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Abstrakt 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh nízkoenergetického rodinného domu. Tato novostavba je 

navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je téměř na rovinatém terénu na 

vybraném pozemku v Dubném nedaleko Českých Budějovic. Budova má dvě nadzemní podlaží. 

Garáž pro jeden osobní automobil je součástí rodinného domu. Objekt je navržen ze systému 

VELOX. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Výkresová dokumentace potřebná 

pro realizaci nového rodinného domu je zpracována včetně pěti konstrukčních detailů. Výkresová 

část byla zpracována v počítačovém programu Archicad. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, novostavba, nadzemní podlaží, terasa, ztracené bednění, Velox, nízkoenergetický 

Abstract 

The aim of my bachelor thesis is a design of single-family house. The new building is designed to 

be a permanent residence for a family of four. The object is on almost flat terrain on the selected 

piece of land in a village Dubne close by a city of Czech Budweis. The house has two above 

ground. A garage for one car is part of the house. The object is designed in a technology of VELOX 

system. The house is roofed with warm flat roof.  The project documentation which is needed for a 

realization of a new detached house in worked up with five structural details including. Drawing 

part processed in a computer program Archicad. 

Keywords 

Family house, new building, above ground floor, permanent formwork, terrace,  Velox, low-energy 
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1 Úvod 

 Bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace pro realizaci rodinného domu 

v obci Dubné, nedaleko Českých Budějovic. Objekt je tvořen dvěma nadzemními podlažími. 

 Cílem této práce je návrh jednogeneračního nízkoenergetického rodinného domu pro 

čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen z hlediska vhodných dispozičních vazeb a návrh dispozice je 

přizpůsobený ergonomickým požadavkům. Dalším cílem bylo vytvořit architektonicky zajímavý 

objekt. Který však nijak nenaruší okolní krajinu. 

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

Projektová dokumentace je v úrovni pro provedení stavby. 
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A.1 Identifikační údaje stavby 

 

A.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Nízkoenergetický rodinný dům v 

Dubném 

Katastrální území:    Dubné [544442] 

Parcelní číslo:     641/35 

Stupeň projektové dokumentace:  Dokumentace provedení stavby 

Charakter stavby    stavba pro bydlení 

Datum zpracování:    20.5.2015 

 

A.1.2 Identifikační údaje stavebníka 

Jméno a příjmení:    Jan Honner 

Trvalé bydliště:    Dubné 156, 373 84 Dubné 

Email:      jan.honner92@gmail.com 

 

A.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:    Jan Honner 

Trvalé bydliště:    Dubné 156, 373 84 Dubné 

Email:      jan.honner92@gmail.com 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Dokumentace pro stavební povolení 

 Katastrální území Dubné 

 Hydrogeologické posouzení, radonový průzkum a geodetické zaměření 

lokality 

 Stavebně – technická obhlídka pozemku 

 Územně plánovací dokumentace obce Dubné 

 Smlouva o dílo 

 Ústní zadání vyřčené na místě samém a při jednáních 
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A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na prostředí 
 

a) Rozsah řešeného území 

 Řešený pozemek č.parc. 641/35 se nachází na západním okraji obce Dubné, kú. 

Dubné. Parcela je ze severní strany ohraničena komunikací. Výměra parcely je 1646,2 

m
2
 a v současné době je využíván jako zahrada. Terén je rovinatý. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu, nenachází se 

v památkové chráněné zóně. Požadavky ochrany podle jiných právních předpisů jsou 

splněny. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Jedná se o rovinatý pozemek, který je napojen na technickou infrastrukturu obce. 

Dešťová voda bude likvidována na pozemku investora. Voda ze střechy bude odváděna 

do akumulační nádrže. Odtokové poměry na parcele a v okolí se nemění. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, případně nebyl-li vydán územní 

souhlas 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, stavba splňuje regulativy 

obce. Řešení RD nemění využití území. Stavba bude provedena na základě vydání 

stavebního povolení. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve 

kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 

úprav podmiňující změnu v užívání stavby o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky uvedené souhrnně ve vyhl.č. 268/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu , a vyhl.č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území, jsou respektovány. Stavební pozemek je určen pro výstavbu 

rodinného domu. Řešení nemění využití území. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadované výjimky ani úlevové řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Rodinný dům bude mít dvě  nadzemní podlaží. 

Střecha je plochá jednoplášťová. 

