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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zpracována na téma „Rodinný dům“. Jsou vypracovány části A, B, 

C, D.1.1 a D.1.3 a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb. Rodinný dům je navržen pro 4-5 členů. Stavební parcela se nachází v městě Uničově 

a má číslo 2126/59. Je to dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. Ve východní části je garáž, 

která není podsklepena. Střecha garáže slouží jako balkón. Ten je přístupný z jednoho z pokojů ve 

druhém patře. Objekt je zastřešen pomocí dřevěného příhradového vazníku. Tím vzniká pultová 

střecha s krytinou z profilovaného plechu. Na jižní straně je terasa částečně kryta malou stříškou 

zavěšenou na ocelových táhlech. V 1PP se nachází lehká posilovna, koupelna, sklad potravin, 

inventář, prádelna se sušárnou a technická místnost kde je umístěný kotel. V 1 NP je pracovna, 

kuchyně se spíží, jídelna s obývacím pokojem a wc. 2 NP slouží jako klidová část. Je zde koupelna, 

ložnice, šatna a 3 dětské pokoje. Obvodové, vnitřní nosné a vnitřní příčky jsou ze systému Porotherm. 

Jen podsklepená část je ze ztraceného bednění. Stropní konstrukce je z vložek Miako a nosníků Pot. 

 

Abstract 

 This  elaborated is on the theme of "Family House." They work out of the A, B, C, D.1.1 

and D.1.3 and Annex no. 6 to Decree no. 499/2006 Coll., On Construction Documentation, as 

amended by Decree no. 62/2013 Coll. Family house is designed for 4-5 members. Building Plot is 

located in Uničov and a number 2126/59. It is a two-storey building with a partial basement. In the 

eastern part a garage, without a basement. The roof of the garage serves as a balcony. It is 

accessible from one of the rooms on the second floor. The building is covered with a wooden truss. 

This creates a pitched roof with a covering of corrugated iron. On the south side terrace is partly 

covered by a small roof hanging on steel rods. In 1PP is lightweight gym, bathroom, food store, 

inventory, laundry room and utility room where the boiler is located. V 1 NP is a study, kitchen 

with pantry, dining room and living room and wc. 2 NP serves as the resting part. There is a 

bathroom, bedroom, closet and three children's rooms. Perimeter, internal bearing and inner walls 

are made of Porotherm. Only the basement is part of shuttering. Ceiling construction is Miako and 

beams Pot. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce je zpracována na téma „Rodinný dům“. Jsou vypracovány části A, B, 

C, D.1.1 a D.1.3 a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb. Rodinný dům je navržen pro 4-5 členů. Stavební parcela se nachází v městě Uničově 

a má číslo 2126/59. Je to dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. Ve východní části je garáž, 

která není podsklepena. Střecha garáže slouží jako balkón. Ten je přístupný z jednoho z pokojů ve 

druhém patře. Objekt je zastřešen pomocí dřevěného příhradového vazníku. Tím vzniká pultová 

střecha s krytinou z profilovaného plechu. Na jižní straně je terasa částečně kryta malou stříškou 

zavěšenou na ocelových táhlech. Je vyhotovena výkresová část s výpisem výrobků a skladeb. Příloha 

obsahuje tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení. Dále podklady a technické listy 

použitých materiálů a dílců. V poslední řadě je vyhotovena seminární práce na téma Stropní 

konstrukce. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

 a) název stavby - Novostavba  rodinného domu na stavební parcele č. 1266 v k.ú Uničov 

b) místo stavby –  

Obec: Uničov (č. p. 2578)  

Parcelní číslo: 2126/59 

Katastrální území: Uničov  (č. p. 138)  

 

 c) předmět dokumentace – novostavba 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 
 

 

Jméno: Petr a Pavla Koneční 

Adresa: Rýmařov 155, PSČ 783 88 

Telefon: +420 736 237 1520 

e-mail: p.konečný@seznam.cz  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Název: Projekční firma Czech Property Fund s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Brně 

Oddíl C, vložka 65005  

Zastoupená: Martin Michna– jednatel společnosti  

IČ: 25 73 00 37  

Sídlo: Bratislavská 1042/12, 602 00 Brno-Cejl  

Adresa: Bratislavská 1042/12, 602 00 Brno-Cejl 

Telefon: 211 155 190 

e-mail: mmichna@seznam.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

 a) Prohlídka staveniště, fotografie 

b) Geodeticky zaměřený polohopis a výškopis 

c) Katastrální mapa 

d) Konzultace s obcí 

e) Konzultace se stavebníkem 

 

 

 

mailto:mmichna@seznam.cz
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A.3 Údaje o území 
  

 a)rozsah řešeného území 

 

Stavební pozemek je součástí lokality pro výstavbu rodinných a bytových domů na okraji 

města Uničova. Tato lokalita je téměř na rovině. 

 

b)dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Lokalita je dokonale připravena pro výstavbu  novostaveb. Má nově realizovanou obslužnou 

komunikaci – jedná se o novou ulici s názvem Želechovická. Ta je napojena na ulici 

Olomouckou a ulici Na Nivách. K hranicím parcel jsou také dotaženy inženýrské sítě. 

 

c)údaje o ochraně životního prostředí podle jiných právních předpisů 

 

Projektová dokumentace neřeší. 

 

d)údaje o odtokových poměrech 

 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

e)údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem. Jsou dodrženy obecné technické 

požadavky na výstavbu, žádné zvláštní požadavky nebyly známy. 

 

f)údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. 

 

g)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. 

