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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Dům je určen pro čtyřčlennou 

rodinu a je navrţen na rovinném pozemku v obci Klimkovice. Objekt je jednopodlaţní 

bez podsklepení. Vstup do objektu je ze severozápadní strany. Hlavní pobytové 

místnosti jsou situovány na jihozápad. Součástí objektu je garáţ o jednom parkovacím 

stání.  

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrţeny z masivních dřevěných panelů 

NOVATOP SOLID 124 mm. Konstrukce střechy je tvořena z části dřevěnými 

příhradovými vazníky a z druhé části dřevěnými lepenými lamelovými nosníky GL28H. 

Dům je zastřešen pultovou střechou, sklony střešních rovin jsou 5° a 8°. 

 

Klíčová slova 
 

bakalářská práce, rodinný dům, novostavba, dřevostavba, jednopodlaţní objekt, 

nepodsklepen, pultová střecha, příhradové vazníky, bytová jednotka, konstrukční 

systém NOVATOP 

 

Abstract 
 

 The target of bachelor´s thesis is design of family house. The house is destined 

for a family of four. The house is designed on a flat land in village Klimkovice. Object 

is a single-storey building and basementless. Entry to the building is on the northwest 

side. The main living rooms are located to the southwest. The property includes a 

garage of one parking space. 

Perimeter and interior bearing walls are designed from solid wood panels NOVATOP 

SOLID 124 mm. The roof construction is formed in part by wooden trusses and the 

second part of the lamellar glued wood beams GL28H. The house is covered with a 

shed roof, roof planes inclinations are 5 ° and 8 °. 

 

Keywords 

bachelor´s thesis, family detached house, new building, wood construction, storey 

building, basementless, shed roof, wooden trusses, housing unit, system of the company 
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Úvod 
 

Cílem mé bakalářské práce je dispoziční, konstrukční a architektonický návrh 

rodinného domu ve městě Klimkovice. Objekt je navrhován jako dřevostavba z panelů 

z kříţem vrstevnatého lamelového lepeného dřeva. Tento konstrukční systém byl zvolen 

z důvodu rychlé výstavby jednoduchosti konstrukčních detailů a minimálního počtu 

montáţních spojů, které se podílejí na ekonomické stránce celé stavby. Dalším 

hlediskem pro výběr tohoto systému byla moţnost ponechání dřevěných panelů 

z interiérové strany jako pohledové, čímţ vynikne krása dřeva, které vytváří příjemné 

prostředí celé stavby. 

Dům odpovídá návrhu pro 4 člennou rodinu. Stavební parcela je nezastavěná, 

nachází se v klidné části města Klimkovice, na ulici Fonovická. 

 Jedná se o novostavbu přízemního rodinného domu. Objekt je nepodsklepený. 

Tvar střechy je pultová. Součástí rodinného domu je také garáţ s jedním parkovacím 

stáním. 

Dispoziční, statické i konstrukční řešení stavby jsou v souladu s platnými 

předpisy a normami. Při návrhu rodinného domu jsem brala v úvahu současné trendy 

bydlení. Stavba respektuje okolní zástavbu a nemá negativní vliv na ţivotní prostřední. 

Obsah práce bude zahrnovat přípravné a studijní práce, situační výkresy, 

architektonicko-stavební řešení, poţárně bezpečnostní a tepelně technické posouzení 

konstrukcí navrhovaného objektu.  
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A.1     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1     Údaje o stavbě 

 
A.1.1.a Název stavby 

Rodinný dům 

 

A.1.1.b Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Obec Klimkovice [599549] 

 Katastrální území Klimkovice [666319] (okres Ostrava-město) 

 Parcelní číslo pozemku 3334 – orná půda 

 

A.1.1.c Předmět dokumentace 

novostavba rodinného domu  

 

A.1.2     Údaje o stavebníkovi 

 
A.1.2.a Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

Jaroslav Gráf 

Polní 516,  

724 83 Klimkovice  

 

A.1.3     Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
A.1.3.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)  

Andrea Chovancová 

Horní Bečva 675 

756 57 Horní Bečva  

 

 

A.2    SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Geodetické zaměření 

Inţenýrsko-geologický průzkum 

Trasy inţenýrských sítí  

Výpis z katastru nemovitostí 

Architektonická studie  
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A.3     ÚDAJE O ÚZEMÍ 
  

A.3.a     Rozsah řešeného území  

Poloha stavebních pozemků: pozemek parcela č. 3334 se nachází na   

okraji obce Klimkovice 

Okolní zástavba: tvoří stavby pro bydlení – rodinné domy.  

Vyuţití stavebních pozemků: par.č. 3334 – orná půda 

Majetkoprávní vztahy pozemků: pozemek je v majetku stavebníka 

 

A.3.b     Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, záplavové území apod.)  

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani 

v záplavovém území 

 

A.3.c     Údaje o odtokových poměrech  

Území dotčeného pozemku je mírně svaţité. Vsakování dešťové vody 

bude do půdy. Realizace stavby a souvisejících terénních úprav nezpůsobí 

zhoršení odtokových poměrů. 

 

A.3.d     Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Objekt rodinného domu splňuje poţadavky územního plánu. 

 

A.3.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, s povolením stavby a v 

případě stavebních úprav podmiňujících změnu v uţívání 

stavby údaje o jejím souladu s územní plánovací dokumentací, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

A.3.f     Údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území  
Obecné poţadavky na výstavbu byly dodrţeny a zpracovány do 

projektové dokumentace. 

 

A.3.g     Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Poţadavky dotčených orgánů jsou dodrţeny. 

 

A.3.h     Seznam výjimek a úlevových řešení  

Pro výstavbu nejsou nutné ţádné výjimky a úlevová řešení. 
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A.3.i     Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba si nevyţaduje ţádné podmiňující investice 

 

A.3.j     Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 
Stavba bude probíhat na pozemcích k. ú. Klimkovice vedených v katastru 

nemovitostí jako: 

Parcela č. 3334 – orná půda 

 Pozemek je v majetku stavebníka. 

 

A.4     ÚDAJE O STAVBĚ 
 

A.4.a     Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novostavbu rodinného domu včetně zpevněných ploch, 

splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky nn. 

 

A.4.b     Účel uţívání stavby  

Stavba bude slouţit pro individuální rodinné bydlení. Rodinný dům 

s jednou bytovou jednotkou. 

 

A.4.c     Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

A.4.d     Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

(kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se 

památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleţí v záplavovém území apod.   

 

A.4.e     Údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a 

obecných technických poţadavků zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb 

Projekt neřeší bezbariérový přístup a uţívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívaní staveb. Tento 

poţadavek není ani poţadován investorem. 

 

 

A.4.f     Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů a poţadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Poţadavky dotčených orgánů jsou dodrţeny. 
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A.4.g     Seznam výjimek a úlevových řešení  
Stavba nevyţaduje ţádné výjimky, nebo úlevová opatření. 

 

A.4.h     Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, uţitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uţivatelů / pracovníků apod.)  
Zastavěná plocha  251,94 m

2
  

Obestavěný prostor  940,36 m
3
  

Uţitná plocha  211,35 m
2
  

Zpevněné plochy   171,63 m
2
  

Počet podlaţí  1 

 

A.4.i      Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství 

a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.)  

Roční spotřeba vody:    182,5 m
3
/rok 

Maximální spotřeba vody:   750 l/den 

Mnoţství dešťových vod:   338,5 m
3
/rok 

Dešťová voda bude sekundárně vyuţívána pro závlahu zahrady.   

Třída energetické náročnosti stavby:   A – Velmi úsporná 

Mnoţství odpadů: Pro daný typ stavby není uvaţováno. V objektu 

bude třízen odpad – sklo, plast, papír, nápojové 

kartony, bioodpad a následně vyvezen do 

příslušných kontejnerů. 

