX) s minimální pevností v tlaku 10 N/mm

2
. 

Příčky budou také zděné z vápenopískových cihel SENDWIX -  SENDWIX 4DF-LD (KM 

BETA) tloušťky 115 mm s prŧměrnou pevností v tlaku 15 N/mm
2
 na lepidlo (PROFIMIX) 

s minimální pevností v tlaku 10 N/mm
2
. 

 

Při zdění nosných a nenosných konstrukcí budou pouţity jednotlivé typové tvarovky dle 
detailŧ typových detailŧ výrobce. Budou pouţity rohové, koncové a poloviční 
tvarovky.Detaily rohŧ, parapetŧ a ostění budou provedeny přesně dle typových detailŧ 
výrobce tvarovek. Skladba tvarovek a pouţití jednotlivých tvarovek je znázorněna v 
projektové dokumentaci stavební části – výkres řezŧ. Příčky budou kotveny k nosným stěnám 
a k stropŧm dle typových detailŧ výrobce tvarovek.  
Tvarovky musí být v jednotlivých vrstvách převázány min o 100 mm. Cihly je nutné chránit 
před provlhčením jak při skladování, tak po vyzdění. Teplota vzduchu a materiálunesmí po 
dobu tuhnutí a tvrdnutí malty klesnout pod 5 ˚C. Na zděné konstrukce nesmí být pouţit jiný 
materiál. Pří zdění musí být dodrţovány technické atechnologické podklady od výrobce a 
platné normy.  
Prostupy pro ZTI, EL, ÚV a VZT budou provedeny dle projektŧ specialistŧ, před prováděním 
stěn budou prostupy upřesněny a potvrzeny dodavatelem sanitární techniky a dodavatelem 
krbové vloţky. Ve svislých zděných konstrukcích nesmí být prováděny vodorovné dráţky, 
mimo dráţek uvedených na výkrese konstrukční části. Zděné konstrukce budou provedeny 
dle ČSN 732310. Velikost jednotlivých odchylek se řídí dle ČSN 730205 a dalšími 
navazujícími normami 
 
Zděné konstrukce včetně zateplení otvoru v obvodových stěnách převezme technický dozor 
investora. 
 

Komíny: V obývacím pokoji a v technické místnosti je navrţen nerezový komín SIPROFLEX 

1,0 KK 150/250 mm, izolovaný.  
 

 C.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 
Ţelezobetonová monolitická stropní deska: Stropní konstrukce nad 1.NP bude tvořena ţb 
monolitickou deskou z betonu C25/30-XC1, která budou mít tloušťku 175 mm. 
Ţelezobetonová deska bude uloţena na obvodových a vnitřních nosných stěnách. 
 
Překlady: Překlady otvorŧ budou provedeny z prefabrikovaných překladŧ SENDWIX (viz 
výkresová dokumentace). Tyto překlady budou uloţeny na stěnách dle technologických 
podkladŧ výrobce. 
 
 

C.5 Střešní konstrukce 
 
Objekt bude zastřešen dvojicí pultových střech o sklonu 10°. Krov bude v dvoupodlaţní části 
tvořen sbíjenými vazníky, v jednopodlaţní části krokvemi z lepených lamelových vazníkŧ. 
Střešní krytina bude plechová – RHEINZINK. Bude provedena dle technologických podkladŧ 
výrobce. 
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C.6 Schodiště 
 
Dvouramenné schodiště bude  provedeno  jako  ţelezobetonové  monolitické  deskové.   
Schodiště bude uloţeno do vřetenových zdí do dráţek š. 125 mm. Schodiště bude provedeno 
z betonu C25/30-XC1. 
  

C.7 Podlahy 
 
Podlahy jsou navrţeny s pochozí vrstvou dle účelu jednotlivých místností. Podlahy musí 

splňovat poţadavky vyhl. 137/98 Sb. v platném znění a vyhl. č. 369/2001. Povrchy podlah 

budou ukončeny keramickým soklem v.100mm nebo lištami na stěnách. Povrch podlah 

vnitřních komunikací musí mít hodnotu součinitele smykového tření min 0,6. Nášlapné 

vrstvy podlah jsou popsány v legendě místností a skladby podlah následně pak ve výpisu 

skladeb konstrukcí. Všechny podlahy v obytných místnostech jsou provedeny jako plovoucí, 

při provádění bude třeba dŧsledná izolace plovoucích podlah od svislých konstrukcí. 