 

h)seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

opatření na řešenou stavbu. 

 

i)seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 
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j)seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 

  Soused východní straně: 

- parc.č. 2126/60, 1022 m2, novostavba rod. domu, vlastník: Petr Novák, Uničov 137,       

783 91 

 

Soused na západní straně: 

- parc.č. 2126/58, 989 m2, novostavba rod.domu vlastník: Ing. František Pekr,Uničov 139, 

783 91 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

 a)nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu dvoupodlažního, podsklepeného rodinného domu s 

garáží. Hlavní dvoupodlažní objem objektu má pultovou střechu o spádu do 4%. 

 

b)účel užívání stavby 

 

Objekt bude trvale užívám k bydlení. 

 

c)trvalá nebo dočasná stavba 

 

Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou.  

 

d)údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku podle 

jiných právních předpisů. 

e)údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérově užívání staveb 

 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, 

které se týkají navrhované stavby. Objekt je bezbariérově přístupný. 

 

f)údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 

právních předpisů. 

 

g)seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

řešení. 
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h)návrhové kapacity stavby 

 

Objekt obsahuje 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní. 

Dům: 

Zastavěná plocha: 176,36 m2 

Obestavěný prostor: 498,49 m3 

Užitná plocha: 401,65 m2 

Počet bytových jednotek: 1  

Počet uživatelů: 5 

Sklon střechy: 0-5°  

Výška atiky od UT: 7,0 m  

 

i)základní bilance stavby 

 

Rodinný dům bude vytápěný teplovodním ústředním topením s kotlem na zemní plyn, se 

zásobníkovým ohřívačem TUV.  

 

Objekt bude dále napojen na NN kabel elektro, na obecní vodovod a splaškovou a 

dešťovou kanalizaci. 

 

Odhad tepelných ztrát objektu........................................................................ 12 000 W 

Roční spotřeba plynu pro vytápění   ......................................................... 2 100m3/rok 

Roční spotřeba plynu pro ohřev TUV.. ........................................................ 800 m3/rok 

Výkon plynového kotle .................................................................................. 4 – 16 kW 

 

Nízkoteplotní vytápěcí systém bude tvořen deskovými tělesy se spádem 60/45°C. 

Rezervovaný el. příkon odběrného místa (jistič před elektroměrem) je min. 3x20A, lépe 

3x25 A (upřesnit podle doporučení specialisty). 

 

Průměrná denní spotřeba vody 5 x 150 l/os.den = 750 m3/den, stejná se předpokládá 

produkce splaškových vod. Objekt bude napojen na obecní vodovod a na splaškovou 

kanalizaci. 

 

Dešťové vody ze zpevněných ploch (123,22 m2) budou vsakovány přímo, dešťové vody ze 

střechy (144,55 m2) do dešťové kanalizace. Stejně jako dešťová voda z balkonu (21,75 m2) 

 

Likvidace odpadu při užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu s místním 

systémem komunálního odpadového hospodářství. 

 

 

j)základní předpoklady výstavby 

 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců po započetí stavby. Stavba není 

členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

- hrubá stavba – příčky a podlaha 

- bourací práce a zednické práce 

- vnitřní kompletace - podhledy 

- kompletace vnitřních rozvodů, kompletace fasády 

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 
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k)orientační náklady stavby 

 počet 

jednotek 

 

cena 

jednotky 

náklady 

celkem 

 

Stavební objekt    

rodinný dům: 

zastavěná plocha 176,36 m2, 

Obestavěný prostor: 498,49 m3 

 

498,49 6500 Kč 3 240 200Kč 

Ostatní    

přípojky (hodiny)  120 500 Kč 60 000 Kč 

zpevněné plochy (m2)  123,22 777 Kč 95 750  Kč 

parkové a terénní úpravy (m2)  927 100 Kč 92 750 Kč 

ostatní celkem    248 500 Kč 

Celkem    3 488 700 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

 SO01 – Rodinný dům 

SO02 – Příjezdová cesta 

SO03 – Chodník 

SO04 – Plot 

SO05 – Kanalizační přípojka 

SO06 – Revizní šachta splaškové kanalizace 

SO07 – Vodovodní přípojka 

SO08 – Vodoměrná šachta 

SO09 – Přípojka silového napětí NN 

SO10 – Hlavní elektroměrový rozvaděč 

SO11 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO12 – Odpadky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně          Martin Michna 

Dne 21.5.2015                 B4S1 

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

RODINNÝ DŮM 
DETACHED HOUSE 

 

 

 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MARTIN MICHNA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. arch. JITKA WINKLEROVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015                   
 



1 
 

 

Obsah 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby           1 

B.2 Celkový popis stavby          2 

 B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkční jednotky     2 

 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení      2 

 B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby      3 

 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby        3 

 B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby        3 

 B.2.6  Základní technický popis stavby        3 

 B.2.7  Technická a technologická zařízení 

            Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií    6 

 B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení        6 

 B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

                      Kritéria tepelně technického hodnocení       6 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  6                            

 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí   6 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu        7 

B.4 Dopravní řešení           8 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav       8 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana      8 

B.7 Ochrana obyvatelstva          9 

B.8 Zásady organizace stavby          9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 
 

 a)charakteristika stavebního pozemku 

              Projektem se řeší místo stavby: 

- parc. č. 2126/59, 1227,7 m2, stavební parcela, vlastník: Petr Konečný, Rýmařov 155, 783 

88 

Stavební pozemek je součástí lokality pro výstavbu rodinných a bytových domů na okraji 

města Uničova. Tato lokalita je téměř na rovině. 