 

A.4.j      Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 

stavby, členění na etapy) 
Stavba bude provedena do 2 let od jejího povolení.  

Součásti realizace je taky výstavba komunikačních ploch, oplocení a 

závěrečné terénní úpravy. 

 

A.4.k      Orientační náklady stavby  

Orientační náklady na stavbu celého rodinného domu jsou včetně DPH 

(20%) 6 492 580 Kč. 
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A.5     ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ   

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

SO.01 - Navrhovaná bytová jednotka rodinného domu 

SO.02 - Přístupová cesta k hlavnímu vchodu, zpevněná plocha terasy, 

příjezdová cesta do garáţe 

SO.03 – Příjezdová komunikace  

SO.04 – Podzemní silové kabelové vedení 

SO.05 – Vodovodní potrubí 

SO.06 – Dešťová kanalizace 

SO.07 – Splašková kanalizace 

 

Technologická zařízení se zde nevyskytují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 25. 5. 2015    Zpracovala: Andrea Chovancová 
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B.1    POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1.a     Charakteristika stavebního pozemku. 

Pozemková parcela č. 3334 v katastrálním území obce Klimkovice se 

nachází na mírně svaţitém pozemku o celkové výměře 7895 m
2
. Na pozemku 

se v severozápadní části nachází stávající příjezdová asfaltová komunikace 

vyuţívána majiteli sousedních objektů. Nenacházejí se zde ţádné vzrostlé 

stromy, převaţuje travnatý porost. Okolní parcely tvoří zástavba rodinných 

domů s poměrně velkými zahradami, dále obecní komunikace a rozlehlá pole. 

Pozemek je přístupný ze stávající komunikace na pozemku, která je napojena 

na obecní komunikaci. Přes pozemek prochází inţenýrská síť (sloupy 

elektrického vedení). 

 

B.1.b   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.). 

Zaloţení stavby je navrţeno na základě provedeného inţenýrsko-

geologického průzkumu. Na území se nachází podloţí ze sprašové hlíny, 

podzemní voda nebyla zjištěna. Na základě mapy radonového rizika se 

předpokládá na pozemku nízký radonový index.  Stavba nemusí být chráněna 

proti pronikání radonu z geologického podloţí.  

 

B.1.c     Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Novostavba se nenachází v ţádném ochranném ani bezpečnostním 

pásmu. 

B.1.d      Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 

území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

B.1.e     Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území. 

Stavba sousedí se zastavěným územím. Dle ČSN 734301 bude izolovaný 

objekt postaven minimálně 2m od hranice pozemku a současně 7m od 

stávající výstavby. Projektová dokumentace respektuje poţadavek na vzhled 

stavby, která zapadá do rázu krajiny a okolních staveb. Poţární odstupové 

vzdálenosti nezasahují na sousední parcely ani na veřejné prostranství. 

Dešťové vody ze střech jsou svedeny do akumulační nádrţe s přepadem do 

vsaku umístěného na pozemku. Stavba nebude mít negativní dopad na 

odtokové poměry v daném území.  
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B.1.f     Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Stavba nemá poţadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  

 

B.1.g     Poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé). 

Pro stavbu rodinného domu bude provedeno vynětí části pozemku 

parcela č. 3334, k. ú. Klimkovice (orná půda) ze Zemědělského půdního 

fondu, jedná se o trvalý zábor v rozsahu 574,02 m
2 

(zastavěná plocha 

rodinného domu 251,94 m
2
, zpevněná plocha 277,18 m

2
). Předpokládaná 

mocnost ornice v místě stavby je 300 mm. Ornice bude pouţita pro násypy 

v místě stavby. 

 

B.1.h     Územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu). 

Stavba bude napojená novou příjezdovou komunikací na stávající 

asfaltovou komunikaci na parcele č. 3334, které je napojena stávajícím 

způsobem na obecní komunikaci na parcele č. 3087/1, ve vlastnictví města 

Klimkovice. 

V rámci stavby budou provedeny přípojky inţenýrských sítí a to: 

elektro NN a přípojka vodovodu. 

 

B.1.i     Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 

související investice. 

Stavba bude zahájena aţ po nabytí právní moci stavebního povolení. Při 

výstavbě nejsou předpokládány ţádné podmiňující, vyvolané a související 

investice. Výstavba proběhne dle časového harmonogramu, v návaznosti 

jednotlivých prací na stavbě, budou dodrţovány technologické přestávky. 

 

B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1     Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Jednopodlaţní nepodsklepená 

budova s garáţí pro jeden osobní automobil. 

 

Účel uţívání stavby:  Stavba pro bydlení 

Zastavěná plocha:  251,94 m
2
  

Obestavěný prostor:  940,36 m
3
 

Uţitná plocha:  211,35 m
2
 

Zpevněné plochy:  277,18 m
2
 

Počet podlaţí   1 
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Počet uţivatelů  4  

Rodinný dům je určen k bydlení pro jednu rodinu (jedna funkční 

jednotka). 

 

B.2.2     Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

 
B.2.2.a     Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

V lokalitě se nachází zástavba samostatně stojících rodinných domů 

různých řešení. Navrţené řešení dodrţuje charakter stávající zástavby, 

respektuje umístění stávajících staveb a řídí se poţadavky stavebníka.  

Jedná se o nezastavěný pozemek s rovinným terénem, sousedícím 

z jihozápadní a severovýchodní strany se zastavěnými pozemky, ze 

severozápadní strany s obecní komunikací, na jihovýchodní straně se nachází 

rozlehlé pole.  

Příjezdová komunikace k pozemku je na severozápadní straně napojena 

na stávající komunikaci, z tohoto důvodu jsou vstupy, vjezdy do garáţí a 

parkovací stání umístěny severozápadně. Jiţní část pozemku bude slouţit 

jako zahrada pro odpočinek, přístupná z terasy. Samostatný dům je situován 

tak, aby obytné místnosti byly prosvětlovány od jihu a vstupní a technické 

prostory byly orientovány k severu. 

 

B.2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Objekt je řešen jako samostatně stojící dům. Půdorysný tvar objektu je 

sloţený ze dvou obdélníků do tvaru písmene T. Celkové půdorysné rozměry 

objektu jsou 24,36 x 20,36 m. Výška objektu je v nejvyšším místě 4,204 m. 

Budova je dělená na dvě části, z nichţ první část tvořící hlavní obytnou 

zónu je vyšší a druhá část objektu, tvořící zónu klidovou, je niţší. 

Střecha objektu je pultová se sklony 5° a 8°, štítové zdi jsou 

orientovány na východní západní a jiţní stranu.  

Fasádu garáţe tvoří obkladové pásky, hlavní obytné části minerální 

zatíraná omítka CEMIX bílé barvy. Okna i vstupní dveře jsou dřevohliníkové. 

 

B.2.3     Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlaţím. Jsou zde 

místnosti zádveří, garáţ, hala, technické zázemí, kuchyň, spíţ, obývací pokoj, 

dvě koupelny, wc, prádelna, dva pokoje, šatna, loţnice.  

Technologie výroby není součástí projektové dokumentace. 

 

B.2.4     Bezbariérové uţívání stavby 

Stavba není navrţena jako bezbariérová. 
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B.2.5     Bezpečnost při uţívání stavby 

Celá stavba je navrţena tak, aby odpovídala příslušným ustanovením, 

vyhlášce č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavby. 

Stavba bude provedena z certifikovaných materiál a výrobků. Otázka poţární 

bezpečnosti objektu je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost 

objektu je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí. Stavba je navrţena tak, 

aby splňovala všechny poţadavky týkající se bezpečnosti při jejím uţívání. 

