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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace ve stavu 

dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Bakalářská práce není zpracována 

v plném rozsahu, který předepisuje vyhláška  

č. 62/2013 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Obsažena 

je část A (Průvodní zpráva), B (Souhrnná technická zpráva), 

C (Situační výkresy), D.1.1 (Architektonicko-stavební řešení),  

D.1.3 (Požárně bezpečnostní řešení) přílohy č.6 této vyhlášky. Dále je zpracováno 

tepelně-technické posouzení objektu. Navržený objekt je rodinný dům s částečným 

podsklepením a se dvěma nadzemnými podlažími. Objekt je založen v rovinatém terénu 

ve městě Bruntál s funkcí bydlení pro 4 – 5 člennou rodinu.  

  

Klíčová slova 
rodinný dům svobodových, plochá střecha, projektová dokumentace  

  

  
  

Abstract 
This bachelor´s thesis deal with processing of the design documentation in state of 

documentation for construction of detached house. Design documentation is not 

complete as prescribed No. 62/2013 Coll., Amending Decree No. 499/2006 Coll., on 

Construction documentation. It includes only part A (Data Accompanyning Report), B 

(Summary techical report), 

C (Situational drawings), D.1.1 (Architectural and Building solutions), D.1.3 (Fire 

safety solutions) of Appendix 6 of this Decree. Further is processed thermal-technical 

assessment of the building was elaborated. Designed building is detached house with 

partial basement and two above ground floors. Building is based on flat terrain in 

Bruntál for inhabitation 4 – 5 family members.  

  

Keywords 
detached house svobodových, flat roofs, project documentation  

… 
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1. Úvod 

V této bakalářské práci se zabývám vypracováním projektové dokumentace 

k rodinnému domu, který je situován v rovinatém terénu a členitým půdorysem. Téma 

bakalářské práce jsem si vybral sám, poněvadž jsem nechtěl řešit obyčejný rodinný 

dům, ale vložit do této práce méně časté stavební prvky, které jsme často nepoužívali 

během studia.  

 V předešlých rocích jsem už postupně uvažoval nad dispozičním řešením mé 

nastávající bakalářské práce a došel k závěru, který jsem zpracovával, že společenská 

část je situována v přízemí a v druhém nadzemním patře je část klidová. Objekt je 

částečně podsklepen, s plochou střechu a s otevřeným stáním pro jeden osobní 

automobil.  

 Po fázi dokumentace pro stavební povolení v dokumentaci pro provedení stavby 

došlo k dosti změnám z důvodu technických detailů a provedení stavby v souladu se 

všemi zákony a vyhláškami a jinými právními předpisy. Ačkoliv původní tvar a funkce 

rodinného domu zůstaly zachovány. 
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A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název Stavby: 

Novostavba rodinného domů Svobodových 

b) Místo stavby: 

Vysoká 16, Bruntál 793 01; 633726 č.p. 1235/15 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení:  Martin Svoboda 

Adresa:   Široká Niva 164, 793 01, Široká Niva 

A.1.3 Údaje o zpracování projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:  Martin Svoboda 

Adresa:   Široká Niva 164, 793 01, Široká Niva 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Katastrální mapa, fotodokumentace a prohlídka pozemku, přání a požadavky 

investora.  

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Celková plocha stavební parcely je 1463,456 m². Nachází se v zastavěném 

území. Navržený rodinný dům má členitý půdorys o dvou územních podlaží,  suterénem 

a otevřeným stáním pro jeden osobní automobil. Na objekt navazuje terasa.  

b) Údaje o území podle jiných právních předpisů 

 Parcela se nenachází v památkové zóně, chráněném ani záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Parcela se nachází na rovné ploše. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebylo-li vydán 

územní souhlas 

 Navržená projektová dokumentace stavby není v rozporu s územně plánovací 

dokumentací. Městský úřad České Budějovice, stavební úřad České Budějovice, obor 

životního prostředí a památkové péče vydal územní rozhodnutí č. 153/2009. Projektová 

dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, podmínky územního rozhodnutí 

byly splněn. Realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke změně stávajícího krajinného 

rázu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

 Podmínky splněny. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Požadavky splněny. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Jednání s dotčenými orgány proběhlo. Požadavky jsou splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou výjimky. 

i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

 Zahájení realizace stavby ani její dokončení není vázáno žádnými podmínkami 

spojené se stávajícím okolím stavby. Přesto zabezpečení stavby bude nutné provést, aby 

byly minimalizovány negativní vlivy – např. prašnost, hlučnost a narušení okolního 

provozu. Stavba si nežádá další související investice. 

  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

 Podle výpisu z katastru nemovitosti, informace o parcele – sousední parcely: 

1245/16 Tomáš Foros, Vysoká 15, Bruntál 793 01 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

 Jednogenerační rodinný dům  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

 Stavba nemá žádné ochranné právní předpisy. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérových užívání staveb 

 Stavba je navržená v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. 

Stavba je navržená dle platných norem a předpisů. Projekt neřeší bezbariérové užívání 

staveb. Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné 

zákony, normy a předpisy. Zejména pak:  

-zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky.  

-zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce  

-zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon  

-vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území  

-vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

f) Údaje o splnění požadovaných dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů  

 Vyhověno všem požadavkům. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevy.  
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet 

uživatelů/pracovníků apod.) 

Plocha pozemku: 1463,456 m² 

Zastavěná plocha: 113,22 m² 

Procento zastavění: 8% 

Zpevněná plocha: 67,50  m² 

Obestavěný prostor: 934,15 m³ 

Celková podlahová plocha: 222,15 m² 

Plocha terasy: 18,04 m² 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí apod.) 

 Projekt neřeší 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby 03/2015, dokončení stavby 04/2016, 

předpokládaná lhůta výstavby: 14 měsíců  

 

Předpokládaný postup prací:  

vytyčení stavby, výkopové práce, inženýrské sítě – přípojky  03/2013  

základové konstrukce, hydroizolace     04/2013  

nosné konstrukce 1 S        06/2013  

nosné konstrukce 1NP       07/2013  

nosné konstrukce 2NP       08/2013  

plochá střecha včetně oplechování     09/2013  

hlavní rozvody, přípojky       09/2013  

úpravy vnitřní, kompletace       11/2013  

úpravy vnější         03/2014  

dokončení stavby        04/2014 

k) orientační náklady stavby 

 Propočet nákladů stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m³ 

obestavěného prostoru, dle Cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2015. 