 

b)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

 Bylo provedené geodetické zaměření. 

 Byl vystaven energetický štítek obálky budovy hodnotící obálku budovy B. 

Byl proveden radonový průzkum a nebyla zjištěna, žádná  potřeba učinit protiradonová 

opatření. 

 

c)stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 

 

d)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Pozemek je dokonale připraven jako stavební parcela. Není potřeba provádět žádné další 

úpravy tohoto druhu. 

 

g)požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
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h)územně technické podmínky 

 

Lokalita je přístupná po nově realizované obslužné komunikaci – jako nová ulice spojená 

s ulicemi Olomoucká a Na Nivách. K hranicím parcel jsou také dotaženy inženýrské sítě. 

 

i)věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Objekt obsahuje 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní. 

Dům: 

Zastavěná plocha: 176,36 m2 

Obestavěný prostor: 498,49 m3 

Užitná plocha: 401,65 m2 

Počet bytových jednotek: 1  

Počet uživatelů: 4-5 

Sklon střechy: 0-5°  

Výška atiky od UT: 7,0 m  

 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

 a)urbanistické řešení 

 

Urbanistické řešeni je dáno uzemní studií lokality pro výstavbu řady rodinných domů na 

ulici Želechovická, podle které byla realizována obslužná komunikace a 

inženýrské sítě. Komunikace má v místě pravděpodobného sjezdu k rodinnému domu 

sklopené obrubníky, sítě již mají realizovány přípojky. Kabely NN jsou ukončeny 

v plastových pilířích pro osazení elektroměry a jističi, vždy jeden pro dva rodinné domy, 

plynová přípojka je ukončena v plastovém pilíři pro regulátor a plynoměr, vždy pro každý 

dům zvlášť, v souběhu s plynem je vedena prozatím zaslepená vodovodní přípojka, na 

pozemku RD bude osazena vodoměrná šachta. Pod komunikací vede splašková i dešťová 

kanalizace, napojení bude realizováno buď částečnou rozkopávkou, nebo podkopávkou bez 

zásahu do vozovky a jejího založení. Způsob napojení upřesní správci inženýrských sítí. 

 

b)architektonické řešení 

 

Výraz objektu je založen na kombinaci dvou objemů – vyššího, který obsahuje hlavní, 

dvoupodlažní část objektu a je zastřešen pultovou střechou, a nižšího, tzn. garáž. Ta je  

zastřešena plochou pochuzí střechou, která je využívána jako balkon. Oba objemy se 

vzájemně prostupují a vytvářejí tvarovou kompozici, která je podtržena využitím barev a 

jejich směrů, které dům ještě opticky rozšiřují. Omítky jsou bílé a hnědé barvy a společně 

ladí s dřevěnými prvky. Menší význam mají další materiály – pohledový beton základových 
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konstrukcí, nebo, pokud jsou viditelné tvárnice ztraceného bednění, pak budou upraveny 

soklovou omítkou. Rámy oken budou lakované do hnědé barvy. Střešní krytina bude téže 

barvy do hněda. Společně by dům měl být hnědo(béžovo)-bílý. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn směrem na jih vstup do objektu je zajištěn na jih 

také. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 

Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Objekt není bezbariérově přístupný. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

 

B.2.6  Základní technický popis stavby 
 

            a) stavební řešení 

 

Rodinný dům je řešen jako zděný objekt z jednovrstvého zdiva Porotherm v tl. 440 mm se 

skládanými keramickými stropy Miako v tl. 250 mm (+100mm podlahová konstrukce) a 

zastřešen pultovou střechou. Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. 

 

 

           b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový 

bod, od  kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce budou zahájeny 

skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely a po dokončení 

stavby bude využita k finální terénní úpravě pozemku. Následně budou provedeny výkopy 

pro základové pasy a domovní rozvody inženýrských sítí. Zemní práce budou probíhat dle 

výsledků a doporučení geologického posudku parcely. Výkop posledních 100 mm pro 

základové pasy bude pro veden ručně, těsně před započetím betonáže základových 

konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro domovní rozvod 

inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do 

zeminy pod objektem. V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy 

důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy 

 

Základové konstrukce 

Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzován na na únosnost základové spáry 250 

kPa. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry je nutné ověřit autorizovaným geologem 

před betonáží základových pasů a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. Způsob 
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založení je nutné přehodnotit v případě, kdy: základová spára nedosahuje předpokládané 

únosnosti, minimální nezámrzná hloubka je větší než 1,0 m, v základové spáře se vyskytuje 

spodní voda apod. Stavba je založena na monolitických základových pasech. Při betonáži 

základových konstrukcí nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. Na štěrkopískovém 

podsypu bude proveden podkladní beton C16/20 v tloušťce 0,2m vyztužený ocelovou KARI 

sítí ∅6 s oky 150x150 mm (horní a spodní líc podkladního betonu). Hloubka nemusí být 

větší než nezámrzná hloubka. Betonáž základových pasů nesmí být provedena na 

podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové spáry autorizovaným 

geologem.  

 

 

Hutněné násypy 

Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (např. vhodná zemina z výkopů, 

štěrkopísek,stavební recyklát apod.). Násypy budou hutněny po vrstvách tl. cca 0,3 m na 

95% P.S.  

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy v zdícím systému Porotherm. Jako obvodové nosné 

zdivo budou použity tvárnice Porotherm 44 Dryfix v tl. 440 mm na zdící pěnu Porotherm 

Dryfix. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix v tl. 300 mm na  

zdící pěnu Porotherm Dryfix. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy 

výrobce.  