 

B.2.6     Základní technický popis stavby 

 
B.2.6.a     Stavební řešení 

Objekt rodinného domu je přízemní, nepodsklepený. Dům je ve tvaru 

písmena T. Garáţ přiléhá k domu a je jeho součástí. Vstup a vjezd do objektu 

je od severovýchodu. Dům je krytý dvěmi pultovými střechami se sklony 5° a 

8°. Střešní krytinu bude tvořena samolepícími asfaltovými šindely. Fasáda 

obytné části bude omítnutá v bílé barvě. Fasádu garáţe budou tvořit 

obkladové pásky. 

 

B.2.6.b Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bude zaloţený na základových pasech z prostého betonu 

C16/20. Podkladní deska tl. 150 mm je provedena z betonu třídy 16/20 a 

vyztuţena kari sítí při obou površích. 

Obvodové nosné zdivo bude provedeno z masivních dřevěných paenlů 

NOVATOP SOLID 124mm, vnitřní stěny budou z masivních dřevěných 

panelů NOVATOP SOLID 124mm. Stěny uvnitř objektu budou opatřeny 

sádrokartonovými deskami a následně omítnuty a některé budou ponechány 

bez povrchových úprav s viditělným panelem Novatop v pohledové kvalitě. 

Konstrukce pultové střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými 

vazníky a lepenými lamelovými nosníky GL28H, krytina je navrţena 

samolepící asfaltové šindele.  

Okna budou obdélníková, dřevohliníková, barva ALU 9007. Dveře 

z exteriéru budou dřevohliníkové, barva ALU 9007, interiérové budou 

dřevěné, prosklené z mléčného skla a částečně čirého skla.  

Podlahy budou dle druhu místností z keramické dlaţby (s podlahovým 

vytápěním) a třívrstvé dřevěné podlahy parket magnum. 

Venkovní zpevněné plochy budou tvořeny zámkovou dlaţbou tl. 60 

mm a budou uloţeny na kamennou drť.  

 

B.2.6.c     Mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu výstavby 

a uţívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 
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zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B.2.7     Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení. 

 
B.2.7.a     Technické řešení. 

Objekt bude napojen zemním vedením na síť nízkého napětí 

přípojkou, dále bude objekt napojen na veřejný vodovodní řád přípojkou. 

Odvod splaškových vod je do veřejné kanalizace a dešťové vody ze střešních 

ploch budou sváděny a zachytávány v akumulační nádrţi s přepadem 

popřípadě dále do vsakovacích tunelů umístěných na pozemku. Objekt bude 

vytápěn dvěma způsoby, především elektrickým kotlem se zásobníkem teplé 

uţitkové vody a krbovou rohovou vloţkou. Teplá voda bude ohřívaná 

elektrickou energií. 

Podrobnější řešení technických zařízení není předmětem této 

projektové dokumentace. 

V navrhovaném objektu nejsou navrţena výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. 

 

B.2.7.b Výčet technických a technologických zařízení. 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíţe popsána v dílčích 

částech projektové dokumentace. 

Podrobnější řešení technických zařízení není předmětem této 

projektové dokumentace. 

 

B.2.8     Poţárně bezpečnostní řešení. 

Řešená část objektu je rozdělen jako samostatný poţární úsek. 

Konstrukce jsou navrţeny tak, aby splnily poţadovanou poţární bezpečnost. 

Poţárně bezpečnostní řešení je vypracováno v samostatné příloze – E. 

Poţárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9     Zásady hospodaření s energiemi. 

 
B.2.9.a     Kritéria tepelně technického hodnocení 

Jednotlivé konstrukce stavby jsou navrţeny podle poţadavků ČSN 73 

0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelně technické posouzení konstrukcí je 

řešeno v samostatné příloze PD – F. Tepelně technické posouzení. Posouzení 

energetické náročnosti je v samostatné příloze PD – F.1.Tepelně technické 

posouzení – textová části. 

 

 

B.2.9.b   Posouzení vyuţití alternativních zdrojů energie.  

Ţádné vyuţívání alternativních zdrojů není navrhováno. 

 



15 
 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 

komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby 

(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.). 

Dokumentace splňuje poţadavky stanovené stavebním zákonem a 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavbu. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 

normami ČSN a poţadavky na ochranu zdraví a zdravých ţivotních 

podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a poţadavky jak pro 

vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na ţivotní prostředí.  

Větrání je přirozené okny a infiltrací okenních otvorů. Místnosti bez 

okenních otvorů budou odvětrávány umělým větráním, jehoţ instalace se 

uvaţuje v sádrokartonovém podhledu.  

Denní osvětlení bude zajištěno okny v obvodovém plášti v kombinaci 

s umělým osvětlením. Umělé osvětlení bude řešeno v souladu s platnými 

normami. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše 

obytných místností. 

Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovodní řád. 

Vodovodní přípojka je zakončena vodoměrnou soustavou. 

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Vzhledem k typu 

vyuţití objektu se neuvaţuje s prováděním zvláštních protihlukových a jiných 

opatření. 

Při běţném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatíţení 

ţivotního prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloţí. 

Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku nízký 

radonový index. Stavba nemusí být chráněna proti pronikání radonu 

z geologického podloţí. Navrţená hydroizolace splňuje veškeré nároky. 

 

B.2.11.b   Ochrana před bludnými proudy. 

V této oblasti se nevyskytují ţádné bludné proudy, není potřeba 

speciální ochrany. 

 

B.2.11.c   Ochrana před technickou seizmicitou. 

Vzhledem k umístění stavby se namáhání technickou seizmicitou 

nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena 
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B.2.11.d Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby se neuvaţuje nadměrné namáhání stavby 

hlukem. Jsou dodrţeny poţadavky minimální vzduchová neprůzvučnost pro 

stopy, stěny, dveře.  

 

B.2.11.e Protipovodňová opatření 

Objekt je navrhován mimo záplavové území. Protipovodňová opatření 

nejsou nutná. 

 

B.2.11.f Ostatní účinky 

Na pozemku nebyly zjištěny ţádné další okolní negativní vlivy na 

stavbu. 

 

B.3     PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU IFRASTRUKTURU 
 

B.3.a     Napojovací místa technické infrastruktury, přeloţky 

Zásobení rodinného domu pitnou vodou bud zajištěno navrţenou 

vodovodní přípojkou ze stávajícího obecního vodovodního řádu. 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno novou přípojkou, 

která bude provedena napojením na vedení vedoucí kolem pozemku. 

 

B.3.b     Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky. 

Vodovodní přípojka – HDPE 100 SRD11 DN 50, délka 18,7m 

Elektro přípojka – CYKY, délky 13,8m  

 

B.4    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.a     Popis dopravního řešení 
Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu 

situace. Příjezd k objektu je zajištěn pomocí příjezdové komunikace, na 

kterou jsou napojeny přístupové chodníky k objektu a příjezdová cesta ke 

garáţi. Parkování bude zajištěno pomocí garáţe pro jeden osobní automobil. 

Před garáţí na severovýchodní straně objektu bude zřízena plocha pro stání 

dalšího automobilu. 

 

B.4.b     Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Stavba bude napojená novou příjezdovou komunikací šířky 3m na 

stávající asfaltovou komunikaci na parcele č. 3334, které je napojena 

stávajícím způsobem na obecní komunikaci na parcele č. 3087/1, ve 

vlastnictví města Klimkovice. 
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B.4.c     Doprava v klidu 
Parkování vozidel je řešeno v garáţi. Před garáţí na severovýchodní 

straně objektu bude zřízena plocha pro stání dalšího automobilu. 

 

B.4.d     Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou zde navrţeny ţádné pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5     ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

B.5.a     Terénní úpravy  

Budou prováděny pouze nezbytné terénní úpravy, které nenaruší ráz 

okolní krajiny. Budou provedeny v rámci kompletace stavby, kde bude 

pouţita vytěţená ornice uloţená na pozemku. 