Cena 1 m³ OP : 5 219 ,- 

Celkové náklady: 934,15 x 5 219 = 4 875 329 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technické a 

technologické zařízení  

 Stavba je opticky oddělena na část rodinného domu a otevřené stání pro jeden 

osobní automobil. Součástí stavby je terasa. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Staveniště je na rovinatém terénu, bez stávajících staveb, stromů a keřů.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Na stavebním pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo 

zjištěno, že hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. 

Geotechnikou kategorii, kdy můžeme vycházet z tabulkových hodnot výpočtové 

únosnosti podloží F1 – hlína štěrkovitá, pevná Rdt = 0,200 MPa 

 Na pozemku bylo provedeno radonové měření s výsledkem zatřídění do nízkého 

radonového rizika. Není nutno navrhovat protiradonové opatření. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na stavebním pozemku se nenacházejí. 

d) Poloha k záplavovém území, poddolovanému území apod. 

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném 

území. 

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

odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Může dojít ke 

zvýšení prašnosti a hlučnosti v místě stavby stavebními stroji. Během výstavby bude 

třeba čistit kola dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací.  

f) Požadavky na asanace, destrukce, kácení dřevin 

 Stavební pozemek je rovinné, bez stávajících staveb. Původní majitelem 

(prodejcem) pozemku byl pozemek vyrovnán a odstraněný jiné porosty. Před zahájením 

stavby bude sejmutá ornice, která bude uskladněná v jihozápadním okraji parcely. Po 

dokončení stavebních prací se využije pro terénní úpravy. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Žádné nejsou. 

h) Územní technické podmínky 

 Ke stavebnímu pozemku přiléhá příjezdová komunikace. Stavební pozemek je 

pro stavbu rodinného domu vhodné, dostupnost je dobrá. Inženýrská sítě vedou 

v přilehlé komunikaci. Zde budou provedený napojení na vodovodní a kanalizační 

oddílný řád, elektrickou energii, sdělovací sítě a plynovod. 
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i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Žádné investice nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

 Jedná se o rodinný dům s otevřeným stáním pro jeden osobní automobil. Dům je 

navržený pro čtyři až pěti člennou rodinu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Půdorys objektu je členitý, střecha plochá. Dům svým tvarem navazuje na okolní 

zástavbu rodinných domů.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového 

a barevného řešení  

 Objekt rodinného domu je navržena jako samostatně stojící novostavba. Se 

dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Rodinný dům je 

zastřešen plochou střechou. Hlavní vstup do objektu je z východní strany. Objekt 

splňuje nároky na barevné i architektonické osazení do terénu, který je tvořen 

samostatně stojícími rodinnými domy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Hlavním vstupem (V) vstoupíme do zádveří, ze kterého je přístup do hlavní části 

budovy. 

 Hlavní část domu je tvořena chodbou, která je hlavní komunikační prostor 1NP, 

ze kterého je zajištěn přístup do schodišťového prostoru vedoucího do 2NP, 1S, 

koupelny, kuchyně, obývacího pokoje společnou jídelnou a do male spojovací chodby. 

Spojovací chodba je průchozí do otevřeného stání pro jeden osobní automobil a 

technické místnosti. S obývacího pokoje je přístupná venkovní terasa. 

 Po dvouramenném schodišti nacházejícím se v hlavní chodbě se vychází do 

2NP. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní komunikační 

prostor 2NP. Ze kterého je zajištěný přístup do koupelný, WC, technické místnosti, 

dětského pokoje 1, dětského pokoje 2 a ložnice. Z dětských pokojů je přístup na 

balkóny.  

 Pokračuje se i do suterénu, ve kterém je malá spojovací chodba vedoucí do 

skladovací místnosti a technické místnosti s tepelným čerpadlem. Sklepní prostory jsou 

prosvětlena sklepními světlíky. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt nesplňuje požadavky vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 

schodišti a na balkoně musí mít výšku madla minimálně 1m a musí být dále provedena 

v souladu s ČSN 743305 ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, 

vodorovné mezery maximálně 180 mm. Mezera mezi vodorovnou a pochůznou plochou 

a zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude širší než 120 mm. Půdorysný průmět 

mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem a pochůzné plochy nebude širší než 50 

mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 743305. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Objekt je navržený jako zděný z pórobetonových tvárnic typu Porfix, založen na 

základových pásech. Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové stropní 

desky. Podlahy jsou: plovoucí – parketové podlahy, keramické a textilní podlahoviny. 

Střecha je plochá z tepelných spádových klínu. Výplně otvorů v obvodových stěnách 

jsou z dřevěných profilů typ EURO. Navržený komín je vícevrství v uceleným systému 

Schiedel. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 viz část D. Technická zpráva 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržená v uceleném 

stavebním systému Porfix, tj. zděné pórobetonové konstrukce s pórobetonovými 

překlady. Nutno dodržovat konstrukční zásady dle podkladů výrobce. 

 Na stropní železobetonové desky nebyl proveden statický výpočet, tloušťky 

desek provedeny odhadem, ale budou dodržené konstrukční rozměry a zásady pro 

provádění železobetonových konstrukcí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

 Založení objektu bude provedeno na základových pásech z prostého betonu, na 

které bude navazovat roznášecí betonová deska tl. 150 mm. Jako hydroizolace jsou 

navržený pásy Fatrafol 803. Zdivo obvodové v podzemním podlaží je navrženo ze 

ztraceného bednění Best tvárnice šířky 300 mm. Ostatní obvodové zdivo je ze systému 

Porfix tvárnice P4 – 580 tloušťky 300 mm, vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porfix tvárnice 