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou řešeny ze skládaných keramických vložek Miako a POT nosníků. 

Detaily ,jako při řešení závětří, řešit dle typových podkladů výrobce. Pro nadokenní a 

naddveřní překlady jsou použity překlady Porotherm. Ztužující věnce jsou železobetonové 

monolitické. Detaily jejich provedení a konstrukční řešení (umístění tepelné izolace, 

délkyuložení, atd.) nutno řešit dle technických podkladů a postupů výrobce. Věnec v úrovni 

stropu a pod pozednicí bude kryt věncovkou POROTHERM VT 8 tl. 80. Stropní konstrukce 

nad 2.NP je ze sádrokartonových podhledů zavěšených na nosné konstrukci 

střechy.(vazníky) 

 

 Schodiště 

Schodiště ze suterénu a z přízemí do patra bude železobetonové s nerezovým zábradlím. 

Počet výšek schodů mezi podlažími je 18. Výška stupně 169 mm a šířka stupně 312 mm. 

Schodiště bude kotveno do stropní konstrukce, do základů a do nosných zdí 

 

Střecha 

Konstrukce střechy je z dřevěného příhradového nosníku. Kotveného do pozedních věnců. 

Dále je použito podbití a na něm kontralatě. Ke kontralatím je přikotvena střešní krytina 

z profilovaného plechu značky Lindab. 

 

Komín 

Jako komín je použit skládaný komín značky Ciko a typ TEC. Jeho půdorysný rozměr je 

450x450mm. S průměrem průduchu 160mm. Na komín bude napojen plynový kotel v 1.PP 

v technické místnosti. 
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Dělící konstrukce 

 Zděné příčky jsou z tvárnic Porotherm Profi Dryfix 11,5 tl. 115 mm na zdící pěnu Dryfix. 

  

 

B.2.7  Technická a technologická zařízení 
  

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě ukončené u hrany pozemku (obecní vodovod, 

přípojku NN, plynová přípojka, kanalizace splašková i dešťová). 

Roční spotřeba plynu pro vytápění   ......................................................... 2 100m3/rok 

Roční spotřeba plynu pro ohřev TUV.. .......................................................800 m3/rok 

Průměrná denní spotřeba vody…………………………………………… 750 m3/rok 

 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 

projektové dokumentace. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Viz samostatná část dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
  

            Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Viz Energetický audit. 

 

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

komunální prostředí 
 

Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez 

použití VZT a klimatizační jednotky. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem. Denní 

osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé 

osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 

elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a 

hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, 

aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je 

vyhovující pro dané prostředí. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 
a)ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Na staveništi bylo provedeno radonové měření a nebylo zjištěno  radonové riziko.  
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b)ochrana před bludnými proudy 

 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu, která je částečně podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 

 

c)ochrana před technikou seizmicitou 

 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, 

 ochrana není řešena. 

 

d)ochrana před hlukem 

 

Vzhledem k umístění stavby v na úplném okraji obce a nepřítomnosti jakékoliv průmyslové 

zástavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor objektu před 

zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude 

instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

 

e)protipovodňová opatření 

 

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 

 

  f)ostatní účinky 

 

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 

hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 

obvodovými konstrukcemi a střechou. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a)napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojovací místa na technickou infrastrukturu se nacházejí u hranice pozemku. Pro NN 

přípojku a plynovou přípojku jsou to plastové pilířky na hraně pozemku. Pro vodovod je to 

zaslepená přípojka obecního vodovodu, kterou je třeba osadit vodoměrnou šachtou. 

Kanalizace je vedena pod vozovkou. 

 

b)připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Plastová vodoměrná šachta bude umístěna 1 m od objektu a přípojka bude šachta vzdálena 

10,5 m. Elektroinstalace je ukončena v plastovém pilířku na hraně pozemku přípojka bude 

15,3m. Plyn je ukončen v plastovém pilířku na hraně pozemku přípojka bude dlouhá 

k odběrnému místu v objektu 17,5 m. Přípojka na kanalizaci bude realizována v DN200 

bude mít sklon 3% a délku 17 m.    
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B.4 Dopravní řešení 
 

a)popis dopravního řešení 

 

Dopravní řešení a napojení na komunikaci bude realizováno směrem na sever. 

 

b)napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Lokalita je obslužná směrem na sever po místní zpevněné komunikaci. 

 

c)doprava v klidu 

 

Na hranici pozemku stavebníka je umožněno stání osobních automobilů pro návštěvy. Jedná 

se o klidovou zónu, tudíž zde není skoro žádný provoz. 

 

d)pěší a cyklistické stezky 

 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a)terénní úpravy 

 

Po dokončení stavebních procesů a vytvoření veškerých zpevněných ploch bude na 

jihovýchodním konci pozemku vytvořen svah tak aby byla výška terénu u terasy v rovině se 

zpevněnými plochami. Dále budou probíhat sadové a parkové práce, výsadba keřů a dřevin. 

 

b)použité vegetační prvky 

 

V projektu je navržena výsadba stromů a keřů. Ta ale bude dle přání stavebníka. Jak druh 

tak umístění. 

 

c)biotechnická opatření 

 

Nejsou navrhovány. 

 

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

 
a)vliv na životní prostředí 

 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany 

životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8. 