Vstup do rodinného domu je ze severní strany. Po vstupu do objektu navazuje 

zádveří, skrze které se dá projít do garáže, technické místnosti nebo chodby. V chodbě 

dominuje schodiště, které je tvořeno vetknutými stupni do středové nosné zdi. Chodba 

navazuje na wc, koupelnu, ložnici a také na největší místnost v domě tj. obývací pokoj. 

Obývací pokoj je situován jižně. Součástí obývacího pokoje je kuchyň a jídelna. Této 

místnosti dominují prostorné prosklené posuvné dveře vedoucí na terasu. Druhé podlaží 

je tvořeno třemi pokoji. Dva pokoje jsou dětské a jeden pro hosty. Po vstupu do 2.NP se 

rozprostírá výhled skrze velká prosklená okna a vstup na terasu. Dále se zde nachází 

samostatné wc a koupelna. 

 

Zastavěná plocha: 214,5  m
2
 

Obestavěný prostor: 712,2 m
3
 

Užitná plocha: 273,9  m
2 

Počet parkovacích stání: 1 

Počet ubytovacích jednotek: 1 

Počet uživatelů: 4 

i) Základní bilance stavby 

Objekt bude vytápěn  tepelným čerpadlem geotherm plus vws 82/3 země/voda, 

umístěným v místnosti 110 – technická místnost. V objektu nebudou prováděny 

aktivity, které by hlukem nebo exhalacemi obtěžovali blízké okolí. 

Dešťová voda bude likvidována na pozemku investora. 

Zajištění stavebních hmot je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby byla 

dodržena omezená lhůta výstavby. 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

Při provozu rodinného domu bude vznikat komunální odpad, který bude ukládán 

v popelnicích na pozemku investora, které budou pravidelně vyváženy dle tarifu obce. 

Odpady vzniklé při realizaci objektu budou likvidovány v souladu s kategorizací 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽPČR 381/2001, kterou se vyhlašuje 

katalog odpadů. 

 17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové směsi – N 

17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 01 – měď 

17 04 02 – hliník 
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17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 

17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 

firmou. Stavební firma bude vybrána na základě výběrového řízení investora. Název a 

adresa stavební firmy, která bude stavbu realizovat, včetně jména a adresy osoby, která 

bude vykonávat odborný dozor, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu. 

Výstavba rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku: 

Zahájení výstavby:  říjen 2015 

Ukončení výstavby:  červenec 2016 

Lhůta výstavby: 10 měsíců 

Výstavba nebude omezovat existující provozy. Veškeré stavební práce budou 

prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na blízké okolí a stavební činnost 

neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. 

Případné poškození přilehlé komunikace bude opraveno zhotovitelem. 

Postup výstavby: 

- Provizorní oplocení staveniště. 

- Vytyčení objektu a inženýrských sítí, stabilizace vytyčení pevných 

  polohových a výškových bodů. 

- Příprava staveniště, odstranění ornice v tl. 100 mm, zřízení dočasné 

  deponie ornice, výkopy stavební jámy a základových pasů, zřízení 

  dočasné deponie zeminy (odděleně od ornice). 

- Přípojky inženýrských sítí. 

- Betonáž základových pasů do výše spodního líce podkladního betonu. 

- Ležatá kanalizace, vodovod. 

- Podkladní beton vyztužený sítí. 

- Provedení hydroizolace. 

- Osazení a zalití obvodových plášťů. 

- Osazení vnitřních příček. 

- Stropní konstrukce VELOX 

- Střešní konstrukce –střešní plášt 

- Osazení venkovních výplní otvorů. 

- Nášlapné vrstvy podlah, obklady stěn. 

- Osazení vnitřních výplní otvorů. 

- Konečné vnitřní úpravy. 

- Venkovní zpevněné plochy. 

- Terénní a zahradní úpravy, odvoz případné přebytečné zeminy. 
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k) Orientační náklady stavby 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou  účelovou 

jednotku  stanovené URS Praha pro rok 2015. 

 

Orientační hodnota stavby za 1 m
3

 (JKSO): 5 006 Kč 

Obestavěný prostor: 712,2 m
3 

Předpokládané náklady na stavbu: 3 565 273 Kč 

 
 

 

A.5   Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
 

SO 01 – Příprava území a zařízení staveniště 

SO 02 – Rodinný dům 

SO 03 – Parkování a připojení na místní komunikaci 

SO 04 – Oplocení pozemku 

SO 05 – Elektrická přípojka NN 

SO 06 – Kanalizační přípojky (splašková, dešťová) 

SO 07 – Přípojka plynu 

SO 08 – Vodovodní přípojka 

SO 09 – Terénní úpravy a sadové úpravy 
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B. 1 Popis území 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Pozemek se nachází v lokalitě Dubné, 373 84, katastrální území Dubné 544442. Má 

parcelní číslo   641/35m. 