 

B.5.b     Pouţité vegetační prvky 

Po terénních úpravách bude celý pozemek zatravněn a na zahradě 

budou vysázeny okrasné dřeviny. 

 

B.5.c     Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou předmětem dokumentace. 

 

B.6     POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A JEHO OCHRANA 
 

B.6.a     Vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.  

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, 

nevytváří svým uţíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. 

Rodinný dům nemá vliv na ţivotní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk a 

půdu. 

V objektu bude třízen odpad – sklo, plast, papír, nápojové kartony, 

bioodpad a následně vyvezen do příslušných kontejnerů. 

Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého 

druhu a uloţen na příslušných skládkách. 

 

B.6.b     Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů apod.), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
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Není známo, ţe by se v místě stavby nacházely rostliny nebo 

ţivočichové, vyţadující ochranu, ţádné dřeviny ani památné stromy se 

v místě stavby nenacházejí. 

 

B.6.c     Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

V lokalitě ani jejím okolí se nenachází ţádné území zařazené do 

soustavy chráněných území Natura 2000. 

  

B.6.d      Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 

nebo stanoviska EIA. 
Pro výstavbu není zapotřebí pořizovat stanovisko EIA. 

 

B.6.e     Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Stavba nemá ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7    OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

B.7.a     Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.a     Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování elektrickou energií a vodou bude při výstavbě pomocí 

přípojek na západní a severní hranici pozemku. Pro měření odběrů pro 

potřeby stavby bude zaţádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. Potřeby 

hmot jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 

B.8.b     Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno přirozeně do okolních travnatých ploch, 

popřípadě bude voda svedena do nejniţšího místa výkopu a odtud odčerpána. 

 

B.8.c     Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude po stávající boční asfaltové komunikaci na 

pozemku stavby, která navazuje na obecní komunikaci.  
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Zásobování elektrickou energií a vodou bude při výstavbě pomocí 

přípojek na západní a severní hranici pozemku. Přípojka elektrické energie 

bude přivedena do hlavního staveništního rozvaděče. 

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány. 

Sociální prostory (umývárny, WC) pro potřeby stavby zajistí sociální buňky 

umístěné na pozemku stavby. 

 

B.8.d     Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště bude označeno tabulemi se zákazem vstupu. V rámci 

provádění stavby budou veškeré aktivity vedeny na stavebním pozemku 

(parcelní č. 3334). Po staveništi se nebudou pohybovat osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Během výstavby nebudou porušeny podmínky 

pro ochranu ţivotního prostředí. V době výstavby lze očekávat zvýšenou 

prašnost a hlučnost. Případné znečištění obecní pozemní komunikace bude 

vyčištěno. 

 

B.8.e Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude označeno tabulemi se zákazem vstupu a oploceno do 

výšky minimálně 1,8m. Po staveništi se nebudou pohybovat osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla, která budou odjíţdět ze 

stavby, musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.  

Stavba nemá ţádné poţadavky na asanace, demolice, nebo kácení 

dřevin. 

  

B.8.f     Maximální zábory pro staveniště 

Zábor plochy pro staveniště bude pouze na pozemku, parcela č. 3334. 

Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, 

zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího 

rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 

vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

B.8.g     Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Všechny odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány dle platných 

předpisů, zejména ve smyslu ustanovené zákona č. 185/2001 sb., O 

odpadech, vyhl. č. 381/2001 sb. a 383/2001 sb., odvozem na legální skládky. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a 

zajistit přednostní vyuţití odpadů ve smyslu citovaných zákonů. 
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Zatřídění stavebních odpadů: 

Během výstavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu 

odpadů vyhláška 381/2001  Sb. do následujících kategorií:    

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       

15 01 02 Plastové obaly   

17 01 01  Beton  

17 02 01 Dřevo   

17 02 02 Sklo          

17 02 03 Plasty   

17 03 02 Asfaltové směsi       

17 04 05 Ţelezo, ocel         

17 04 11 Kabely             

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03    

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry        

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
 

B.8.h     Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie 

zemin 

Vytěţená zemina se bude skladovat na staveništi a bude zpětně 

pouţita na zásypy a terénní úpravy, popřípadě odvezena na řízenou skládku. 

 

B.8.i     Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 

Během výstavby nebudou porušeny podmínky pro ochranu ţivotního 

prostředí. V době výstavby lze očekávat zvýšenou prašnost a hlučnost. Při 

stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku. Během výstavby 

nebude rušen noční klid. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou 

likvidovány dle platných předpisů, zejména ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 sb. a 383/2001 sb., odvozem 

na legální skládky. V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen 

provádět opatření ke sníţení prašnosti. Dopravní prostředky budou při 

odjezdu na veřejnou pozemní komunikaci očištěny. 

 

B.8.j     Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění je nutno dodrţet vyhlášky a normy týkající se 

bezpečnosti a ochrany při práce, zejména NV č. 591/2006 Sb. Na staveništi 

bude dodavatel v plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a 

technologické poţadavky a příslušné normy ČSN pro příslušný charakter 

činnosti. Při provádění všech stavebních a montáţních prací musí být 

dodrţovány platné předpisy a technologické postupy. Jedná se především o 

vyhlášku č. 192/2005 Sb., č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/200 Sb., 

vyhláška č. 192/2005 Sb., ČSN 73 3050 a další platné předpisy. 
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Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň 

zaučení v daném oboru. Práce a činnosti, které vyţadují k provedení 

předepsané zkoušky a oprávnění, nesmí provádět jiní pracovníci. Všichni 

pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 

pravidelně doškolování. Vybavení pracovními a ochrannými pomůckami 

zajistí jednotliví dodavatelé. 

Stavební výrobky a materiály se musí na staveništi řádně a bezpečně 

uskladňovat a ukládat a přitom dbát veřejného pořádku. Pomocné konstrukce 

a jiná technická zařízení musí být bezpečná. 

Pracovníci, zajišťující dopravu uvnitř staveniště, musí být seznámeni s 

podmínkami provozu. Je zakázáno všem osobám donášet a poţívat toxické 

návykové látky včetně alkoholu na staveništi. 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrţovat veškerá 

poţární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích, zejména 

tam, kde se předpokládá zvýšené poţární nebezpečí (sváření, broušení apod.). 

Při dopravě materiálů, odvozů suti apod. je nutné dbát zvýšené 

bezpečnosti vzhledem k pohybu třetích osob okolo staveniště. 
Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 

část pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 

rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se týkají výkonu práce a 

vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k předcházení rizikům. 

Veškeré stavební a montáţní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo 

právnické osoby pod odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s § 9 

vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb., dbá na dodrţování 

BOZP.  

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrţeny poţadavky na 

pracoviště, stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 

obecným poţadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dalším 

poţadavkům na staveniště stanovených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

V případě zjištění skutečností, které jsou v rozporu s navrhovaným 

řešením v projektové dokumentaci, je provádějící firma povinna neprodleně 

s těmito skutečnostmi seznámit zodpovědného projektanta a do doby vyřešení 

problému zastavit veškeré stavební práce. 

 

B.8.k     Úpravy pro bezbariérové uţívaní výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové uţívání nejsou vyţadovány. 

 

B.8.l     Zásady pro dopravní inţenýrská opatření 

Staveniště se nachází mimo veřejné komunikační plochy, stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inţenýrská opatření. Stroje a auta budou 

před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 

B.8.m     Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nevyţaduje ţádné speciální podmínky. 
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B.8.n     Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se předpokládá na 12 měsíců po započetí stavby. 

Stavba bude provedena jednorázově.  