 

b)vliv na přírodu a krajinu 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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c)vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d)návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

V době vypracování projektové dokumentace nebyla stanovená žádná ochranná a 

bezpečnostní pásma, ani žádná omezení, nebo podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů, které by zahrnovaly projektovaný objekt. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody pomocí staveništních přípojek. 

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

 

b)odvodnění staveniště 

 

Odvodnění bude svedeno do místní veřejné kanalizace a bude stavebně zajištěno tak aby do 

kanalizace nepadaly hrubé nečistoty ze stavby. 

 

c)napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pro odběr elektřiny během stavby bude využita staveništní přípojka. Zásobování stavby 

bude zajištěno po místní komunikaci. 

 

d)vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod.  

 

 

e)ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
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Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 

území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna 

ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí 

stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení 

vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 

88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných 

vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné 

stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické 

požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění 

stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na 

nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu 

splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 

pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní 

prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 

Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při 

výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho 

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 

383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 

dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

f)maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 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. 

 

g)maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 železo/ocel O 

17 05 01 zemina/kameny O 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 

Na stavbě nevzniknou žádné nebezpečné odpady. 

 

h)bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
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Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 

zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 

 

i)ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 

prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 

běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 

Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní 

WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 

Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 

příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené 

skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou 

nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou 

komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci 

s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 

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 stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné 

normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery 

dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být 

dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a 

provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o 

dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly 

prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel 

dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných 

prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny 

výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší 

než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během 

napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel 

stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci 

na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 

opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující 

musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory 

apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení 

staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. 

Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 

staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

Na této stavbě není zapotřebí přítomnost koordinátora. 
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k)úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro 

bezbariérové užívání. 

 

l)zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

m)stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 

 

n)postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců po započetí stavby. Stavba 

není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

- bourací práce a zednické práce 

- hrubá stavba – příčky a podlaha 

- vnitřní kompletace - podhledy 

- kompletace vnitřních rozvodů 

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt je navržen za účelem bydlení. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zastřešen 

je pomocí dřevěné příhradové konstrukce. Střecha je pultová. Ve východní části je garáž. Její 

střecha slouží jako balkon. V podzemním podlaží se nachází lehká posilovna, koupelna, sklad 

potravin, inventář, prádelna se sušárnou a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je 

kuchyně, obývací pokoj s jídelnou a s přístupem na terasu. Dále je zde pracovna a wc. Druhé 

nadzemní slouží jako klidová část kde jsou pokoje, ložnice. Objekt představuje jednu bytovou 

jednotku pro 4-5 lidí 

Plocha pozemku: 1227,7 m2 

Zastavěná plocha: 176,36 m2 

Zpevněná plocha: 123,32 m2 

Zatravněná plocha: 928,02 m2 

Užitná plocha: 401,65 m2 

Obytná plocha: 125,98 m2 

  

 

 

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

řešení, bezbariérové 

užívání stavby  
 

Stavební parcela je na okraji města kde probíhá nová výstavba rodinných domů. Fásada je 

kombinací barev hnědé a bílé. Barevnost potrhuje a zvolená barva oken, zábradlí, žlabů a střešní 

krytiny. Ta je také hnědá. I barva dřevěné terasy by měla ladit s hnědobílým nádech stavby. 

Zpevněné plochy jsou ze skládané betonové dlažby. Vchod je orientován k severu. Jako závětří je 

využito výklenku stavby. Na zádveří se napojuje pracovna, wc a další komunikační prostory 

objektu a to schodiště a chodbu. Ta navazuje hlavní část objektu a to obývací pokoj s jídelnou a 

kuchyní. Z obývacího pokoje je možný přístup na terasu, která je orientovaná na jih. Ve druhém 

nadzemním podlaží se nachází dva dětské pokoje, pokoj pro hosty, ložnice, šatna jako samostatná 

místnost, prostorná koupelna a wc. Z jednoho z dětského pokoje je možný přístup na balkon. 

Suterén je navržen pod půdorysnou plochou prvního podlaží. Jenom garáž už podsklepena není. 

V suterénu se nachází technická místnost s plynovým kotlem, lehká posilovna, koupelna se 

záchodem, prádelna a sušárna, inventář a sklad potravin. Rodinný dům není řešený jako 

bezbariérový. 
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D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o objekt určený pouze pro bydlení, nebude v něm tedy žádný speciální typ 

provozu. V objektu nebude probíhat žádná výroba. 

 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

Rodinný dům je navržen jako zděný se dvěma nadzemními, jedním podzemním podlažím a 

pultovou střechou s dřevěnými příhradovými vazníky. Dům je založen na základových pasech z 

prostého betonu C 20/25 pod všemi nosnými svislými konstrukcemi. Objekt je vyzděn z 

keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce jsou také ze systému Porotherm (keramické 

vložky Miako a nosníky POT). Vnitřní schodiště jsou železobetonová a kotvená so nosných stěn. 

Venkovní schodiště u vstupu do domu je monolitické železobetonové a schodiště u terasy je 

dřevěné. Terasa je spádovaná směrem od domu a nachází se v jižní části domu. Kolem domu je 

okapový chodník. Ten je z obrubníků a jako výplň je kačírek. Zpevněné plochy jsou ze skládané 

betonové dlažby. Objekt je oplocen z přední strany zděným plotem s dřevěnou výplní a na ostatních 

stranách pomocí ocelových tyčí a pletiva. 