Rozměry parcelym: strana severní 34,7m; strana východní 48,3m, strana jižní 34,53m, 

strana západní 46,79 m.  

Rozměry pozemku parcely č. 421/50: strana severní 16,08m, strana východní 22,6m; 

strana jižní 24,88m; strana západní 22,07m.  

Pozemek je rovinatý, z jedné strany přiléhá k místní komunikaci. Sousední parcely mají 

čísla 621/1,641/26, 641/34, 641/25, 641/37. Území je vyčleněno stávající územně 

plánovací dokumentací pro účely bydlení.  Pozemek určený k zastavění umožňuje 

svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry realizaci 

navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Na pozemku nebyl proveden geologický průzkum.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Objekt je umístěn v klidné oblasti, není zde zvýšený hluk z dopravy. Stávající ochranná 

a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v 

jednotlivých vyjádřeních. 

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

 

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani v jeho blízkosti. 

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

poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry 

v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se v současné době nenachází žádné dřeviny. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
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h) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz 

Koordinační situační výkres. 

Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 

dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku 

el. energie, kanalizace, vodovodu, plynovodu, sdělovacího vedení.  

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

 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
 

Účel stavby: rodinný dům 

Počet obyvatel: 4 osoby 

Užitná plocha RD: 273,91m
2
 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. Na 

pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt. Stavba nenarušuje vzhled lokality. 

b) Architektonické řešení 

Rodinný dům je  řešen jako samostatně stojící objekt. Jedná se o dvoupodlažní dům 

s plochou střechou. Stavba není podsklepena. Protože projekt akceptoval 

architektonické a urbanistické nároky daného území, nenarušuje stavba vzhled lokality. 

Užitná podlahová plocha Rd: 273,91m2. Vchod do objektu je orientován severně, od 

příjezdové komunikace. Objekt je postaven ze straceného bednění 

ze stěpkocementových desek VELOX, stropy jsou tvořeny z desek a prostorových 

nosníků firmy VELOX. Zateplení je součástí obvodové konstrukce. Stavba je založena 

na betonových základových pasech. 

 

 

B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Vstup do rodinného domu je ze severní strany. Po vstupu do objektu navazuje zádveří, 

skrze které se dá projít do garáže, technické místnosti nebo chodby. V chodbě dominuje 

schodiště, které je tvořeno vetknutými stupni do středové nosné zdi. Chodba navazuje 

na wc, koupelnu, ložnici a také na největší místnost v domě tj. obývací pokoj. Obývací 

pokoj je situován jižně. Součástí obývacího pokoje je kuchyň a jídelna. Této místnosti 

dominují prostorné prosklené posuvné dveře vedoucí na terasu. Druhé podlaží je 
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tvořeno třemi pokoji. Dva pokoje jsou dětské a jeden pro hosty. Po vstupu do 2.NP se 

rozprostírá výhled skrze velká prosklená okna a vstup na terasu. Dále se zde nachází 

samostatné wc a koupelna. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt rodinného domu není řešen jako bezbariérový.  

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. 

Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a zajišťovat potřebné revize v 

průběhu užívání stavby. Při výstavbě je dodavatel stavebního díla (stavby) povinen při 

realizaci díla dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy k zjištění BOZP na 

staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených 

technických zařízeni a příslušné související a závazné technické normy. 

 

 

B. 2.6. Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt. Veškeré místnosti splňují 

požadavky na minimální velikost a orientaci ke světovým stranám. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 

Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, základy pro 

opěrné zdi, terénní úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda 

se ve výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou 

provedeny strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před betonáží 

základů bude dočištěna základová spára. Bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm. 

 

Základy 

 

Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových 

pasech prostého betonu C16/20 – XC2. V místě výkopových prací se nevyskytuje 

hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Rozměry základu viz 

výpočet základů Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 

základovou spáru. Bude použit beton C 16/20. Podkladní deska bude vyztužena kari sítí. 

Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy základy a podkladním 

betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny 
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výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži pasů bude na 

dno vložen po obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 

 

Svislé nosné konstrukce  

 

Svislé nosné konstrukce jsou ze ztraceného bednění ze stěpkocementových desek 

VELOX.  