Předpokládané termíny výstavby: 

Zahájení stavby 5/2016 

Ukončení stavby  5/2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 21. 5. 2015     Zpracovala: Andrea Chovancová 
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1.     ARCHITEKTONICKÉ A STAVBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 
 

A.    Účel objektu, identifikační údaje 
 

A.1    Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu včetně zpevněných ploch, 

splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky nn. 

Objekt je jednopodlaţní, nepodsklepený s garáţí pro jeden osobní automobil. 

Budova je zastřešena pultovou střechou.  

 

A.2     Identifikační údaje 

Název stavby: Rodinný dům 

Místo stavby: Klimkovice 

Okres:  Ostrava – město  

Katastrální území: Klimkovice  

Parcelní číslo: 3334 

Charakter stavby: Novostavba rodinného domu 

Účel stavby:  rodinné bydlení 

Stavební úřad: Městský úřad Bílovec, Odbor výstavby 

            17.listopadu č.411 74301 Bílovec 

Projektant: Andrea Chovancová 

 

B.     Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí 

objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

B.1     Architektonické řešení 
Objekt je řešen jako samostatně stojící dům a je určen k bydlení pro 

jednu rodinu (jedna funkční jednotka). Půdorysný tvar objektu je sloţený ze 

dvou obdélníků do tvaru písmene T. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 

24,36 x 20,36 m. Výška objektu v nejvyšším místě nad nejvýše přilehlým 

terénem je 4,204 m. 

Budova je dělená na dvě části, z nichţ první část tvořící hlavní obytnou 

zónu je vyšší a druhá část objektu, tvořící zónu klidovou, je niţší. 

Střecha objektu je pultová se sklony 5° a 8°, štítové zdi jsou 

orientovány na východní západní a jiţní stranu.  

Fasádu garáţe tvoří obkladové pásky, hlavní obytné části minerální 

zatíraná omítka CEMIX bílé barvy. Okna i vstupní dveře jsou dřevohliníkové. 
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B.2     Dispoziční řešení 
Přístup do domu je pomocí chodníku ze severovýchodní strany. Závětří 

je tvořeno přesahem střechy. Příjezd ke garáţím je rovněţ ze severovýchodní 

strany. Dům je přízemní, svým půdorysným tvarem je rozdělen na dvě zóny – 

klidovou a obytnou. 

Zádveří bytové jednotky je přístupné ze závětří. Ze zádveří je moţný 

vstup do garáţe. Přístup do garáţe je z exteriéru umoţněn rolovacími 

garáţovými vraty ze severovýchodní strany. Na prostor zádveří navazuje 

hala.  

Hala umoţňuje přístup do prádelny, která je vybavena pračkou a 

sušičkou, kuchyně s obývacím pokojem a do klidové části domu.  

V klidové části se nachází pracovna, která je orientována na jihozápadní 

stranu. Vzhledem ke sklápěcí posteli, lze tuto místnost vyuţít i jako pokoj pro 

hosty. Vedle pracovny se nachází dva dětské pokoje orientované na 

jihozápad, které jsou propojeny společnou šatnou. Naproti pokojům se 

nachází místnost koupelny s vanou, dvěmi umyvadly a WC, orientované na 

východní stranu. Na levo od této koupelny se nachází místnost se 

samostatným WC a umyvadlem a technická místnost, která je přístupná 

pouze z exteriéru na východní straně domu. Na pravo od koupelny se nachází 

také koupelna se sprchovým koutem, WC a dvěmi umyvadly, která je 

přístupná pouze z loţnice umístěné na konci této chodby. Loţnice je 

orientovaná na jihozápad a je pohledovou nosnou stěnou z dřevěného panelu 

oddělena na dvě části. V jedné části se nachází postel a za touto stěnou je 

umístěna šatna.  

Hlavní obytný prostor je dispozičním uspořádáním nábytku dělen na 2 

části, kde kuchyňská část je orientována k severovýchodní straně, z kuchyně 

vstupujeme do místnosti spíţe. Jídelní část se nachází naproti kuchyňského 

prostoru. Jihozápadně je orientovaný obývací pokoj. Jídelní část s kuchyní a 

obývací pokoj pomyslně odděluje krb a bar. Odpočinková část je umístěna u 

vnitřní stěny a prosvětlena od jihu francouzským oknem a posuvnými dveřmi, 

kterými lze vstoupit na terasu. Terasa je krytá konstrukcí z ocelových tyčí a 

plachty. Na plochu terasy navazuje do zahrady. 

Kromě technické místnosti a šatny jsou všechny místnosti přirozeně 

osvětleny okny a je moţnost tyto místnosti i přirozeně provětrávat. 

 

B.3     Řešení vegetačních úprav okolí objektu. 
Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-

30 cm. Sejmutá ornice bude po dobu trvání realizace skladovat na jiţní části 

pozemku. Deponie bude uloţena do výšky maximálně 2 m se sklonem 

zamezujícím její shrnutí. Vytěţená zemina bude pouţita na terénní úpravy 

pozemku. 
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B.4     Řešení přístupu a uţívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
Napojení na veřejně přístupné plochy a komunikaci je provedeno bez 

překáţek, které by bránily přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

V objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Stavba proto není řešena jako bezbariérová. 

 

 

C.     Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění. 
 

C.1     Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy 

 
Účel uţívání stavby:  Stavba pro bydlení 

Zastavěná plocha:  251,94 m
2
 

Obestavěný prostor:  940,36 m
3
 

Uţitná plocha:  211,35 m
2
 

Obytná plocha:  136,79 m
2
  

Zpevněné plochy:  277,18 m
2
  

Počet funkčních jednotek:  1 

Počet uţivatelů  4 na 1 funkční jednotku 

 

C.2 Orientace, osvětlení a oslunění 
 

Stavba domu je orientována obytnými místnostmi především 

k jihovýchodní straně. Vstupy a technické zázemí jsou orientovány 

k severovýchodu. 

Orientace místností ke světovým stranám (řešené části domu): 

Jihozápad:  pracovna, dětské pokoje, loţnice 

Severozápad: zádveří, kuchyně, prádelna 

Severovýchod: technická místnost, wc, koupelny 

Jih:   obývací pokoj 

Všechny obytné místnosti mají zajištěné dostatečné osvětlení 

přirozeným světlem. Osvětlení místnosti bez oken (technická místnost, šatna) 

je zajištěno umělým osvětlením.  

 

D.     Technické a konstrukční řešení objektu, jeho 

zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho 

poţadovanou ţivotnost. 
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D.1 Práce hlavní stavební výroby:  

 

D.1.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se provede hydrogeologický průzkum 

staveniště. Objekt se vytyčí lavičkami a zřetelně se označí výškový bod, od 

kterého se budou určovat příslušné výšky. Úroveň 0,000 (výška podlahy 1.NP 

rodinného domu) byla zvolena v úrovni 268,95 m n. m. B.p.v. 

Z plochy staveniště bude sejmuta ornice tloušťky 15-30 cm. Sejmutá 

ornice bude po dobu trvání realizace skladovat na jiţní části pozemku. 

Deponie bude uloţena do výšky maximálně 2 m se sklonem zamezujícím její 

shrnutí. Vytěţená zemina bude pouţita na terénní úpravy pozemku. 

Po provedení sejmutí ornice se provede výkop hlavní stavební jámy, 

základových pasů a rýh pro rozvody inţenýrských sítí. Výkopy budou 

prováděny strojně, dočištění před samotnou betonáţí bude provedeno ručně. 

Zemní práce budou probíhat podle výsledků a doporučení geologického 

posudku parcely.  