 

Základy 

Celý dům je založen a základových pasech z prostého betonu pevnosti C 20/25. Základy jsou pod 

každou nosnou svislou konstrukcí, tzn. nosné obvodové stěny, vnitřní nosné stěny. Z důvodu 

částečného podsklepení objektu, jsou základy ve dvou úrovních. A to. Základové pasy pod 1PP jsou 

v úrovni -3,500 a základové pasy pod 1NP jsou v hloubce -1,100 a postupně se snižují až na úroveň 

základů pod 1PP. Snižují se pomocí schodů 600x600 mm. Vyrovnaná hladina 0,000 se nachází ve 

výšce 426,27 m n.m. B.p.v. Základy se budou betonovat bez nutnosti bednění do připravených rýh 

dle výkresu. Pásy budou vylity až na úroveň budoucího podkladního betonu. Podkladní beton bude 

vylit celoplošně o tloušťce 150 mm. Na podkladní desku se nanese penetrace a bude celoplošně 

natavena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skelných vláken. 

Základy pod 1NP budou z vnější strany izolovány tepelnou izolací EPS tl. 100 mm. 
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Ležatá kanalizace 

Ležaté kanalizační potrubí bude vedeno od každého svislého potrubí a od každého zařizovacího 

předmětu uloženého na podlaze na terénu. Dimenze bude vyplývat z dimenzování kanalizačního 

potrubí. Kanalizační soustava ústí do hlavní revizní šachty na pozemku investora. Dále pokračuje 

do obecní splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace je svedena ze svislého svodného okapového 

potrubí do ležatého potrubí. Ležaté potrubí je vedeno kolem objektu ve spádu až do revizní šachty 

na pozemku investora. Dále vede do obecní dešťové kanalizace. 

 

Obvodové svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo pro 1.PP je ze ztraceného bednění. Vyplněné beton C20/25 a ztuženo výztuží 

Roxor. Zdivo je z vnější strany penetrováno a je na něj celoplošně natavena hydroizolace z 

modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skelných vláken. Na hydroizolaci jsou lepeny desky 

z EPS tepelné izolace. Pro ostatní podlaží je obvodové zdivo Porotherm 44 DRYFIX na zdící pěnu 

DRYFIX. Ložné spáry se nelepí. Spojují se pomocí systému pero-drážka. 

 

Vnitřní svislé nosné konstrukce 

Hlavní vnitřní nosná stěna vynáší stropní konstrukci a je vyzděna z tvárnic PTH 30 Profi Dryfix. 

Jako spojovací materiál do ložných spár je navržena zdicí pěna DRYFIX. Svislé spáry se 

nevyplňují. Spoj je pouze na pero a drážku.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

Vnitřní nenosné příčky budou zděny z cihel PTH 11,5 Profi. Jako spojovací materiál do ložných 

spár je navržena zdicí pěna DRYFIX. Svislé spáry se nevyplňují. Spoj je pouze na pero a drážku. 

Do okolních svislých konstrukcí jsou kotveny pomocí ocelových kotvicích pásků. 

 

Překlady 

Na stavbu jsou navrženy překlady systému Porotherm. V nosných konstrukcích jsou použity 

překlady Porotherm KP7. V každé skladbě je použito 5 překladů Porotherm KP7 a pás tepelné 

izolace tl. 100 mm. Při větším rozpětí je použit překlad Porotherm KP XL. Ten je použit u 

garážových vrat a vstupu na terasu. Jedná se o prefa-monolitický překlad. Do keramického koryta 



4 

 

se vloží tepelná izolace tl.100mm a zalije se betonem. U vnitřní nosné stěny tl. 300 mm a u nosného 

obvodové zdiva v 1PP jsou použity skladby ze 4 překladů Porotherm  KP7. U nenosných příček tl. 

125 mm jsou navrženy překlady PTH 11,5 vždy po jednom kuse. U překladů je nutné dbát na 

dostatečnou délku uložení. Překlady se kladou na lože z cementové malty. 

 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou ve všech podlažích řešeny ze systému Porotherm. Jsou skládány z nosníků 

POT a keramických vložek Miako. Vzdálenosti nosníků jsou přizpůsobeny prostupům v konstrukci 

tak, aby byly minimalizovány potřebné dobetonávky. Nosníky jsou po osových vzdálenostech 625 

mm nebo 500 mm. Nosníky, které jsou u prostupů přerušeny, jsou přes ocelový L profil provlečený 

výztuží nosníku zavěšeny do okolních nosníků. Dle potřeby jsou použity doplňkové stropní vložky 

Miako 80 PTH. Vyskládaný strop z vložek a nosníků bude zmonolitněn betonem C 25/30 se 

svařovanou výztuží min. plochy 50 mm/m2. Tloušťka betonové vrstvy je 60 mm, celková tloušťka 

stropní konstrukce je 250 mm. 

 

Věnce 

Železobetonové ztužující věnce jsou navrženy z betonu pevnostní třídy C 25/30 a pevnostní třídy 

oceli B 500. Věnce jsou umístěny vždy ve výškové úrovni stropní konstrukce. Věnce, které jsou 

v kontaktu s exteriérem, jsou z vnější strany opatřeny věncovkou PTH VT 8 a tepelnou izolací 

tl.80mm. Věnce se budou betonovat zároveň s nadbetonávkou stropní konstrukce. Pod věnci vždy 

musí být umístěny asfaltové pásy, aby nedocházelo k propadávání betonu do dutin zdiva. 