 

C.8 Podhledy  
 

Ve 2.NP  objektu  budou  provedeny  sádrokartonové  podhledy,  sádrokartonový   
podhled na CD profilech bude ukotven pomocí přímých závěsŧ na dolní pás sbíjeného 
vazníku. Podhledy budou provedeny z desek KNAUFtl. 15 mm, v koupelně budou poţity 
deskys vodoodpudivou úpravou. Při provádění sádrokartonových podhledŧ musí být 
dodrţovány technické a technologické podklady od výrobce a platné normy. 
 

C.9 Obklady 

 

Veškeré vnitřní keramické obklady budou provedeny v místnostech WC a koupelnách do 

výšky 2050 mm (výška zárubně dveří), v kuchyni mezi linkou ve výšce od 900 mm do 1450 

mm. Obklady budou opatřeny okrajovými a rohovými lištami. Spára mezi podlahou a 

obkladem bude opatřena silikonem. 

 

 C.10 Omítky a fasáda  
 

Vnitřní omítky budou provedeny jako jednovrstvé o tloušťce 10 nebo 15 mm, všechny vnitřní 
a vnější rohy budou u zdiva pod omítkou opatřeny podomítkovými lištami. 
Venkovní omítka bude u dvoupodlaţní části provedena jako tenkovrstvá silikonová omítka 
CEMIX zelené barvy. Povrch fasády jednopodlaţní části bude tvořen provětrávanou fasádou 
s obkladem z hoblovaných prken sibiřský modřín tl. 20 mm na dřevěném roštu kotveném do 
stěn. 
Plný obvodový plášť jako celek musí splňovat poţadavky ČSN 73 05040-2 pro stěnu 
venkovní. Podrobný popis a členění fasád viz pohledy. 

 

 C.11 Izolace 

 
Izolace proti vodě: Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena s SBS modifikovaného 

asfaltového pásu DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který také ochrání 

stavbu před rizikem pronikání radonu z podloţí. Izolace po obvodu bude vyvedena na vnější 



46 
 

svislé plochy obvodových stěn na výšku min. 300 mm nad upravený terén pomocí zpětného 

spoje. Před jejím poloţením se utěsní všechny trhliny a prostupy v podkladu. Provedení 

konstrukcí spojených s izolací, poloţeníizolace  a  její  kontrola  musí  splňovat  poţadavky  

ČSN  73  0601,  především  přílohy  A.  
Podkladní plochy pro izolace proti zemní vlhkosti převezme technický dozor investora.  
Podlahové konstrukce hygienických zařízení v 1. NP a 2.NP budou izolovány hydroizolační 
stěrkou a penetrací pod nově prováděnými dlaţbami a obklady. Hydroizolační stěrka bude 

vytaţená na přilehlé stěny 200mm nad podlahu nebo nad výtok vody. V místě sprchových 
koutŧ bude provedena pod obklad svislá hydroizolační stěrka. 
Ve střešním plášti bude jako parozábrana pouţit asfaltový pás DEKTRADE TOPDEK AL 
BARRIER, který bude volně poloţen na bednění nebo na palubkách. Na okrajích střešní 
plochy bude pás nalepen. Pod plechovou krytinou bude provedena pojistná hydroizolace 
pomocí DETRADE TOPDEK COVER PRO 
Pojistná hydroizolace i parozábrana budou provedeny dle technických podkladŧ a doporučení 
výrobce. Kompletně provedenou parozábranu apojistnou hydroizolaci převezme technický 
dozor investora. 
 

Tepelná izolace:Veškeré tepelné izolace jsou navrţeny tak, ţe obvodové konstrukce min splní 

poţadavky ČSN 73 0540-2. 