 

D.1.2 Základy 

Zaloţení je navrţeno na základových pasech. Zaloţení objektu bude 

probíhat dle hydrogeologického průzkumu. Základová spára objektu bude 

v nezámrzné hloubce (u běţných základových půd na 800 mm). Přesnou 

hloubku základových pasů určuje stavební výkres. 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 o 

rozměrech 400x660 mm. Základový pás pod komínovým tělesem bude 

rozšířen, o šířce 600 mm. Na základové pasy navazuje podkladní betonová 

deska (beton třídy C16/20) vyztuţena kari sítí (150/150/6mm) při obou 

površích tloušťky 150 mm, která bude provedena na 100 mm zeminy volně 

sypané.  

Pokladní deska je opatřena penetračním nátěrem, na kterém je uloţena 

hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tloušťka pásu 

je 4 mm. Hydroizolace je vyvedena min. 520 mm nad upravený terén. 

Základové pasy a sokl budou opatřeny tepelnou izolací Isover EPS SOKL 

3000 tloušťky 200 mm. 

 

D.1.3 Svislé konstrukce 

Obvodové, nosné a dělící stěny objektu jsou navrţeny z masivních 

dřevěných panelů NOVATOP SOLID 124mm, vnitřní stěny budou 

z masivních dřevěných panelů NOVATOP SOLID 124mm. Stěny uvnitř 

objektu budou opatřeny sádrokartonovými deskami a některé budou 

ponechány bez povrchové úpravy v pohledové kvalitě panelu Novatop.   
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Obvodové stěny budou zatepleny dřevovláknitými deskami Isover TF 

Profi 20 tl. 200mm. Vnější povrchové fasády – část bude omítnuta minerální 

omítkou CEMIX bílé barvy a část obloţena obkladovými pásky.  

 

D.1.4 Vodorovné konstrukce 

V objektu nejsou stropní konstrukce. 

 

D.1.5 Podhledy 

Stropní konstrukce je ve všech místnostech kromě garáţe opatřena 

samonosnými sádrokartonovými podhledy, v některých místnostech jsou 

z části přiznané nosníky s lepeného lamelového dřeva viz. schéma  

podhledu - výkres č. D.1.2.08.  

 

D.1.6 Schodiště 

Schodiště se v objektu nevyskytuje. 

 

D.1.7 Střecha 

Konstrukce střechy řešené části objektu je rozdělena do dvou úrovní. 

Střecha hlavní obytné části je pultová se sklonem 8°.  Střecha nad druhou 

částí objektu je také pultová se sklonem 5°. 

Konstrukce pultové střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými 

vazníky a nosníky z lepeného lamelového dřeva GL28H. Osová vzdálenost 

nosníků je 0,75 – 1,0m, osová vzdálenost příhradových vazníků je 0,8 – 1,0m. 

Dřevěné prvky jsou opatřeny impregnací proti dřevokazným škůdcům. 

Nad nosníky a vazníky je celoplošné bednění z osb desek na pero a 

dráţku. Na bednění je přilepena parotěsnící vrstva, na kterou je poloţena 

nadkrokevní tepelná izolace PIR na pero a dráţku tloušťky 160mm 

(2x80mm), která je kotvena pomocí vrutů Topdek assy. Další vrstvou je 

pojistná hydoizolace. Krytina je z samolepivých asfaltových šindelů Iko 

monarch armourglass. 

Odvodnění střechy bude pomocí okapového systému. Klempířské 

prvky, včetně okapového systému budou z pozinkovaných prvků. 

 

D.1.8 Komíny a větrací průduchy 

V hlavní obytné místnosti bude umístěno komínové těleso Schiedel Uni 

Advanced – třísloţkový komín s průměrem kouřovodu 150 mm, tvárnice 

ABS 16, 360x360x330mm. Minimální vzdálenost hořlavých částí je 50 mm. 

Na komínové těleso bude napojena rohová krbová vloţka Aquador Blok 717. 
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D.2 Práce pomocné stavební výroby 

 

D.2.1 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je provedena pomocí penetračního nátěru 

 a vrstvy hydroizolačního pásu. Jako první bude bodově natavený SBS 

modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 

4mm. Izolace bude vytaţena minimálně 520mm nad úrovní přilehlého terénu.  

 

D.2.2 Tepelná izolace 

Základové pasy budou izolovány dřevovláknitou deskou ISOVER EPS 

SOKL 3000 tloušťky 200mm. Podlaha na terénu bude zateplena izolací 

ISOVER EPS 100S tl. 180mm. Obvodové stěny budou zatepleny 

dřevovláknitou deskou ISOVER TF PROFI 20 tl. 200mm.  

Střešní konstrukce bude izolována tepelně izolačními deskami na pero a 

dráţku TOPDEK 022 PIR tl. 2x80mm, která je kotvena pomocí vrutů Topdek 

assy.  

 

D.2.3 Výplně otvorů 

Vnější okenní a dveřní otvory jsou navrţeny jako dřevohliníkové. Okna 

budou osazena odbornou firmou včetně vnějších parapetů. Všechna okna jsou 

zasklena izolačním trojsklem.   

Vnitřní dveře budou především dřevěné především do obloţkových 

zárubní. Posuvné dveře budou osazeny do stavebního pouzdra. Některé dveře 

budou z mléčného a čirého skla. Všechny vnitřní dveře budou bez prahu, aby 

bylo zajištěno proudění vzduchu mezi místnostmi. Garáţová vrata jsou 

navrţena jako rolovací s elektrickým pohonem.  

 

D.2.4 Podlaha 

Nášlapná vrstva podlah bude tvořena keramickou dlaţbou tloušťky 10 

mm kladenou na flexibilní cementové lepidlo tloušťky 6 mm nebo třívrstvou 

dřevěnou podlahou parket Magnum tloušťky 14 mm, která bude kladena na 

izolační podloţku tloušťky 3 mm. Roznášecí vrstvu tvoří cementotřískové 

desky CETRIS PBD 2x18mm. Venkovní zpevněné plochy jsou tvořeny 

betonovou zámkovou dlaţbou Presbeton GRITO tloušťky 60 mm.  

Jednotlivé skladby podlah jsou řešeny v části PD – D2 Skladby 

konstrukcí. 

 

D.2.5 Obklady 

Vnitřní keramické obklady pro celou stavbu bude dodávat firma Rako. 

Obklady do koupelny a WC jsou navrţeny s ohledem na eliminaci moţnosti 

uklouznutí. Výšky obkladů jsou určeny v půdorysu jednotlivých podlaţí. 

Obklady budou lepeny flexibilním cementovým lepidlem.  
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Obkladové pásky na fasádě budou od firmy Klinker. 

 

D.2.6 Omítky, soklová část 

Vnější fasádu domu tvoří minerální zatíraná omítka CEMIX. 

 Rohy budou vyztuţeny podomítkovými profily. 

 

D.2.7 Malby, nátěry 

Vnitřní malby stěn a stropů budou provedeny interiérovou barvou HET 

Klasik bíle barvy.  

Nátěry viditelných dřevěných částí krovu budou provedeny ochranou 

tenkovrstvou lazurou. 

 

D.2.8 Truhlářské a tesařské konstrukce 

Konstrukce střechy bude dřevěná viz bod výše D.1.7 Střechy. 

 

D.2.9 Zámečnické výrobky 

Kování plastových oken je součástí dodávky oken. Vstupní dveře 

budou opatřeny bezpečnostním zámkem s bezpečnostním kováním. Kování 

interiérových dveří budou tvořit klasické kliky se zámkem.    

 

D.2.10 Klempířské výrobky 

Klempířské prvky okapového systému pultové střechy budou 

z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Vnější parapety oken budou 

rovněţ z titanzinkového plechu. Podrobný popis klempířských prků je uveden 

v příloze D.3. – Výpis prvků. 