P4 – 580 tloušťky 250 mm a příčky z tvárnic Porfix tvárnice P4 – 580 tloušťky 125 mm 

a 75 mm. Stropní konstrukce je z monolitických železobetonových stropů. Tloušťka 

stropů je spočítaná základními vzorci a mění podle rozpětí desky. Tloušťka podlah je 

stejná 150 mm. Pro překonání výškových úrovní jednotlivých podlaží je navrženo 

železobetonové dvouramenné schodiště řešené jako dvakrát zalomené deska, obložené 

dřevenými stupni. Zastřešení objektu je zvolena plochá střecha na železobetonovou 

desku, pro spád střechy 3° jsou použitý spádové klíny EPS 150S. Pro hydroizolaci jsou 

použité asfaltové pásy ve dvou vrstvách. Nášlapné vrstvy podlah jsou navržený 

keramické dlažby, dřevené parkety a textilní podlahovina (koberec). Výplně otvorů 

v obvodové stěně jsou navržený jako dřevené jako Euro okna a dveře. Vnitřní omítky 

dvouvrstvé – jádro + štuk Cemix. V mokrých místnostech bude proveden obklad dle 

projektové dokumentace. Zpevněné plochy kolem objektu jsou ze zámkové dlažby 

tloušťky 80 mm na štěrkovém loži.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 V objektu se nenachází  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Je řešena samostatným projektem. Viz část ZPRÁVA POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelné technického hodnocení 

 Je řešena samostatným projektem. Viz část TEPELNĚ TECHICKÉ 

HODNOCENÍ 

b) Energetická náročnost stavby 

 Viz štítek energetické náročnosti 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energii  

 Neposuzuje se. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 

 V rodinném domě jsou navrženy záchodové mísy v 1NP a 2NP vždy v místnosti 

pro osobní hygienu (WC) nebo společně s koupelnou. Likvidace odpadních vod 

splaškových i dešťových bude provedena odvodem do kanalizace. Dešťová voda přes 

vsakovací komoru. Stavba má hydroizolaci navrženou tak, aby zdraví obyvatel nebylo 

ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. V oblasti nebyl zjištěn výskyt 

radonu. Obytné místnosti mají zajištěnou dostatečné denní osvětlení, přímé větraní 

s regulací tepla pomocí termostatických hlavic. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Ochrana proti radonu je navržena hydroizolace. V oblasti nebyl zjištěn výskyt 

radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Nejsou. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Nejsou. 

d) Ochrana před hlukem  

 Stavební konstrukce jsou provedeny, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 

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

výrobků. Veškeré instalace řádně izolovány. 

e) Protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým 

rozvaděčem a hlavní uzávěr plynu pro budoucí objekt. Z elektroměrového rozvaděče 

bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč objektu. Kabel bude v zemi ve výkopu 

v pískovém loži a v chráničce. Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na 

stavební pozemek, kdy za hranici pozemku budou zhotoveny revizní šachty pro 

kanalizaci splaškové vody, dešťové vody i pro vodovod (viz výkres Situace). Dešťová 

voda se bude shromažďovat ve vsakovací komoře a dále bude napojena na kanalizace 

splaškové vody. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Rozměry šachet, materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno dle 

projektové dokumentace TZB.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

 Veřejná komunikace má šířku 6,5 m a je asfaltová. Příjezdová cesta je navržena 

v šířce 4,4 m a je provedena ze zámkové dlažby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno prefabrikovanými obrubníky 

kladeného do betonového lože. 

c) Doprava v klidu 

 Rodinný dům obsahuje otevřené stání pro jeden osobní automobil.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

 V okolí se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

 Původním Majitelem pozemku byl pozemek vyrovnám a odstraněný keře. Před 

zahájením stavby bude sejmutá ornice, která se uskladní v jihozápadní části pozemku. 

Po dokončení stavebních prací bude použitá na terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

 Na pozemku se vysázejí okrasné keře, listnaté a jehličnaté stromy. 

c) Biotechnická opatření 

 Nejsou 
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B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a 

půda 

 Stavba při svém provozu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Při 

realizaci stavby budou dodržovány veškeré právní normativy y oblasti ochrany 

životního popředí, zejména zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. O 

ovzduší. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Nemá vliv.  

c) Vliv a soustavu chráněných území Natura 2000 

 Nemá vliv. 

d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

 Nemá vliv. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Stavba Rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb. 

 

 

 

 

 



24 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Elektřina, kanalizace a voda budou připojeny na hranici pozemku. 

b) Odvodnění staveniště 

 Pro stavbu bude zhotovena dočasná přípojka na revizní šachtu k odvodu vody ze 

stavební jámy pomocí čerpadla a pro odvod odpadní splaškové vody z šaten a záchodů. 

c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní 

infrastrukturu 

 Přípojka vody na staveništi bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 

vodoměrem. Přípojka NN pro staveniště bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 

hranici pozemku. Přípojka kanalizace bude napojena na revizní šachtu v blízkosti 

hranice pozemku. 

 Vjezd na staveniště bude ze silnice, z jihovýchodní části parcely. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Veškerý provoz s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníků tak, aby 

nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušená práva třetích osob, 

zejména vlastníku sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před 

najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu 

znečišťování. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 7:00 – 21:00 

tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

 Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, keře ani stromy. Dosavadním 

využitím pozemku byla orná půda, ta byla bývalým vlastníkem pozemku vyrovnána a 

připravena k prodeji. V součásti není pozemek oplocen. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 V průběhu provádění stavby nebude proveden žádný zábor pro staveniště. Pro 

skladování matriálů, zařízená staveniště apod., bude maximálně využíván pozemek 

staveniště. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě a jejich likvidace 

 Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při 

likvidaci odpadů se bude postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v zařízeních, která 

jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, 

která odpady přejímá, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak nesmí odpad 

předat. 

 Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace 

odpadových materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 

Základní povinnosti průvodce odpadů: 

 Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 

381/2001 Sb. shromažďování utříděné dle jednotlivých druhů. 

 Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 

jejich využití nebo zneškodnění. 

 Vést evidenci v rozsahu stanovených zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 

ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání odpady. 

 S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem 

okresního úřadu. 

Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 

Nebezpečné odpady: 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami 

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 

17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu 

 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude 

označeno identifikačními lístky a každého nebezpečného odpadu. 

Obyčejné odpady: 

15 01 06směs obalových materiálů  
17 01 01 beton  
10 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
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17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

 Zemina z výkopu rýh pro základové pasy bude ponechána na deponii v blízkosti 

stavby a po provedení základů bude využitá pro hrubé úpravy v okolí stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních 

vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání do těchto provozoven musí zhotovitel, popřípadě stavebník 

uschovat pro případnou kontrolu. 

 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništních a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádů z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na 

zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. 