 

Vodorovné konstrukce  

 

Vodorovné konstrukce budou provedeny ze štěpkocementových desek a prostorových 

nosníků VELOX. Tloušťka stropu je 270 mm. Kde 220 mm je výška vložky a 50 mm 

betonu C 16/20. Rozmístění nosníků a snížených vložek viz. kladečský výkres stropu. 

Po celé ploše bude umístěna kari síť.  

 

 

 

Schodiště  

 

Schodiště je přímé, tvořeno ocelovou  konstrukcí, která je připevněna ke středové nosné 

stěně VELOX. Na ocelovou konstrukci bude nasazena nášlapná vrstva stupňů 

z dřevotřísky a s povrchem z vysokotlakého laminátu. Všechny stupně schodišť mají 

stejnou výšku i šířku. Šířky schodiště je 1000 mm (≥ 900 mm). Z bezpečnostních 

důvodů bude schodišťové rameno osazeno zábradlím, které je tvořeno ocelovými lanky. 

Vzájemný vztah mezi šířkou a výškou stupně je počítán dle (2h+b=640) kde norma říká 

že: (vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h 

+ b = 630 mm (600 až 650 mm)). Výška stupně 176,2 mm je v intervalu 150-180. 

Navrhovaná šířka stupně je 278 mm ≥ 210 mm splňuji podmínku jak na nejmenší 

stupnici 250mm  tak šířku stupně na výstupní čáře. Stupnice jsou vodorovné ve všech 

směrech. Schodišťové rameno splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-

18).  

 

 

Svislé nenosné konstrukce  

 

Vnitřní nenosné zdi jsou tvořeny ze stěpkocementových desek VELOX. Vnitřní 

příčka GG 10 ws50/ws50 

 

Střešní konstrukce  

 

Konstrukce střechy je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou část 

tvoří stropní konstrukce VELOX.. Zateplení střechy je řešeno pomocí spádových klínů 

Rockwool o min. tloušťce 90 mm+ tepelná izolace polystyren EPS o tloušťce 200 mm. 

Nad TI je umístěna hydroizalce z pvc folie, oddělena separační vrstvou. Jako zatěžovací 

vrstva je použit kačírek  frakce 16/32. 
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Podlahové konstrukce  

 

Podlaha v 1.NP je tloušťky 310 mm. Tvoří ji tepelně izolační vrstva z pěnového 

polystyrenu EPS 100S tl. 200 mm, deska pro podlahové vytápění, anhydritová stěrka a 

nášlapná vrstva. V 2.NP je podlaha tvořena nášlapnou vrstvou, roznášecí vrstvou 

z anhydritu, deskou pro podlah. vytápění a kročejovou izolací z minerální plsti. Celková 

tloušťka podlahy v 2.NP je 125 mm. 

 

Povrchové úpravy  

 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny z lepící a 

stěrkovací hmoty cemix s výztužnou síťkou, jádrové jemné omítky cemix a vápenným 

štukem. 

 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  

 

Izolace proti vodě a radonu je použit asf. pás mastek 40. V místě s mokrým 

provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou proveden 

hydroizolační penetrační nátěr.  

 

 

Tepelná izolace  

 

Tepelná izolace obvodového pláště je použita jako součást obvodové kce. 

V kombinaci se štěpkocementovou deskou VELOX a TI EPS tl. 200 mm. Jako tepelná 

izolace podlahy je použit pěnový polystyren EPS 100S o tl. 200 mm.  

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

Viz Specifkace prvků 

Protipožární opatření 

 

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace –viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 

Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků. 
 

B. 2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení 

zařízení 

a) Technické řešení  

Topení:  

 

Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem geotherm systém země/voda a podlahovým 
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vytápěním. Větrání místností bude provedeno umělým a přirozeným větráním. 

 

Teplá voda:  

 

Součástí tep. čerpadla je integrovaný nerezový zásobník teplé vody umístěn v tech. 

místnosti 112 

 

a) Výčet technických a technologických zařízení – neřeší se 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických 

podmínek požární ochrany  
   

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je dodrženo vše dle platných norem a 

právních předpisů. Viz Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

 

Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana 

budov. Vytápění je zajištěno tep. čerpadlem. Větrání místností bude provedeno pomocí 

přirozeného větrání. Úsporu energie zajištují obvodové stěny systému VELOX XL 42 

plus. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 

Budova je zatřízena do klasifikační třídy B – vyhovující. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

 

Po konzultaci se zaměstnancem firmy VAILLANT jsem zvolil jako zdroj vytápění 

tepelné čerpadlo systém země/voda typ geotherm plus vws 82/3. Tepelné čerpadlo 

získává enrgii ze zemské kůry pomocí hlubinného vrtu, který byl nadimenzován na 

tepelnou ztrátu objektu. Hloubka vrtu 130 m, průměr 180 mm.  