 

D.2.11 Vytápění 

Objekt bude vytápěn dvěma způsoby, především elektrickým kotlem se 

zásobníkem teplé uţitkové vody a krbovou rohovou vloţkou. Otopnou 

soustavu tvoří elektrické podlahové vytápění – topné rohoţe, deskové 

radiátory a v koupelnách topné ţebříky. Teplá voda bude ohřívaná 

elektrickou energií. 

 

D.2.12 Kontroly 

Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 

- kontrola základové spáry 

- kontrola celistvosti hydroizolace 

- kontrola celistvosti teplené izolace  

- kontrola rovinnosti a svislosti konstrukcí 

- kontrola odstínu barev  

- kontrola odchylek  

- kontrola správných technologických postupu 
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E. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 

výplní otvorů 
Budova splňuje poţadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 

Tepelně technické posouzení objektu a jednotlivých skladeb je provedeno 

v samostatné příloze: F. Tepelně technické posouzení 

Objekt je zařazen do klasifikační třídy A – Velim úsporná budova.  

 

F. Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky 

inţenýrsko-geologického a hydrogeologického 

průzkumu 
Stavba je nepodsklepená, zaloţená na základových pasech z prostého 

betonu třídy C16/20. Podloţí tvoří sprašová hlína, výpočtová únosnost 

zeminy Rdt = 200kPa. Šířka základových pasů je 400 mm. Hloubka základové 

spáry musí být v nezámrzné hloubce, pro dané území stanovená v hloubce 

800 mm pod upraveným terénem. Jedná se o nově zastavované území, paţení 

proto je nutné provádět u základových pasů hlubších neţ 1,5 m, v tomto 

případě by tak rodinný dům měl být provádět bez paţících konstrukcí.  

Nebyla zjištěna hladina podzemní vody, která by ovlivnila správnou 

funkci konstrukce. 

Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku nízký 

radonový index. Stavba nemusí být chráněna proti pronikání radonu 

z geologického podloţí. 

 

G. Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a 

řešení případných negativních účinků 
Navrţená stavba nebude svým provozem negativně ovlivňovat ţivotní 

prostředí v okolí stavby. Dům je vytápěn elektrokotlem. V objektu bude 

třízen odpad – sklo, plast, papír, nápojové kartony, bioodpad a následně 

vyvezen do příslušných kontejnerů. Směsné odpady vzniklé provozem stavby 

budou likvidovány a odváţeny na oprávněná úloţiště. 

Stavba ani její další uţívání nemají negativní vliv na ţivotní prostředí.   

          

H. Dopravní řešení 
Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu 

situace. Stavba bude napojená novou příjezdovou komunikací šířky 3m na 

stávající asfaltovou komunikaci na parcele č. 3334, které je napojena 

stávajícím způsobem na obecní komunikaci na parcele č. 3087/1, ve 
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vlastnictví města Klimkovice. Příjezd k objektu je zajištěn pomocí příjezdové 

komunikace, na kterou jsou napojeny přístupové chodníky k objektu šířky 

1,3 m a příjezdové cesty ke garáţím šířky 5,8 m. Parkování bude zajištěno 

pomocí garáţe pro jeden osobní automobil. Příjezdová cesta ke garáţím můţe 

slouţit jako parkovací stání pro další automobil. Přístupový chodník a 

příjezdová cesta ke garáţi jsou z betonové zámkové dlaţby. 

 

I. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí, proti radonová opatření 
Stavební parcela neleţí v záplavovém území, pozemek není v území 

se zvýšenou seismicitou ani v poddolovaném území. Pozemek není 

v blízkosti hlavní komunikace a není zde uvaţováno s hlukovým zatíţením 

dopravou. 

Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku nízký 

radonový index. Hydroizolace objektu je s odolností proti prostupu radonu. 

 

J. Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 
Celá stavba je navrţena tak, aby odpovídala příslušným ustanovením, 

vyhlášce č. 269/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba 

bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitele sousedních pozemku. 

Při výstavbě� můţe dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

Během výstavby budou dbány opatření proti znečištění komunikace a 

ostatních travnatých ploch. Poţárně� nebezpečný prostor od objektu 

nezasahuje na sousední pozemky. Během provádění stavebních prací musí 

být přesně dodrţovány ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky.  

 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

A. Popis navrţeného konstrukčního systému stavby, 

výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému 

stavby při návrhu její změny 
Objekt bude zaloţený na základových pasech z prostého betonu 

C16/20. Podkladní deska tl. 150 mm je provedena z betonu třídy 16/20 a 

vyztuţena kari sítí při obou površích. 
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Obvodové nosné zdivo bude provedeno z masivních dřevěných panelů 

NOVATOP SOLID 124mm, vnitřní stěny budou z masivních dřevěných 

panelů NOVATOP SOLID 124mm. Stěny uvnitř objektu budou opatřeny 

sádrokartonovými deskami a následně omítnuty a některé budou ponechány 

bez povrchových úprav s viditelným panelem Novatop v pohledové kvalitě. 

Konstrukce pultové střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými 

vazníky a lepenými lamelovými nosníky GL28H, krytina je navrţena 

samolepící asfaltové šindele.  

Okna budou obdélníková, dřevohliníková, barva ALU 9007. Dveře 

z exteriéru budou dřevohliníkové, barva ALU 9007, interiérové budou 

dřevěné, prosklené z mléčného skla a částečně čirého skla.  

Podlahy budou dle druhu místností z keramické dlaţby (s podlahovým 

vytápěním) a třívrstvé dřevěné podlahy parket magnum. 

Venkovní zpevněné plochy budou tvořeny zámkovou dlaţbou tl. 60 

mm a budou uloţeny na kamennou drť.  

 

B. Navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční 

prvky 
  Zaloţení je navrţeno na základových pasech. Přesnou hloubku 

základových pasů určuje stavební výkres. 

 Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 o rozměrech 

400x660 mm. Základový pás pod komínovým tělesem bude rozšířen, o šířce 600 

mm. Na základové pasy navazuje podkladní betonová deska (beton třídy 

C16/20) vyztuţena kari sítí (150/150/6mm) při obou površích tloušťky 150 mm, 

která bude provedena na 100 mm zeminy volně sypané.  

Obvodové nosné zdivo bude provedeno z masivních dřevěných panelů 

NOVATOP SOLID 124mm, vnitřní stěny budou z masivních dřevěných 

panelů NOVATOP SOLID 124mm. Stěny uvnitř objektu budou opatřeny 

sádrokartonovými deskami a následně omítnuty a některé budou ponechány 

bez povrchových úprav s viditelným panelem Novatop v pohledové kvalitě. 

Konstrukce pultové střechy bude tvořena dřevěnými příhradovými 

vazníky a lepenými lamelovými nosníky GL28H, krytina je navrţena 

samolepící asfaltové šindele.  

Okna budou obdélníková, dřevohliníková, barva ALU 9007. Dveře 

z exteriéru budou dřevohliníkové, barva ALU 9007, interiérové budou 

dřevěné, prosklené z mléčného skla a částečně čirého skla.  

Podlahy budou dle druhu místností z keramické dlaţby (s podlahovým 

vytápěním) a třívrstvé dřevěné podlahy parket magnum. 

Popis všech skladeb podlah je specifikovány v projektové 

dokumentaci. 
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Venkovní zpevněné plochy budou tvořeny zámkovou dlaţbou tl. 60 

mm a budou uloţeny na kamennou drť.  

  

C.     Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení 

uvaţovaných při návrhu nosné konstrukce 
 

Zatíţení stálé qk = 5,77 kN/m
2
 

Zatíţení sněhem  qk = 5,16 kN/m
2 

 

D. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, 

konstrukčních detail, technologických postupů 

V objektu se nevyskytují neobvyklé nebo zvláštní konstrukce, 

konstrukční detaily jsou součástí prováděcí dokumentace. 