 Plán bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 

309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby budou-

li na staveništi vykonány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval 

potřebám zajištění bezpečnosti a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření 

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavba rodinného domu neovlivní okolní stavby 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Při výstavbě nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanovený podmínky 

n) Postup výstavby rozhodujících dílčích termíny  

 členění na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby 03/2015, dokončení stavby 04/2016, 

předpokládaná lhůta výstavby: 14 měsíců  

 

Předpokládaný postup prací:  

vytyčení stavby, výkopové práce, inženýrské sítě – přípojky  03/2013  

základové konstrukce, hydroizolace     04/2013  

nosné konstrukce 1 S        06/2013  

nosné konstrukce 1NP       07/2013  

nosné konstrukce 2NP       08/2013  

plochá střecha včetně oplechování     09/2013  

hlavní rozvody, přípojky       09/2013  

úpravy vnitřní, kompletace       11/2013  

úpravy vnější         03/2014  

dokončení stavby        04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Martin Svoboda        ..….……………… 

         Podpis 
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D. Dokumentace objektů 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení  

a) Technická zpráva 

Účel objektu 

Rodinný dům – objekt k trvalému bydlení 

Funkční náplň 

Objekt je dispozičně řešen dle požadavků investora – Dům je určený pro čtyř až pěti 

člennou rodinu 

1NP: 

– vstupní část, hluková (denní) zóna domu – společná zóna domu, hygienické 

zařízení, stolování, komunikační prostory 

– technické zázemí – hygienické zařízení, otevřené stání pro jeden osobní automobil 

2NP: 

– klidová (noční) zóna domu – pokoje, hygienické zařízení 

1S: 

– skladovací a technické místnosti  

Kapacitní údaje 

Kapacita objektu 

Obsazení domu osobami:  Rodina s výpočtovým počtem osobo 4 – 5 

Počet parkovacích míst v objektu: 1 x osobní auto typu 1a 

Architektonické řešení 

Vychází z požadavků investora a obce. 

Stávající objekty v okolí mají ploché i šikmé střechy, orientace staveb je různá. Rodinný 

dům je v souladu s územní plánovací dokumentací města Bruntál.) 

– Tvar objektu: půdorysný tvar členitý 
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– Krytina objektu: skládá se z asfaltového pásu, barva černá 

– Sokl:   obklad z umělého kamene, barva šedá 

– Tvar zastřešení: plochá střecha se klonem 3°  

Projekt neřeší zahradní úpravy v okolí objektu. 

Výtvarné řešení 

Klasický zděný rodinný dům, dvoupodlažní s plochou střechou, částečně podsklepený. 

Řešení maximálně jednoduché, úsporné a nenáročné na interiér, střídmý exteriér. 

Fasáda – probarvená omítka Cemix – barva tmavě oranžová 

Materiálové řešení  

Viz podrobný popis D.1.2 Dispoziční řešení: 

1S 

OZNAČENÍ NÁZEV 

PODLAHOVÁ 

PLOCHA (m²) 

0.01 SCHODIŠTĚ 7 

0.02 CHODBA 5 

0.03 SKLAD 7,6 

0.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST 10,6 

 

1NP 

OZNAČENÍ NÁZEV 

PODLAHOVÁ 

PLOCHA (m
2
) 

1.01 ZÁDVEŘÍ 4,20 

1.02 CHODBA 13,60 

1.03 KOUPELNA 5,10 

1.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,30 

1.05 SCHODIŠTĚ 7,00 

1.06 SPÍŽ 18,90 

1.07 KUCHYNĚ 1,60 

1.08 OBÝVYCÍ POKOJ + JÍDELNA 35,50 

 

 

 

2NP 
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OZNAČENÍ NÁZEV 

PODLAHOVÁ 

PLOCHA (m
2
) 

2.01 SCHODIŠTĚ 7,00 

2.02 CHODBA 10,60 

2.03 KOUPELNA 11,00 

2.04 WC 1,90 

2.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 3,20 

2.06 DĚTSKÝ POKOJ 13,70 

2.07 DĚTSKÝ POKOJ 23,80 

2.08 LOŽNICE 16,30 

2.09 BALKON 6,25 

2.10 BALKON 10,00 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 V tomto typu objektu se neřeší 

Celkové provozní řešení 

 Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s dvěma nadzemními 

podlažími a jedním podzemím. Hlavní vstup do objektu je spojen s přístupovou 

komunikaci, která vede k hlavním vstupním dveřím na východní straně objektu. 

 Hlavím vstupem (V) vstoupíme do zádveří, ze kterého je, přístup do hlavní časti 

objektu. 

Hlavní část domu je tvořena chodbou, která je hlavní komunikační prostor 1NP, 

ze kterého je zajištěn přístup do schodišťového prostoru vedoucího do 2NP, 1S, 

koupelny, kuchyně, obývacího pokoje společnou jídelnou a do male spojovací chodby. 

Spojovací chodba je průchozí do otevřeného stání pro jeden osobní automobil a 

technické místnosti. S obývacího pokoje je přístupná venkovní terasa. 

Po dvouramenném schodišti nacházejícím se v hlavní chodbě se vychází do 

2NP. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní komunikační 

prostor  2NP. Ze kterého je zajištěný přístup do koupelný, WC, technické místnosti, 

dětského pokoje 1, dětského pokoje 2 a ložnice. Z dětských pokojů je přístup na 

balkóny.  

 Pokračuje se i do suterénu, ve kterém je malá spojovací chodba vedoucí do 

skladovací místnosti a technické místnosti s tepelným čerpadlem. Sklepní prostory jsou 

prosvětleny sklepními světlíky. 

 Na otevřené stání pro jeden osobní automobil je zajištěn vjezd z hlavní 

komunikace pomocí příjezdové komunikace, pod sklonem 2%, pomocí posuvné nesené 

brány na elektrický pohon. 
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Technologie výroby 

 Při výstavbě se budou dodržovat všechny technologické postupy od výrobců 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 Rodinný dům je navržený jako klasická zděná budova, dvoupodlažní s plochou 

střechou, podsklepená. Základové pásy, sokl, hydroizolace, nosné svislé konstrukce – 

obvodové a nosné zdivo se systému Porfix, vodorovné konstrukce – monolitické 

železobetonové, komín systém Schiedel, zastřešený hydroizolačními asfaltovými pásy, 

dřevěné výplně otvoru EURO, omítky, obklady a dlažby, plovoucí podlahy, fasáda. 

Dům je řešen klasickými konstrukčními metodami. 

Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 

schodišti a na balkoně musí mít výšku madla minimálně 1m a musí být dále provedena 

v souladu s ČSN 743305 ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, 

vodorovné mezery maximálně 180 mm. Mezera mezi vodorovnou a pochůznou plochou 

a zábradelní výplní u zábradlí bez drážky nebude širší než 120 mm. Půdorysný průmět 

mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem a pochůzné plochy nebude širší než 50 

mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 743305. 

Ochrana zdravý a pracovní prostředí 

 Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních 

vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popřípadě 

stavebník uschovat pro případnou kontrolu. 

 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

Stavební fyzika 

Tepelná technika 

 Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují požadavky českých norem. 

Tepelné technické vlastnosti výrobků jsou rozhodující pro celkovou pohodu a 

ekonomičnost provozu objektu rodinného domů. 

Osvětlení, oslunění 

Východní strana:  Hlavní vstup do objektu, vjezd do otevřeného stání. 
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Koupelná, technická místnost, WC, dětský pokoj, vchod na 

balkon. 

Severní strana: Kuchyně, ložnice, koupelna, technická místnost, boční vchod do 

objektu z otevřeného stání pro automobil. 

Jižní strana:  obývací pokoj, jídelna, dětský pokoj 1, dětský pokoj 2, vchod na 

terasu. 

Západní strana:  ložnice, dětský pokoj 2, vchod na balkon, kuchyně, jídelna. 

Akustika – hluk, vibrace 

Viz: Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska akustiky a teplené techniky. 

Zásady hospodaření s energiemi 

 Projekt neřeší 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana proti povětrnostním vlivům, hluku, podzemní a povrchové codě, prachu 

a radonu je dostatečné pospána v předchozí kapitolách a následné kapitole stavebně 

konstrukční řešení. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Viz: Technická zpráva požární ochrany 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

 Projektant respektoval vyhlášku o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

b) Výkresová část 

Viz přílohy k tomuto projektu – seznam výkresů 

c) Dokumenty podrobností 

Viz přílohy k tomuto projektu – seznam výkresů 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie navržených 

materiálů 

Rodinný dům je navržený z pórobetonového systému Porfix – obvodové zdivo je 

z tvarovek Porfix P4 – 580 tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny z tvarovek Porfix P4 – 580 

tl. 250 mm a příčkové zdivo z tvarovek Porfix tl 125 mm a 75 mm. Suteréni nosné stěny 

jsou ze ztracených bednících tvarovek Best tl. 300 mm. Překlady jsou v nosných i 

nenosných konstrukcích použitý ze systému porfix. Stropy jsou monolitické 

železobetonové. Střecha je navržená jako plochá se sklonem 3°. 

Bourací práce 

 Na pozemku určené k výstavbě objektu se nenachází žádné stávající objekty – 

nebudou prováděny bourací práce. 

Vytyčení stavby 

 Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude 

probíhat vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému budu. Zaměření 

bude provádět kvalifikovaná osoba. Polohopisné body: PB1 roh stávajícího objektu 

(č.1234/12) PB2 – střed poklopu kanalizační šachty  

Výkopy 

 Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, 

terénní úpravy a dále se bude jednat o provedení výkopů pro nové přípojky 

inženýrských sítí. Před započetím těchto prací je nutné nejdříve vytyčit stávající 

podzemní inženýrské sítě a provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození 

(vytýčení inženýrských sítí zajistí investor). Dále je nutné ověřit, zda se ve výkopových 

pracích nenacházejí dutiny popř. archeologické nálezy.  

Samotné výkopové práce se doporučují provádět strojně a těsně před betonáží 

základů je třeba ruční začištění až na základovou spáru. Vytěžená zemina se ponechá v 

zadní části pozemku pro pozdější terénní úpravy. Pažení výkopů nutné od 1,20 m 

hloubky. Pod zpevněné plochy a okapové chodníky nutno provést skrývku zeminy v tl. 

cca 200 mm. 

Při odhalení základové spáry je potřeba přizvat projektanta (popř. dozor 

investora stavby) a posoudit základové poměry podloží. V projektu byla předpokládaná 

zemina F1 hlína štěrkovitá, pevná a únosnost zeminy na základové spáře 0,210 Mpa. V 
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případě, že se prokážou nevhodné základové poměry, je třeba přehodnotit způsob 

zakládání stavby. Pro pružné uložení stavby navrhuji v základových pasech zřídit 

štěrkopískový polštář (frakce 8/16) o tloušťce 150 mm -hutněný. Zpětné zásypy je 

potřeba hutnit po vrstvách ne větších jak 20 cm na únosnost 0,20 Mpa. 

Spodní voda nebude mít podle průzkumu vliv na provedení výkopových prací a 

nebude potřeba zřizovat drenážní systém. Výkopové práce se zajistí, aby nedošlo k 

sesuvům a omezení práv sousedů. Pláň pod podkladní vrstvy musí být odvodněná, 

rovná a zhutněná. V případě potřeby se pláň odvodní pomocí drenáží (provedou se 

drenážní pera v drážkách šíře 300 mm, hloubky 150-200 mm, položí se drenážní 

perforované trubky, po bocích a z horní strany se obsypou štěrkem frakce 16/22 mm). 

Drenážní pera se zaústí do dešťové kanalizace a na druhém konci se odvětrají -pozor, 

nutný souhlas správce sítí. Rozteč drenážních per je 1500-2500 mm. Provádí se pod 

úrovní pláně. 

Provede se sejmutí ornice v tl. 200 mm. Sejmutý pás ornice bude široký 3 metry 

od vnějších obrysů navrhovaného objekt  

Vyhloubí se základové rýhy, pod obvodovými zdmi do hloubky -1,050 m, v 

suterénu hloubka základové spáry -3,550 m, pod vnitřními nosnými a pod schodištěm 

do stejné hloubky -3,550 m. (je splněna minimální nezámrzná hloubka od UT = 1 000 

mm) dle projektové dokumentace. 

Základy 

 Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy 

jsou navrženy z betonu C 12/15. Základová spára probíhá v několika úrovních, je třeba 

dbát na to, aby byly jednotlivé části vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na 

únosné zemině v nezamrzne hloubce minimálně 1000. Pod nosné zdivo budou 

provedeny betonové pasy. Před započetím betonáže bude po obvodu základové spáry 

položena zemnící páska FeZn 30/4 (pro uzemnění hromosvodové soustavy a 

elektroinstalace). Páska bude zalita prostým betonem. Pásku vytáhnout min. 1,50 m nad 

terén (pro připojení hromosvodu a hlavního rozvaděče), od pásku hromosvodný drát 

pozinkovaný, jež se připevní k pásku a spoj zalije asfaltem.  