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 
 

Rodinný dům bude napojen na vodovodní přípojku, dále na městskou kanalizaci a 

elektrickou energii. V objektu se nenachází žádný zdroj hluku či vibrací. Větrání je 

zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi. Odvětrání od digestoře bude 

vyvedeno nad střechu objektu. V otopné soustavě budou osazena zařízení umožňující 

měření a nastavení parametrů otopné soustavy. Při provozu otopné soustavy bude 
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zajištěno řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. Navrhovaný projekt 

nemění pracovní a komunální prostředí stavby. Denní osvětlení je zajištěno prosklenými 

plochami výplní otvorů a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je zajištěno svítidly.  

 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 

Je zajištěna pomocí asfaltového pásu glastek40. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy  

 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 

  

c) Ochrana před technickou seismicitou 

  

Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá.  

 

d) Ochrana před hlukem  

Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na zvukový útlum 

z restaurace a bytové části penzionu. 

 

e) Protipovodňová opatření  

 

Objekt se nenachází v místě s možným výskytem povodně. (není řešeno) 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Cel 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Celý objekt bude napojený novými přípojkami na vnější inženýrské sítě. Nové 

přípojky budou přivedeny do technické místnosti . Napojovací body jsou na 

hranici pozemku. 

Nebudou provedeny žádné přeložky sítí. 

 

Budou zhotoveny přípojky: 

Přípojka pitné vody: 

 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

vodoměrné šachtě před objektem. 
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Přípojka plynovodu 

 

Přípojka plynu bude dovedena pouze na hranici pozemku do HUP. 

 

Přípojka k jednotné stokové síti: 

 

Splaškové vody z objektu budou odváděny do jednotné kanalizační sítě. Kanalizační 

přípojka bude hlouběji položená než vodovodní přípojka.  

Dešťové vody ze střešních konstrukcí budou  svedeny do akumulační nádrže. 

 

Přípojka elektrických silových rozvodů 

 

Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého napětí, které bude ukončeno 

elektrorozvaděčem umístěným v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude dále 

napojen na objekt. 

 

Přípojka sdělovacího vedení 

 

Nad podzemními sítěmi nejsou stromy. Budou dodrženy minimální vodorovné 

vzdálenosti při souběhu podzemních sítí i jejich nejmenší krytí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Viz Koordinační situační výkres 

 

B. 4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

 

Příjezd ke stavbě je řešen z přilehlé místní komunikace, příjezdová cesta ke 

vjezdu do garáže řešena z betonové zámkové dlažby. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

Vjezd na pozemek se nachází na severní  straně pozemku, kde je stávající 

obslužná komunikace. Stávající obslužná komunikace je 

s asfaltovým povrchem v šířce 6 m. 

 

c) Doprava v klidu 

 

V rodinném domě je navržena garáž pro jeden osobní automobil a dále je 

vymezena zpevněná plocha pro parkování jedno osobního automobilu před garáží. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

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

a) Terénní úpravy 

 

Před objektem budou zpevněné plochy, které jsou zakreslené ve výkresové 

dokumentaci, ostatní plochy budou zatravněny.. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Plocha kolem rodinného domu bude převážně vyseta travinami a nízkými keři.  

 

c) Biotechnická opatření 

 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí 

 

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům 

na emise škodlivin a cizorodých látek. 

Objekt nebude svým provozem obtěžovat své okolí hlukem, prachem, a 

neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. Půda nebude nijak znečištěná. 

 Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. 

kontejnerů. 

Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 

Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto 

negativní účinky na okolí minimalizovány. Odpady ze stavby budou roztříděny a 

odstraněny dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽPČR č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 

503/2004 Sb.. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 

V okolí stavby se nevyskytuje vzácná nebo chráněná přírodní oblast, stavba 

nebude mít vliv na okolní krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Obec Dubné se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Kolem stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Není řešeno. 