Izolace podlah na terénu jsou navrţeny z desek polystyrenu EPS – STYROTRADE EPS  S tl. 
80 mm. Na tyto desky bude poloţena zvuková izolace v tloušťce 40 mm. Obvodové 
základové konstrukce budou izolovány extrudovanými polystyrénovými deskami XPS tl. 150 
mm, které budou ukotveny talířovými hmoţdinkami a lepícím tmelem.  
Obvodové konstrukce budou zateplenyti pro ETICS (KNAUF INSULATION – kamenná 
vlna FRN) tloušťky 200 mm. V místě předokenní ţaluzie bude tepelná izolace kamenné vlny 
nahrazena tepelnou izolací PIR tl. 110 mm z fasádních desek XS 022 (Baumit). 
Ţelezobetonová deska nad garáţí bude zespodu zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
s tenkovrstvou systémovou omítkou s vloţenou tkaninou. Ţelezobetonová deska nad garáţí 
bude zateplena polystyrénovými deskami EPS tl100 mm(STYRO EPS 100Z). 
Tepelná izolace v krovu střechy bude provedena z nadkrokevní izolace – polystyren EPS - 
STYROTRADE EPS 150 S tl. 200 mm.  
 

Zvuková izolace:Pod roznášecí vrstvu ze sádrového anhydritu plovoucích podlah bude 

vloţena kročejová izolace ROCKWOOL STEP ROCK HD o tloušťce 40 mm. Mezi 

kročejovou izolaci a roznášecí vrstvu bude vloţena separační fólie. 
 

 C.12 Výplně otvorů  
 
Nové výplně otvorŧ jsou navrţeny dřevohliníkové(INTERNORM). Barva moření a členění 
oken bude upřesněna v prŧběhu stavby s investorem.   
Provedeny budou ze staticky vhodných profilŧ splňujících veškeré poţadavky ČSN 73 0540-
2. Výplně budou vybaveny celoobvodovým kováním s funkcí mikroventilace s kovovými 
ovládacími prvky. Montáţ výplní otvorŧ bude provedena v souladu s montáţními předpisy. 
Okna budou navazovat na tepelnou izolací vloţenou do ostění, parapetŧ a nadpraţí otvorŧ. 
Před výrobou je nutné zaměření otvorŧ pro upřesnění výrobních rozměrŧ. U 
oken jsou navrţeny předokenní ţaluzie. Před výrobou oken bude konzultovány vzájemná 
návaznost výplní otvorŧ a ţaluzii včetně ovládání a vodících lišt. 

Obecné poţadavky na dřevěné výplně otvorŧ:  
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- záruka na stálobarevnost a pevnost min 120 měsícŧ  
- záruka na ostatní včetně montáţe min  60 měsícŧ 

(zasklení, kování, funkčnost, ap.) 
-součinitel prostupu tepla jako celek Umin = 1,0 W/m

2
 K, rám Umin = 1,2 W/m

2
 K  

-zasklení tepelně izolačním dvojsklem prŧhledným min 4-16-4mm   
-index vzduchové neprŧzvučnosti osazené výplně otvoru min 32 dB  
Poţadované vlastnosti výrobkŧ budou doloţeny atesty. Výrobky musí splňovat veškeré 
dotčené platné normy, např. vodotěsnost, prŧdušnost, apod. Zámky bezpečnostní se 
systémem klíče, vše dle poţadavku stavebníka.   
Truhlářské výrobky tvoří vnitřní plné hladké dveře do obloţkových zárubní, parapetní desky 
dřevěné, prahy, madla schodiště, apod. Prahy budou dřevěné bukové, vnitřní parapety z 
dubových desek.  
Příslušné výplně budou vybaveny dle vyhl. 369/2001 Sb. v platném znění a poţárně 
bezpečnostního řešení stavby. 
 

C.13 Klempířské výrobky 
 
Venkovní parapety budou hliníkové (ALURIS). 
Oplechování komína, okapy, kotlíky, svody, oplechování střechy bude z titanzinkového 
plechu tl. 0,6 mm (RHEINZINK) a je podrobně popsáno ve výpisu klempířských prvkŧ 
prováděcího projektu. Klempířské výrobky budou provedeny včetně potřebného spojovacího 
a kotvícího materiálu dle ČSN 73 3610 a potřebného dotěsnění venkovním silikonem. 
 

C.14 Nátěry a malby 

 
Barevný odstín bude určen po konzultacích s investorem. Dřevěné prvky budou opatřeny 
vhodným systémovým nátěrem, který bude odsouhlasen investorem.  
Klempířské výrobky jsou navrţeny bez nátěru.  
Malba na zdivu 2x nátěr disperzní, na sádrokartonu malba disperzní 

 

D Požárně bezpečnostní řešení 
 
Veškeré nosné konstrukce musí být navrţeny a provedeny v souladu s „poţárně 
bezpečnostním řešením“, které je samostatnou částí projektu. 
 