Základy budou z prostého betonu a z vnější strany bude přiložena tepelná 

izolace z extrudovaného polystyrenu a mopová fólie proti protržení.  

Základy pod všechny svislé konstrukce je třeba zaměřit a provést podle 

stavebních výkresů „Konstrukce základů" a „Půdorys přízemí"  

Pozor! Při betonáži základů je nutné provést řádnou koordinaci postupů dle 

jednotlivých profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody 

kanalizace a prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí.  
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Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z 

hlediska zatížení. Návrh byl proveden v místě:  

- nejzatíženější obvodové stěny části objektu.  

- nejzatíženější vnitřní nosné stěny části objektu  

Podrobný výpočet viz příloha VÝPOČET ROZMĚRŮ NAVRŽENÝCH 

KONSTRUKCÍ.  

Podkladní vrstvy  

Podkladní betony jsou navržené z betonu C 16/20 tl. 150 mm + výztuž. 

Projektant řeší vložení do podkladních betonů svařovanou síť KARI (oka 150/150 mm, 

průměr 6 mm). 

Hydroizolace a radonová izolace  

 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku je navržen izolační pás  

Fatrofol 803 V (viz. Výkres řez A-A‘,B-B‘). Doporučuji přizvat stavební dozor ke 

kontrole hydroizolace. 

Pro potřeby radonové izolace nutno provést následné: 

Nízké riziko: Stačí provést pouze hydroizolaci s tloušťkou folie 0,7 mm. 

Sokl  

 

Sokl (základy) nad terénem bude řešen jako lepící stěrka se síťovinou s 

povrchovou úpravou. Sokl i základy musí být izolovány i tepelně -navržen extrudovaný 

polystyren tl. 100mm přiložený z vnější strany před zakládací tvarovku Porfix P4 – 580 

tl. 300 mm. 

Obvodové zdivo  

Svislé zděné konstrukce nadzemní části hlavní hmoty rodinného domu je 

navrženo z pórobetonových tvarovek Porfix P4 – 580 tl. 300 mm 

Zdivo systému Porfix bude prováděno dle technologického postupu výrobce.  

Při vyzdívání pozor na vznik tepelných mostů na rozích, u ostění oken, nadpraží 

a parapetů. Je zakázáno vyplňování svislých spár maltou či lepidlem.  

Nosné zdivo vnitřní  

Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude z pórobetonových tvarovek Porfix P4 – 

580 na maltu Porfix. Zdivo systému Porfix bude prováděno dle technologického 

postupu výrobce.  
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Překlady  

Překlady v obvodovém zdivu jsou navrženy jako Porfix + izolace (viz 

projektová dokumentace). Ze systému Porfix budou provedeny i překlady ve vnitřních 

nosných zdech. Ve zdivu tl. 300 mm 3x Porfix (100/250/délka mm). V příčkách budou 

použity samonosné překlady Porfix (125/250/délka mm). Zdivo systému Porfix bude 

prováděno dle technologického postupu výrobce. Pozor na nebezpečí vzniku tepelných 

mostů.  

Věnce  

V úrovni stropní konstrukce budou provedeny ztužující věnce. Armatura: 4 kusy 

průměru min. 12 mm (ocel 10 505 (R)) a třmínky průměr 6 mm (ocel 10 505 (R)) po 

150 až 250 mm. Beton C 16/20.  

Pozor na nebezpečí vzniku tepelných mostů. Výpočet oceli je nutné doložit 

statickým výpočtem kvalifikovanou osobou. 

Stropy 

 Jsou monolitické železobetonové nad celým objektem  1S, 1NP a 2NP. 

Armatura: min. průměr 20 mm (ocel 10 505 (R)), beton C 16/20. Tloušťka stropu je 

udána ve výkresech stropu zjednodušeným výpočtem.  

 Výpočet návrhu stropní konstrukce je nutné doložit statickým výpočtem 

prováděným kvalifikovanou osobou. 

Komíny 

 V objektu je umístěno jedno komínové těleso. Dvouprůduchový komín s 

víceúčelovou šachtou Schiedel Absolut, od krbových kamínek (plynná paliva) je výška 

+7,535 mm, půdorysné rozměry 360/500 mm. Ukončení komínu nad střechou pomocí 

tvarovek Schiedel Final imitace cihel. Bude provedena dilatace komína od ostatních 

konstrukcí.  
Komínové těleso bude osazeno včetně všech doplňků. 

Balkóny  
 

Balkon je umístěn: nad jídelní části, nad venkovním prostorem. Navržena je zde 

dlažba na lepidlo (viz skladba S9 a S10) a pomocí hydroizolace FATRAFOL. Zábradlí 

navrženo dřevěné. 

 

 

 

Schodiště  

 

V objektu je navrženo monolitické schodiště. Schodiště je železobetonové, 

monolitické, dvakrát zalomená deska, dvouramenné, uložené do stropní konstrukce.  
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Schodiště 1S – 1NP: 

Šířka schodišťového ramene je 900 mm, délka 2240 mm. šířka mezipodesty je 

1260 mm. Ocel 10 505 (R), beton C 16/20. 2x 8x171,8x280 

 

Schodiště 1NP – 2NP: 

Šířka schodišťového ramene je 900 mm, délka 2320 mm. šířka mezipodesty je 

900 mm. Ocel 10 505 (R), beton C 16/20. 2x 9x166,6x290 

 

Schodiště jsou obložena dřevěným obkladem Na schodiště osazeno zábradlí 

dřevěné zábradlí. 

Je nutné před samotným provedením schodišť zaměřit skutečné výškové 

rozměry. 

 

Klempířské práce  

  

 Veškeré klempířské prvky tj. podokapní žlaby půlkruhového tvaru, dešťové 

svody, oplechování parapetu, ukončovací profil bude zhotoveno z pozinkovaného 

plechu. Dešťové svody budou pak napojeny do lapačů střešních splavenin a svedeny do 

vsakovací komory a dal do kanalizace. Více viz Výpis klempířských prvků. 

 

Tepelná izolace 

 

 Střecha se zateplí spádovými klíny. Bude použitá tepelná izolace Isover EPS 

100S v nejmenší tloušťce 150 mm. 