 

Nosná konstrukce střechy 

Nosná konstrukce hlavní střechy je tvořena dřevěným příhradovým nosníkem, který 

je uložen v ocelových patkách a ty jsou kotveny do věnců obvodových stěn, pomocí chemické 

kotvy (svorník M16). Stabilita střechy bude zajištěna pomocí příčných a podélných ztužidel. 
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Schodiště 

Schodiště z 1PP do 1 NP je jednoramenné levotočivé železobetonové. Stupně schodiště jsou 

vetknuty do obvodové stěny. Schodiště z 1NP do 2NP je dvouramenné levotočivé železobetonové. 

Stupně jsou také vetknuty do obvodových stěn. Jako pochuzí vrstva je použito keramické dlažby.  

 

Komín 

Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v 1PP, je navržené ze skládaného komínového 

systému CIKO. Komínové těleso má 1 průduch a po stranách 4 kanálky pro přívod vzduchu. Typ 

komínu je CIKO-TEC. Na tento komín bude k jednomu průduchu připojen plynový kotel typu C, 

který je umístěn v technické místnosti v 1PP. Nad úrovní střešního pláště bude komínové těleso 

omítnuto a natřeno bílou barvou. Vybírací otvor je umístěn v technické místnosti v 1PP. Po celé 

délce komínu je těleso omítnuto a vyztuženo výztužnou tkaninou z důvodu možných tepelných 

změn. Oplechování komínového pláště v nadstřešní části je z pozinkovaného plechu. 

 

Omítky 

Bude použita vnější Baumit štuková omítka bílé a světle hnědé barvy tl.15 mm. V rozích a v rozích 

otvorů bude použita výztužná síťovina. Na sokl bude použita Baumit soklová omítka. Ta bude 

nanášena na lepidlo s výztužnou síťovinou. Vnitřní omítka bude Baumit Extra tl.10 mm. 

 

Střešní plášť 

Střešní krytina je z profilovaného plechu značky LINDAB hnědé barvy. Ta připevněna na latě a 

kontralatě. Pod latěmi je pojistná hydroizolace Tyvek. Tepelná izolace Isover Akustik Platte tl.200 

mm a pod ní parotěsná zábrana Vario km Duplex UV, položená zavěšené sádrokartonovém 

podhledu. Ten je zavěšen pomocí cw profilů přikotvených k vazníku. 

 

Podlahy 

Podlahy v 1PP jsou keramické. Tloušťka skladby 150 mm a jsou zatepleny pomocí tepelné izolace 

Isover EPS Grey.Podlahy v 1NP a 2NPjsou tl.100mm a jsou keramické, laminátové. Laminátové 

(plovoucí) jsou od stěny odděleny dilatačním páskem Steprock. Jako separační pásy mezi 
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kročejovou izolací a roznášecí vrstvou je použita stavební PE fólie. Roznášecí vrstva je z betonové 

mazaniny tl. 50mm.  

 

Výplně otvorů 

Výplně oken jsou navrženy z plastových europrofilů s izolačním dvojsklem. Celkový součinitel 

prostupu tepla oknem je podle normy vyhovující. Kotvení oken do obvodových zdí je pomocí 

pozinkované fixní ocelové kotvy. Kotvení bude na bocích a na spodním rámu oken. Typy oken a 

otevíravost je uvedena ve výpisu prvků. Vstupní dveře jsou navrženy s částečným prosklením a 

bočním prosklením pro přirozené osvětlení zádveří. Povrch je natřen tmavě hnědou lazurou. 

Prosklení je pískované. Garážová vrata jsou navržena jako vyklápěcí s kováním do otvoru s 

celoobvodovým těsněním. Vrata se vyklápějí směrem nahoru pod strop. Vnitřní dveře vnitřní jsou 

navrženy jako dřevěné s obložkovou zárubní. Na povrchovou úpravu je použita dýha. Dveře jsou 

plné bez zasklení. Podrobněji ve výpisu prvků. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky ,jako vnější parapety, závětrné lišty, oplechování, použité na stavbě budou 

vyrobeny převážně z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm a opatřeny hnědým nátěrem. Okapové žlaby 

a svody budou použity systémové od firmy Lindab. Podrobnější informace jsou uvedeny ve výpisu 

prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

Mezi zámečnické výrobky použité na stavbě patří především zábradlí a madla. Vnitřní schodiště 

budou nerezová s kruhovým dřevěným madlem. Výplň u francouzských oken v 2NP je 

z nerezových tyčí průměru 18 mm. Podrobnější informace jsou ve výpisu prvků. 

 

Tesařské výrobky 

Vnitřní parapety budou vyrobeny z dřevotřísky tloušťky 18 mm. Parapety budou lepeny 

PUR pěnou. Vnitřní schodiště budou opatřena dřevěnými madly s kruhovým průřezem 

a s povrchovou úpravou bezbarvým lakem. Podrobnější informace jsou uvedeny ve 

výpisu prvků. 



7 

 

Zpevnění plochy 

Zpevněné plochy na severní straně objektu jako je prostor před garáží, chodník a sjezd do garáže,  

jsou ze zámkové betonové dlažby po stranách ukončeny vhodnými obrubníky.Na jižní straně 

objektu je terasa, která je dřevěná ve spádu 1,5 % od domu. 

 

Obklady 

Vnitřní obklady jsou navrženy do koupelen v 1NP i 2NP, na WC a do kuchyně. Přesné výšky 

obkladů jsou uvedeny ve výkresech příslušných podlaží. Konkrétní typ a barva obkladu bude 

vybrána po domluvě s investorem. Obklady budou keramické lepené obkladovým lepidlem. 