 

 

 

 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky územního plánu obce, tzn., že splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 

Staveniště bude mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze skříně a vodu 

z vodoměrné šachty. 

b) Odvodnění staveniště  

 

Odvodnění stavby nebude řešeno. Odvodnění přirozeným vsakem. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Nebude nutné provádět nové přípojky. V místě napojení na vodovod a elektrickou 

energii bude osazen podružný vodoměr (elektroměr). U staveniště se nachází zbudovaná 

dopravní infrastruktura. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 

Stavba bude provedena tak, aby nenarušovala ostatní stavby, a bude brán ohled na 

stavby v okolí. Stavba bude provedena technologicky správně. Nesrovnalosti a 

nejasnosti budou řešeny s projektantem. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  

 

Stavební technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci dostatečně očištěna, 

případné znečištění veřejné komunikace bude očištěno dodavatelem. Stavba bude 

oplocena.  

Na pozemku se v současné době nenachází žádné vzrostlé stromy. Jináč se na pozemku 

nenachází žádná vegetace, která by bránila výstavbě objektu. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

  

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

 

Odpadky vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu 

s kategorizací ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých 

dalších zákonů, a vyhláška MŽPČR č 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje katalog 

odpadů. 

 

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové směsi – N 

17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 01 – měď 

17 04 02 – hliník 

17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 

17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

 

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

  

Odstranění ornice proběhne v tloušťce 100 mm. Nadbytečné množství zeminy 

bude ukládané na deponie na pozemku o max. výšce 1,5 m, a bude využito pro zpětné 

terénní úpravy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

 

Při stavbě bude brán ohled na ochranu životního prostředí. Likvidace odpadů bude 
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odpovídat předpisům o likvidaci odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. Při vzniku havárie bude nehoda řešena ihned na místě. Návrh 

respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav 

a prováděcí vyhlášky. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

 

Zhotovitel musí zajistit, aby v průběhu výstavby byla zajištěna a dodržována 

bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou před 

vstupem na staveniště informováni o možných rizicích při provádění staveb, seznámeni 

s předpisy bezpečnosti práce, budou poučeni o pohybu na staveništi, manipulaci a 

dopravě s materiálem, nářadím a dalším vybavením. Všichni zaměstnanci budou 

proškoleni z BOZP. Při provádění je nutné dodržovat následující zákony a vyhlášky: 

Tab. 2 Zařazení odpadů vzniklých při rekonstrukci a způsob likvidace 

Pol. č. 

Kat. č. Popis Způsob likvidace 

1 17 01 01 Beton D1 - uložení na skládku 

2 17 01 02 Cihly D1 - uložení na skládku 

3 17 02 Dřevo, sklo, plasty 

D1 - uložení na skládku 

D10 - spalováním ve spalovně 

4 17 04 Kovy (včetně jejich 

slitin) 

Uložení na sběrný dvůr 

5 17 05 Zemina, kamení a 

vytěžená zemina 

D1 - uložení na skládku 

6 17 08 Stavební materiály na 

bázi sádry 

D1 - uložení na skládku 

7 17 09 Jiné stavební a 

demoliční odpady 

D1 - uložení na skládku 

8 20 03 Ostatní komunální 

odpady 

D5 - řízená skládka 

35 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zhotovitel zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 

osob do prostoru staveniště. 

Podle podmínek na pracovištích budou viditelně vyvěšené bezpečnostní a 

výstražné tabulky. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět 

úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Budou osazeny značení na výjezd a vjezd na staveniště. Bude brán zřetel na provoz 

veřejné dopravy. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Postup výstavby, 

rozhodující dílčí termíny  

 

Zahájení stavby: říjen 2015 

Dokončení stavby: červenec 2016 
 

Vypracoval: Jan Honner       …...……………. 
 

                    Podpis 
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D. Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

 
D.1.1 Architektonicko  stavební řešení 
 

D.1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 
Rodinný dům je  řešen jako samostatně stojící objekt. Jedná se o dvoupodlažní dům 

s plochou střechou. Stavba není podsklepena. Protože projekt akceptoval 

architektonické a urbanistické nároky daného území, nenarušuje stavba vzhled lokality. 

Užitná podlahová plocha Rd: 273,91m2. Vchod do objektu je orientován severně, od 

příjezdové komunikace. Objekt je postaven ze ztraceného bednění 

ze stěpkocementových desek VELOX, stropy jsou tvořeny z desek a prostorových 

nosníků firmy VELOX. Zateplení je součástí obvodové konstrukce. Stavba je založena 

na betonových základových pasech. 

 

Zastavěná plocha: 214,5  m
2
 

Obestavěný prostor: 712,2 m
3
 

Užitná plocha: 273,9  m
2 

Počet parkovacích stání: 1 

Počet ubytovacích jednotek: 1 

Počet uživatelů: 4 

 

 

D.1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání 

 
Rodinný dům bude mít dvě  nadzemní podlaží. 