 

 Pro zateplení obvodových stěn bude použitá tepelná izolace Isover EPS 70F 

tloušťky 100 mm. 

 

 Pro zateplení podlah je použití tepelná izolace Isover EPS 100S tloušťky 80 mm.  

Příčky 

 

 Dělící příčky mezi jednotlivými místnostmi budou zhotoveny z pórobetonových 

tvárnic Profix tloušťky 125 mm a 75 mm. Zdivo systémů Porfix bude prováděno dle 

technologického postupu výrobce. 

 

Omítky a malby  

 

 Vnitřní omítky budou vápenocementové Cemix tl. 15 mm, barevný odstín 

v jednotlivých místnostech bude proveden podle požadavků investora. Vnitřní omítky 

budou provedeny ke hrubé podlaze. Malby provést na vyschlý povrch. Požaduje se, aby 

malby byly provedeny před montáží nášlapných vrstev podlah a následně po podlahách 

provést již pouze drobná korekce. 

  

 Vnější omítky jsou součástí zateplovacího systému ETICS tl. 15 mm. Jako  

povrchová úprava bude použitá silikátová tenkovrstvá omítka Weber barvy tmavě 

oranžová. 
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Keramické obklady stěn  

  

 Obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních, za kuchyňskou linkou a 

provedou se z keramických obkladaček do výšky dané ve výkresu půdorysu podlaží a 

v tabulce místnosti. Obklady budou provedeny na podkladní (jádrové) omítky lepením 

(nutná kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude pod keramický obklad 

stěn provedena štěrková izolace superflex, kouty budou vyztuženy páskou ASO – 

Dichtband – KU. Obklady budou lepeny tmelem Knauf Fliesenkleber N, spára mezi 

stěnou a podlahou se utěsní páskou ASO – Forfullmaterial a vytmelí hmotou Escosil. 

 

Podkladní vrstvy pod podlahy 

 

 Podkladní vrstvy se provádí až po ukončení omítek, maleb a instalací. 

 V místnostech na terénu se provede zateplení v tloušťce 80 mm. V 2NP se 

použije zvuková izolace tl. 80 mm. Po obvodu místnosti se osadí pás extrudovaného 

polystyrenu. Proti vnikané vlhkosti do teplené izolace bude položena Pe fólie s těsněými 

spoji. Takto připravený podklad je připraven pro provedení cementového a 

samonivelizujícího potěru (tloušťky dle výpisu skladeb). 

 

Radiátory a další zařizovací předměty kovového typu montovat až po vaschnutí a 

vytvrdnutí podlahy – nebezpečí koroze kovových prvků. 

 

Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové 

 

 Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Dlažby se provádí před montáží 

obložkových zárubní dveří a po obkladech stěn. Nášlapné vrstvy podlah budou dle 

uvážení investora – keramická dlažba, laminátové plovoucí podlahy (v zádveří je také 

možnost umístit očišťovací koberce). Veškeré povrchové úpravy v jednotlivých 

místnostech jsou uvedeny v tabulce místností na výkresu půdorysu přízemí objektu a 

v textové časti Seznam skladeb. 

 

Keramické 

 

 Keramické dlažby jsou v různých tloušťkách a formátech -návrh vzoru, odstínu a 

velikosti dle uvážení investora. Možno použít dlažby hutné nebo glazované. Nezbytná 

je správná dilatace, osazení dilatačních lišt, přechodové a krajové lišty. Doporučuji 

použít flexibilní lepidla a spárovací hmoty. Pro lepší údržbu doporučuji používat 

keramický soklík ve styku se stěnou. V místnostech s mokrým provozem budou 

provedeny hydroizolační nátěry, rohy a kouty vyztuženy páskou, spára mezi obloženou 

stěnou a podlahou se utěsní páskou a vytmelí. 

 

Podlahy dřevěné a laminované 

  

Betonová mazanina musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se nanese 

samonivelizující potěr, pružná podložka pod aparkety (mirelon) a laminátové desky 

8mm. Nutno provádět až po montáži obložkových dveří, malbách a kompletaci 

instalací.  
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Okna, vstupní dveře, parapety a žaluzie  

  

Všechna okna a vchodové dveře jsou navržena jako dřevěná Euro okna s 

izolačním dvojskelm. Křídlo bude s rámem spojeno celoobvodovým kováním, otevírání 

okna pomocí třípólové kličky. Sklo se utěsní silikonovým tmelem, trvale pružným. 

Utěsnění rámu a křídla se provede neoprénovým profilovým těsněním. Kotvení 

okenního rámu k nosné konstrukci bude provedeno pomocí ocelových kotev-plechů. 

Spára bude vyplněna montážní pěnou (viz tabulka oken). Vnitřní parapet i vnější 

parapet je součástí dodávky. 

  

Vstupní dveře  

 

Viz tabulka exteriérových dveří. Použití bezpečnostního a atestovaného kování 

cylindrickými vložkami.  
 

Vnitřní dveře  

 

Obložkové, viz výpis interiérových dveří. 

 

Truhlářské práce  

 

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz výpis truhlářských výrobků.  

 

Zámečnické práce  

 

Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz výpis zámečnických 

výrobků.  

 

Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu  

 

Parkovací stání a příjezdová komunikace je provedena z pojízdné betonové 

zámkové dlažby tl. 80 mm. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, 

frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 250 mm, frakce 0-63 

mm zhutněného. Přístupové komunikace k hlavnímu vstupu do objektu a terasa je 

provedena z pochůzí zámkové betonové dlažby tl. 80 mm. Betonová dlažba bude 

uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm.  

 

Okapový chodníček kolem objektu je proveden ze zámkové dlažby tl. 80mm, 

která bude uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm. 

 

hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce  

 

Zatížení je definováno v článku Statické posouzení konstrukce.  

 
návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů  
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Veškeré detaily jsou použity typové jednotlivých výrobců konstrukčních 

systémů a prvků, zejména je třeba dbát:  

* Detail ostění, parapetu a nadpraží výplní otvorů v obvodových stěnách -Porotherm  

* Detaily provedení komínového systému – Schiedel  

* Detaily provedení balkonů  

* Detaily provedení střešních plášťů  

* Technické listy hydroizolačních hmot  

* Technické listy parotěsné ochrany  

* Technické listy chemických kotev  

* Průvodní list pro požární konstrukce a výplně otvorů  

 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby  
 

Viz. Zásady organizace výstavby. 
 

zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů  
 

Viz. Zásady organizace výstavby.  

 
požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

 

Viz. Zásady organizace výstavby.  