 

Sokl 

Základy a obvodové zdivo 1PP jsou izolovány soklovou tepelnou izolací EPS tl. 100 mm. Izolace 

bude v oblasti soklu lepena lepicím tmelem a dodatečně kotvena plastovými hmoždinkami. Sokl 

bude upraven a a chráněn sokovou omítkou Baumit hnědé barvy. Omítka bude sahat do výšky 300 

mm nad upravený terén a plynule na ni bude navazovat fasádní omítka. 

 

Anglické dvorky 

Aby bylo do 1PP přivedeno dostatek vzduchu a světla, budou u oken využity sklepní světlíky. Jsou 

použity dva druhy světlíků 400x8001300 a 400x1600x1300. Vrchní hliníkový rošt je navržen tak, 

aby byl pochuzí i pojízdný. Světlíky budou odvodněny do dešťové kanalizace.  

 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 

pracovní prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupáním. V místech nebezpečí 

pádu z výšky jsou navržena zábradlí nebo adekvátní úpravy zeleně, aby bylo zamezeno přímému 

přístupu k okraji. V objektu není navržen provoz, který by vyžadoval splnění požadavků na 

pracovní prostředí. 
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 D.1.1.a.6 Stavební fyzika 

Budova spadá z hlediska energetické náročnosti stavby do třídy C. Ochrana před hlukem je 

zajištěna obvodovými konstrukcemi z hmotných staviv. Konkrétnější posudky z hlediska tepelné 

techniky a akustiky jsou uvedeny v samostatné příloze Tepelně technické posouzení. Ochrana 

objektu před pronikáním radonu z podloží je zajištěna hydroizolací z modifikovaných asfaltových 

pásů. Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. Namáhání 

technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

  

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha PD – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

  

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a 

o požadované jakosti provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti, které jsou uvedené v projektové 

dokumentaci. S materiály musí být manipulováno přesně v souladu s podmínkami, které jsou 

stanoveny výrobcem, a montáž nebo provádění konstrukcí musí být v souladu s montážními návody 

a doporučeními konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů a návodů, které 

stanovil výrobce, zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

 D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a 

zvláštních požadavků na provádění jakost navržených 

konstrukcí 

V projektové dokumentaci nejsou navrženy žádné netradiční technologické postupy. Nevznikají 

žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
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D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a 

dílenské dokumentace 

Je požadováno vypracovat výrobní dokumentaci pro dřevěné vazníky s dostatečným rozsahem 

výkresové i výpočtové části. A dále statický výpočet a posudek u konstrukce zastřešení závětří. 

 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek 

Všechny zakrývané konstrukce budou před zakrytím řádně kontrolovány, především správné 

položení tepelné izolace (vyplnění všech koutů a škvír). Žádné speciální kontroly ani měření nad 

rámec požadavků technologických předpisů a norem není nezbytně nutné. 

  

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 

ČSN 734301 Obytné budovy 

ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 731901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 743305 Ochranná zábradlí 

ČSN P 730600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 734201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 744505 Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 730540-1Tepelná ochrana budov – část 1: terminologie 

ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky 

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov – část 3: návrhové hodnoty veličin 

ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov – část 4: výpočtové metody 

ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami 

ČSN 730824 Požární bezpečnost staveb – výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
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Závěr 

V rámci této bakalářské práce byla vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

rodinného domu v souladu se zadáním. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 

přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Stavba je navržena tak, aby respektovala urbanistické i architektonické požadavky dané lokality. 

Dům je umístěn na pozemek s parcelním číslem 2126/59 v katastrální území Uničov. Objekt má 

jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dům je podsklepen pouze částečně. Dům je založen na 

základových pasech z prostého betonu. Objekt je zděný z keramických tvárnic Porotherm. Součástí 

práce bylo vyhotovení výkresové dokumentace spolu s výpisy prvků a skladeb, které jsou v 

samostatné příloze. Samostatná příloha byla věnována tepelně technickému posouzení objektu. 

Další příloha je tvořena požárně bezpečnostním řešením. Dům je navržen v souladu s platnými 

vyhláškami a normami. Součástí bakalářské práce je seminární práce pojednávající o problematice 

stropních konstrukcí. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

NP nadzemní podlaží 

PP podzemní podlaží 

EPS expandovaný polystyrén 

tl. tloušťka 

ČSN česká státní norma 

PÚ požární úsek 

parc. č. parcelační číslo 

PT původní terén 

UT upravený terén 

RŠ rozvinutá šířka 

OZN označení 

NN nízké napětí 

HUP hlavní uzávěr plynu 

RE rozvaděč elektroměrový 

DN světlí průměr potrubí 

ŽB železobeton 

sd [m] ekvivalentní difúzní tloušťka 

λ [Wm-1K-1] součinitel tepelné vodivosti 

ϕ [m] průměr 

U [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla 

Uf [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla rámu 

Ug [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla sklem 

Uw [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla oknem 

b [m] šířka 

h [m] výška 

l [m] délka 

A [m2] plocha 

Ψg [Wm-1K-1] lineární činitel prostupu tepla 

R [m2KW-1] tepelný odpor 

Rsi [m2KW-1] odpor při přestupu tepla, interiér 

Rse [m2KW-1] odpor při přestupu tepla, exteriér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh 
 

Složka č. 1 – C Situační výkresy 

Složka č. 2 – D.1.1.b Výkresová část 

Složka č. 3 – Výpis skladeb 

Složka č. 4 – Výpis prvků 

Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení 

Složka č. 6 – Tepelně technické posouzení 

Složka č. 7 – Přípravné a studijní práce 

Seminární práce  