Střecha je plochá jednoplášťová. 

Vstup do rodinného domu je ze severní strany. Po vstupu do objektu navazuje 

zádveří, skrze které se dá projít do garáže, technické místnosti nebo chodby. V chodbě 

dominuje schodiště, které je tvořeno vetknutými stupni do středové nosné zdi. Chodba 

navazuje na wc, koupelnu, ložnici a také na největší místnost v domě tj. obývací pokoj. 

Obývací pokoj je situován jižně. Součástí obývacího pokoje je kuchyň a jídelna. Této 

místnosti dominují prostorné prosklené posuvné dveře vedoucí na terasu. Druhé podlaží 

je tvořeno třemi pokoji. Dva pokoje jsou dětské a jeden pro hosty. Po vstupu do 2.NP se 

rozprostírá výhled skrze velká prosklená okna a vstup na terasu. Dále se zde nachází 

samostatné wc a koupelna. 
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D.1.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem geotherm systém země/voda a 

podlahovým vytápěním. V otopné soustavě budou osazena zařízení umožňující měření a 

nastavení parametrů otopné soustavy. Při provozu otopné soustavy bude zajištěno řízení 

tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla.  

 

 

 

D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 
 

a) Základové konstrukce  

 

Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových 

pasech prostého betonu C16/20 – XC2. V místě výkopových prací se nevyskytuje 

hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Rozměry základu viz 

výpočet základů Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 

základovou spáru. Bude použit beton C 16/20. Podkladní deska bude vyztužena kari sítí. 

Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy základy a podkladním 

betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny 

výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži pasů bude na 

dno vložen po obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 

 

b) Svislé nosné konstrukce  

 

Svislé nosné konstrukce jsou ze ztraceného bednění ze stěpkocementových desek 

VELOX.  

 

c) Vodorovné konstrukce  

 

Vodorovné konstrukce budou provedeny ze štěpkocementových desek a prostorových 

nosníků VELOX. Tloušťka stropu je 270 mm. Kde 220 mm je výška vložky a 50 mm 

betonu C 16/20. Rozmístění nosníků a snížených vložek viz. kladečský výkres stropu. 

Po celé ploše bude umístěna kari síť.  

 

d) Schodiště  

 

Schodiště je přímé, tvořeno ocelovou  konstrukcí, která je připevněna ke středové nosné 

stěně VELOX. Na ocelovou konstrukci bude nasazena nášlapná vrstva stupňů 

z dřevotřísky a s povrchem z vysokotlakého laminátu. Všechny stupně schodišť mají 

stejnou výšku i šířku. Šířky schodiště je 1000 mm (≥ 900 mm). Z bezpečnostních 

důvodů bude schodišťové rameno osazeno zábradlím, které je tvořeno ocelovými lanky. 

Vzájemný vztah mezi šířkou a výškou stupně je počítán dle (2h+b=640) kde norma říká 

že: (vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h 

+ b = 630 mm (600 až 650 mm)). Výška stupně 176,2 mm je v intervalu 150-180. 

Navrhovaná šířka stupně je 278 mm ≥ 210 mm splňuji podmínku jak na nejmenší 

stupnici 250mm  tak šířku stupně na výstupní čáře. Stupnice jsou vodorovné ve všech 
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směrech. Schodišťové rameno splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-

18).  

 

e) Svislé nenosné konstrukce  

 

 

Vnitřní nenosné zdi jsou tvořeny ze stěpkocementových desek VELOX. Vnitřní 

příčka GG 10 ws50/ws50 o tloušťce 100 mm. 

 

f)  Střešní konstrukce  

Konstrukce střechy je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Nosnou část 

tvoří stropní konstrukce VELOX. Zateplení střechy je řešeno pomocí spádových klínů 

Rockwool o min. tloušťce 90 mm+ tepelná izolace polystyren EPS  o tloušťce 200 mm. 

Nad TI je umístěna hydroizolace z pvc, oddělena separační vrstvou. Jako zatěžovací 

vrstva je použit kačírek  frakce 16/32. 

 

g) Podlahové konstrukce  

 

Podlaha v 1.NP je tloušťky 310 mm. Tvoří ji tepelně izolační vrstva z pěnového 

polystyrenu EPS 100S tl. 200 mm, deska pro podlahové vytápění, anhydritová stěrka a 

nášlapná vrstva. V 2.NP je podlaha tvořena nášlapnou vrstvou, roznášecí vrstvou 

z anhydritu, deskou pro podlah. vytápění a kročejovou izolací z minerální plsti. Celková 

tloušťka podlahy v 2.NP je 125 mm. 