 

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software  
 

Pro vypracování projektové dokumentace byly brány v úvahu platné české 

normy. Projekt je prováděn dle souboru v daném okamžiku platných českých norem. 

Doporučuji zadavateli, aby při uzavírání smluv s dodavatelem si vymínil kontrolní 

režim též dle souboru platných norem ČSN.  

Projekt je sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního 

zákona a prováděcích vyhlášek.  

Pro vypracování projektu byl použit kreslící software Autocad 2008 a Autocad 2013 

balík kancelářského softwaru Office 2007 od firmy Microsoft.  

 
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace  
 

zajišťované jejím zhotovitelem  

Dokumentace, jenž musí být zajištěna zhotovitelem stavby:  

* Detail výztuže věnců  

* Statický návrh na monolitické železobetonové stropy 

* statický návrh na monolitické železobetonové schodiště 
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b) Podrobný statický výpočet  
 

Zatížení dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Projekt neřeší.  

 

c) Výkresová část  
 

Viz Přílohy k tomuto projektu -seznam výkresů.  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
 

Viz Technická zpráva požární ochrany  

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  
 

Projekt neřeší  

 

D.2 Dokumentace technických a technologických 

zařízení  
 

Projekt neřeší  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Martin Svoboda     ………………………  

Podpis 
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3. Závěr 

Vypracováním bakalářské práce jsem získal nemalé zkušenosti, v mnoha 

směrech. Uvědomil jsem si jak znám věci jen okrajově a že je neustále potřeba se 

vzdělávat a jít s dobou. Zkušenosti, které jsem získal, jsou užitečné do budoucna pro 

studium a následnou praxi a jsem rád, že díky této práci jsem se naučil pátrat do 

hloubky a hledat jen to potřebné. Musel jsem se seznámit s vyhláškami, právními 

náležitostmi, a nepřehledné množství norem a občasnou konzultaci s odborníky. 

Je potřeba zmínit, jak tato práce je časově náročná a je potřeba si udělat na ni 

nemalý čas a prostor. 

Původní myšlenka rodinného domu zůstala zachována, tak jak jsem ji měl od 

začátku v plánu, ač nastaly určité změny z důvodu vyhovění zákonům, vyhláškám a 

normám, popřípadě technickým náležitostem. 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

  

1.PP   první podzemní podlaží 

1.NP   první nadzemní podlaží 

2.NP   druhé nadzemní podlaží 

SDK   sádrokartonová(ý) 

ČSN    česká státní norma 

č.   číslo 

Tab.   tabulka 

Sb.   sbírky 

C16/20  označení betonu s krychelnou pevností v tlaku 16 MPa a   

   s válcovou pevností v tlaku 20 MPa 

C20/25  označení betonu s krychelnou pevností v tlaku 20 MPa a   

   s válcovou pevností v tlaku 25 MPa 

B500B   označení oceli dané třídy 

EPS   expandovaný polystyren  

min.   minimální 

max.   maximální 

ϕ   průměr  

SO   stavební objekt 

NTL   nízkotlaký 

U [W/(m
2
K)]  součinitel prostupu tepla 

λ [W/(mK)]  součinitele tepelné vodivosti  

Un [W/(m
2
K)]  požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rq [W/(m
2
K)] požadovaný součinitel prostupu tepla 

Udop [W/(m
2
K)] doporučený součinitel prostupu tepla 

EIA   Environmental Impact Assessment (česky: Vyhodnocení vlivů  

   na životní prostředí) 

ŽP   životní prostředí 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Θi [°C]   návrhová vnitřní teplota v zimním období 

ΔΘai [°C]   přirážka návrhové vnitřní teploty 
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Uf [W/(m
2
K)]  součinitel prostupu tepla rámu okna 

Ug [W/(m
2
K)]  součinitel prostupu tepla zasklení okna 

Uw [W/(m
2
K)]  součinitel prostupu tepla dveří  

ψg [-]    lineární ztrátový součinitel 

bi    činitel teplotní redukce 

k [dB]   korekce zohledňující zabudování konstrukce při výpočtu akustiky  

Rw = [dB]  stavební neprůzvučnost 

Rw´ = [dB]   vážená stavební neprůzvučnost  

fRsi,N [-]  požadovaný teplotní faktor 

fRsi,cr [-]  kritická teplotní faktor 

Θsi [°C]  nejnižší vnitřní povrchová teplota  

fRsi [-]   vypočtený teplotní faktor 

Uem [W/(m
2
K)]  průměrný součinitel prostupu tepla 

Hti [W/K]  měrná ztráta konstrukce prostupem tepla 

A [m
2
]   plocha  

Uem,N [W/(m
2
K)]  požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rq [W/(m
2
K)] požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla 

PSČ    poštovní směrovací číslo 

č.kat.   číslo katastru 

V [m
3
]   objem budovy 

im [°C]  převažující vnitřní teplota v otopném období 

e [°C]   venkovní návrhová teplota v zimním období 

Ai [m
2
]   plocha  

Ui [W/(m
2
K)]  součinitel prostupu tepla 

Uem,s [W/(m
2
K)] průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu 

Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla 

DP1   konstrukční třídy hořlavosti 

ps [kg/m
2
]  stálé požární zatížení 

ps,oken [kg/m
2
]  stálé požární zatížení oken 

ps,dveří [kg/m
2
]  stálé požární zatížení dveří 

ps,podlah [kg/m
2
] stálé požární zatížení podlah 

pv [kg/m
2
]  výpočtové požární zatížení 
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SPB   stupeň požární bezpečnosti 

ln [m]   délka úseku vymezeného požárně otevřenými plochami  

hu [m]    výška úseku vymezeného požárně otevřenými plochami 

Spo[m
2
]  požárně otevřená plocha 

Sp [m
2
]   vymezená požární plocha 

p0 [%]    poměr požárně otevřených ploch 

d1 [m]   odstupová vzdálenost od požárně otevřených ploch 

DN   jmenovitý průměr 

v [m/s]   rychlost průtoku 

ÚT   ústřední topení 

ISO    International Organization for Standardization  

ŽB   železobeton 

RD   rodinný dům 

tl.   Tloušťka 
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