E Bezpečnost práce 
 
Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisŧ o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou pouţívat pracovní pomŧcky a ochranné 
prostředky ve smyslu platných předpisŧ. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k 

poškozování ţivotního prostředí.  

 

F Všeobecné informace 
 
V prŧběhu výstavby budou před započetím další ucelené části ověřeny všechny nezbytné 
kóty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě zjištěny, budou 
neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných skutečností uváţí případné 
změny projektu. Na základě zjištěných rozměrŧ dodavatel upraví rozměry jednotlivých prvkŧ 
nebo konstrukcí navazujících.  
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Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisŧ za pouţití 
předepsaných materiálŧ, doplňkŧ a detailŧ.  
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat 
výrobní dokumentace zhotovitele stavby.  
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn poţadavek § 156 zák. č. 183/2006 
Sb. v platném znění. Dále budou dodrţeny všechny související poţadavky zákona shora a 
souvisejících vyhlášek, především vyhl. č. 137/1998 Sb. v platném znění, především ve 
změně dle vyhl. 491/2006 Sb.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Závěr 

Bakalářská práce řeší komplexně návrh a projektovou dokumentaci novostavby rodinného 

domu v Dolní Moravici. Výstupem práce je textová část práce (A Prŧvodní zpráva, B 

Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva), výkresová část (výkresy v měřítku 1:50, 

situace stavby, detaily) a výpočty (návrh schodiště), včetně poţárně bezpečnostního řešení 

stavby a tepelně technického posouzení. 

Bakalářskou práci jsem zpracovala za pomoci softwaru NemetschekAllplan – Allplan 2013 a 

s pouţitím MS Office 2010.  

Při vypracování bakalářské práce jsem se řídila platnými normami, zákony, vyhláškami a 

podklady od výrobcŧ. Práce splňuje všechny náleţitosti dle zadání. 

Přínosem této práce pro mě byl proces zpracovávání kompletní dokumentace. Uvědomila 

jsem si její rozsah a náleţitosti. Na bakalářské práci jsem intenzivně pracovala celý čtvrtý 

ročník a poznatky z některých předmětŧ – jako například Tepelná technika budov a Poţární 

bezpečnost staveb – jsem do ní aplikovala. 
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Seznam použitých zdrojů 

 
normy, vyhlášky, zákony 

 

-zákon č. 350/2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, a některé související zákony 

-vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

-vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

-ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresŧ stavební části. Český 

normalizační institut, červenec 2004 

-ČSN 73 0810. Poţární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 

dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009. 

-ČSN 73 0802. Poţární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, květen 2009. 

-ČSN 73 0833. Poţární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad pro 

technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, září 2010. 

-ČSN 73 0873. Poţární bezpečnost staveb: Zásobování poţární vodou. Praha: Úřad pro 

technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2003. 

-ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, červen 2005. 

-ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobkŧ. Praha: Český normalizační institut, březen 2000. 

-ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, červen 2004. 

 

mapové podklady 

 

http://www.mapy.cz 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://geologicke-mapy.cz 

 

materiály 

 

http://www.sendwix.cz 

http://www.knaufinsulation.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://dektrade.cz/ 

http://portal.internorm.com/ 

http://www.rheinzink.cz/ 

http://www.finskasauna.cz/extra-nabidka/sauny-koupelnove/ 

http://www.nerez-kominy.cz/  

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=14110 

http://www.stavbaonline.cz/rockwool-steprock-hd.html 

http://www.isover.cz/ 

http://styrotrade.cz/cs/ 

http://www.compacfoam.cz/ 

http://www.lomax.cz/cs/garazova-vrata/ 
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http://dektrade.cz/
http://portal.internorm.com/
http://www.rheinzink.cz/
http://www.finskasauna.cz/extra-nabidka/sauny-koupelnove/
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=14110
http://www.stavbaonline.cz/rockwool-steprock-hd.html
http://www.isover.cz/
http://styrotrade.cz/cs/
http://www.compacfoam.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