        

E. Technologické podmínky postupu prací, které by 

mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 

sousední stavby 
Veškeré práce budou probíhat dle platných norem, vyhlášek a 

technologických předpisů výrobců 

 

F. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích 

prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
Při výstavbě objektu nebudou prováděny bourací a podchycovací 

práce, zpevňovací konstrukce nebo dodatečné prostupy. 

 

G.     Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Stavební dozor určí způsob kontrol zakrývaných konstrukcí. 

V případě, ţe se kontroly nemůţe zúčastnit stavebník nebo jeho zástupce je 

pořízena fotodokumentace zachycující bezchybné provedení těchto 

konstrukcí. 

 

H. Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických 

předpisů, odborné literatury, software 
 

H.1     Pouţité právní předpisy 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

- Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 350/2012 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území 
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- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

H.2     Pouţité ČSN 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb  

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0802:05/2009 – Poţární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0873:06/2003 – Poţární bezpečnost staveb – Zásobování 

poţární vodou 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

 

H.3     Pouţité webové stránky dodavatelů a výrobců 

- www.novatop-system.cz  

- www.isover.cz 

- www.dek.cz 

- www.fenixgroup.cz 

- www.rako.cz 

- www.schiedel.cz 

- www.slavona.cz  

- www.fermacell.cz  

- www.cemix.cz  

- www.klinkercentrum.cz  

- www.magnumparket.cz  

- www.luxol.cz  

- www.presbeton.cz  

- www.compacfoam.cz 

- www.iko.cz  

- www.kronospam.cz  

- www.knauf.cz  

 

H.4     Pouţité programy 

 Autocad 2009, SketchUp, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 

2007 
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I. Specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace 

pro provádění stavby, případně dokumentace 

zajišťované jejím zhotovitelem 
Nebyly kladeny ţádné specifické poţadavky na rozsah a obsah 

projektové dokumentace. 

 

3.     STATICKÉ POSOUZENÍ  
Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu 

výstavby a uţívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší 

stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 

technických zařízení. 

 

4.     POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Řešená část objektu je rozdělen jako samostatný poţární úsek. 

Konstrukce jsou navrţeny tak, aby splnily poţadovanou poţární bezpečnost. 

Poţárně bezpečnostní řešení je vypracováno v samostatné příloze – E. 

Poţárně bezpečnostní řešení. 

 

5.     TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 

A.     Vytápění 
Objekt bude vytápěn dvěma způsoby, především pomocí Sestavy 

elektrokotel + zásobník TUV, která jen napojena na otopnou soustavu. 

Napojení bude provedeno v technické místnosti, kde bude také napojeno 

elektrické podlahové vytápění – topná rohoţ.  Další způsob vytápění bude 

pomocí krbové rohové vloţky AQUADOR Blok 717, která je napojena na 

komínový těleso Schiedel Uni Advanced. 

B. Kotelny a předávací stanice 
V objektu se nenachází kotelna ani předávací stanice. 

 

C. Zařízení pro ochlazování staveb 
V navrhovaném objektu se nevyskytují technická zařízení zajišťující 

ochlazování stavby. 

 

D. Vzduchotechnická zařízení 
V objektu není navrţeno vzduchotechnické zařízení. 
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E. Zařízení pro měření a regulace 
V objektu není samostatné zařízení pro měření a regulaci.  

 

F. Zdravotně technická instalace 
Odpadní voda je odváděna od zařizovacích předmětů připojovacím 

potrubím, odpadním potrubím a dále svodným potrubím do oddílné veřejné 

kanalizace. Svodné splaškové potrubí je provedeno z PVC KG DN 150. 

Bude proveden vlastní rozvod k jednotlivým zařizovacím předmětům 

Potrubí pitné a teplé vody bude provedeno z polypropylenových trub. Pro 

objekt bude navrţena vodovodní přípojka z HDPE 100 SRD11 DN 50. 

Dešťová voda je odváděla do akumulační nádrţe a dále volným vsakováním 

do zeminy. 

 

G. Plynová odběrná zařízení 

V navrhovaném objektu se nevyskytují ţádná plynová odběrná 

zařízení. 

 

H. Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
Na střeše objektů je zřízen hromosvod průměr titanzinkového drátu je 

8 mm. Hromosvodná jímací tyč je průměru 8 mm a délce 1000 mm – tyč je 

na hřebeni střechy, její umístění dáno v projektové dokumentaci. Z jímací 

tyče můţe vést napětí pomocí hromosvodného drátu napojeného přes podpěry 

vedení od jímací tyče aţ po zemní pásek. 

 

I. Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
Rodinný dům je zásobován přípojkou silového vedení nízkého napětí 

elektrickou energií. Přípojka je pomocí kabelového vedení CYKY vnější 

průměr 16 mm. Na hranici pozemku je umístěn sloup, který převádí 

elektrické vedení ze vzduchu do zeminy, odkud přípojka elektrického vedení 

pokračuje v zemině do rozvodné skříně. 

 

J. Zařízení vertikální dopravy osob 
V navrhovaném objektu se nevyskytují ţádná zařízení vertikální 

dopravy. 
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6.     ZÁVĚR 
Při provádění prací je nutno dodrţovat základní bezpečnostní předpisy 

a postupovat dle platných ČSN pro provádění stavebních prací a 

technologických postupů výrobců materiálů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 20. 5. 2015           Zpracovala: Andrea Chovancová  
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Závěr  

 
 Zadáním bakalářské práce Rodinný dům bylo zpracování projektové 

dokumentace stavby ve stupni pro provedení stavby. 

 Dispoziční a konstrukční řešení bylo zpracováno s ohledem na pouţité 

materiály, polohu pozemku a jeho orientaci ke světovým stranám, rychlost výstavby a 

na ekonomickou stránku stavby.  

 Dispozice domu je rozdělena na dvě části tak aby byl denní pobyt osob 

dostatečně oddělen od klidové a noční zóny. 

 Při návrhu konstrukcí a jejich skladeb byly zohledňovány poţadavky norem a 

vyhlášek, především poţadavky na poţární bezpečnost a ochranu proti šíření tepla 

konstrukcí.  

 Výsledkem je komplexní návrh novostavby rodinného domu, při kterém jsem 

vyuţila a významně rozšířila své nabyté znalosti za uplynulé studium. Tato práce 

rozšířila můj přehled především v nabídce stavebních materiálů a moţnostech 

navrhování a provádění konstrukcí.  
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Seznam pouţitých zdrojů 

 
Normy, vyhlášky, zákony 

 

- Zákon č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění č. 183/2006 Sb., o územním 
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Seznam pouţitých zkratek a symbolů 
 

°  stupeň 

AN  Akumulační nádrţ 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

C 16/20 třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 

č.  číslo 

ČSN  česká státní norma 

DN  jmenovitý průměr 

EPS  expandovaný polystyren 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu 

k.ú.  katastrální území 

m n.m.  metrů nad mořem 

M  měřítko 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

NN  nízké napětí 

PBS  poţární bezpečnost staveb 

PE  polyetylen 

PIR  polyisokyanurát 

Pozn.  poznámka 

PT  původní terén 

PUR  polyuretan 

R  tepelný odpor 

Rdt  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

s.  stránky 

Sb.  sbírky 

S-JTSK systém - jednotná trigonometrická síť katastrální 

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

tl.  tloušťka 

TZB  technické zařízení budov 

U  součinitel prostupu tepla 

UT  upravený terén 

VŠ  vodovodní šachta 

VŠKP  vysokoškolské práce 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŢB  ţelezobeton 

λ  součinitel tepelné vodivosti 
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