IČ   identifikační číslo 

k.ú.   katastrální území 

p.č.   parcelní číslo 

NN   nízké napětí 

p.t.   pod terénem 

ČSN   česká státní norma 

apod.   a podobně 

č.   číslo 

Sb.  sbírky 

PBŘ   poţárně bezpečnostní řešení 

odst.   odstavec 

mil.   milion 

SO   stavební objekt 

J   jih, jiţní 

ţb., ŢB  ţelezobetonový, ţelezobeton 

tl.   tloušťka 

NV   nařízení vlády 

PENB   prŧkaz energetické náročnosti budovy 

MŢP   ministerstvo ţivotního prostředí 

te  teplota exteriér 

v   vítr 

max.   maximálně 

min.   minimálně 

TV   teplá voda 

TUV   teplá uţitková voda 
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PE   polyetylen 

SmVaK a.s.  severomoravské vodovody a kanalizace, akciová společnost 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

NPR   národní přírodní rezervace 

PR   přírodní rezervace 

NPP   národní přírodní park 

PP   přírodní park 

EIA  energyinformationadministration 

ZS   zařízení staveniště 

el.   elektrické 

BOZ   bezpečnost a ochrana zdraví 

tzv.   takzvaný 

XPS   extrudovaný polystyren 

ZTI   zdravotechnické instalace 

EL   elektroinstalace 

vyhl.   vyhláška 

v.   výška 

NP   nadzemní podlaţí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Seznam příloh: 

Sloţka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

 Informace o parcele 

 Mapa 

 Katastrální mapa 

 Geologická mapa 

 Mapa radonového indexu 

 Stanoviska sítí – ČEZ 

 Stanoviska sítí – RWE 

 Stanoviska sítí – O2  

Textová část 

 Pŧdorysy 

 Řezy 

 Pohledy 

 Situace 

Sloţka č. 2 – C Situační výkresy 

 C.1 Situace širších vztahŧ 

 C.2 Celkový situační výkres 

 C.3 Speciální situační výkres – rozhledové poměry, zpevněné plochy 

Sloţka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 D.1.1.1 Pŧdorys 1.NP 

 D.1.1.2 Pŧdorys 2.NP 

 D.1.1.3 Řez A-A 

 D.1.1.4 Řez B-B 

 D.1.1.5 Pohledy 

 D.1.1.6 Osazení do terénu 



54 
 

 D.1.1.7 Základy 

 D.1.1.8 Strop nad 1.NP 

 D.1.1.9 Výkres krovu 

 D.1.1.10 Pŧdorys střechy 

 Výpis prvkŧ 

Sloţka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.01 Detail - základ u nepodsklepené budovy, kontaktní fasáda 

D.1.2.02 Detail - základ u nepodsklepené budovy, provětrávaná fasáda 

D.1.2.03 Detail - vstupní dveře 

D.1.2.04 Detail - napojení kontaktní a provětrávané fasády 

D.1.2.05 Detail - parapet okna 

D.1.2.06 Detail – ostění 

D.1.2.07 Detail - nadpraţí - kontaktní fasáda 

D.1.2.08 Detail - nadpraţí - okno s ţaluzií, kontaktní fasáda 

D.1.2.09 Detail - nadpraţí - okno s ţaluzií, provětrávaná fasáda 

D.1.2.10 Detail - střešní ţlab 

D.1.2.11 Detail - napojení fasády na střechu 2.np 

D.1.2.12 Detail - napojení fasády na střechu 1.np 

D.1.2.13 Detail - oplechování komína 

D.1.2.14 Detail - schodiště - část nástupního ramene 

D.1.2.15 Detail - schodiště - část výstupního ramene 

Sloţka č. 5 – D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

 Poţárně bezpečnostní řešení 

 D.1.3.1 Situace 

 D.1.3.2 Pŧdorys 1.NP 

 D.1.3.3 Pŧdorys 2.NP 



55 
 

Sloţka č. 6 – Výpočty stavební fyziky 

 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

 Výpočty stavební fyziky 

 EŠOB 

 Skladby konstrukcí 

 Příloha – technické listy výrobcŧ 

Sloţka č. 7 – Zdrojové materiály 

 Návrh schodiště 

 Technické listy výrobcŧ 

 


	page1
	page7
	page9
	page11
	page13
	page5