 

h)  Povrchové úpravy 

  

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny z lepící a 

stěrkovací hmoty Cemix s výztužnou síťkou, jádrové jemné omítky Cemix a vápenným 

štukem. 

 

i)  Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  

 

Izolace proti vodě a radonu je použit asf. pás mastek 40. V místě s mokrým 

provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou proveden 

hydroizolační penetrační nátěr.  

 

 

a) Tepelná izolace  

 

Tepelná izolace obvodového pláště je použita jako součást obvodové kce. 

V kombinaci se štěpkocementovou deskou VELOX a TI EPS tl. 200 mm. Jako tepelná 

izolace podlahy je použit pěnový polystyren EPS 100S o tl. 200 mm.  

 

b) Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 

Viz Specifikace prvků 
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c) Protipožární opatření  

 

Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace, viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
 

D.1.1.5 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 vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. Při provozu je uživatel povinen provádět běžnou údržbu a 

zajišťovat potřebné revize v průběhu užívání stavby. Při výstavbě je dodavatel 

stavebního díla (stavby) povinen při realizaci díla dodržovat všechny platné právní a 

ostatní předpisy k zajištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a 

NV362/2005Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízeni a příslušné související 

a závazné technické normy. 

 

 

D.1.1.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, 

ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana 

budov. Vytápění je zajištěno tepelným čerpadlem systém země/voda. Větrání místností bude 

provedeno pomocí přirozeného a umělého větrání. Úsporu energie zajištují obvodové stěny 

ze ztraceného bednění ze stěpkocementových desek VELOX a TI z polystyrenu EPS tl. 

200 mm. 
Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na zvukový útlum. 

Izolace proti vodě a radonu je použit asf. pás mastek 40. V místě s mokrým 

provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou proveden 

hydroizolační penetrační nátěr.  

. 

 

D.1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
Viz Zpráva požárně bezpečnostního řešení. 
 

D.1.1.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

 
Budou splňovat požadavky na ně kladené dle příslušných norem a vyhlášek. 
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D.1.1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Není požadováno. 

D.1.1.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

 
Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a 

předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným 

příslušným dokladem. Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných 

technických opatření. Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a 

kvality díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na 

straně dodavatele, hradí náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek 

budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, 

místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební 

metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. 

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky. 

 

D.1.1.11 Výpis použitých norem 

 

 

Tato projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými všeobecně 

závaznými předpisy, technickými normami, technologickými předpisy výrobců 

materiálů a konstrukcí. Předpisy a normy jsou zohledněny v aktuálním znění platném 

v době zpracování této projektové dokumentace. V níže uvedeném výčtu je obvykle 

citován jen základní předpis či norma bez uvedení změn a navazujících předpisů a bez 

dílčího členění. Níže uvedenou specifikaci použitých předpisů a norem je nutno 

považovat za reprezentativní výčet nejdůležitějších. 

 

Základní použité předpisy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu /stavební zákon/ 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

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

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 

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

- Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 
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Základní použité technické normy: 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

(2004) 

- ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

(1988) 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie (2005) 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011) + Z1(2012) 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005) 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody (2005) 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2009) 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (2009) 

- ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků: požadavky + Z1 (2005) 

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

(2010) 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (2003) 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy (2004) 

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (2003) 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Jan Honner      …………………….  

 

 



3  Závěr 
 

Bakalářskou práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních zkušeností 

s navrhováním pozemních staveb s použití potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 

technických listů, podkladů výrobců. Pří vytvoření projektové dokumentace jsem 

vycházel ze své navržené architektonické studie. Dům jsem navrhl podle mých představ a 

vědomí dobrého bydlení, žití. 

 

Zadání v určeném rozsahu je zpracovanou projektovou dokumentací dodrženo. 

Další součástí práce tvoří tepelně technické posouzení, energetický štítek budovy, 

skladby konstrukcí, výpis prvků, požárně bezpečnostní řešení a studie. Při práci byly 

použity softwary jako je MS office Word, AutoCAD, ArchiCad a Artlantis. 

Prvotní koncept projektu(studie) byl víceméně ponechán až na některé změny. 

Při dodržení všech platných norem, vyhlášek, zákonů a kázně při realizaci 

stavby bude objekt vytvářet funkční bytovou jednotku pro plnohodnotné bydlení 4 osob. 

Objekt splňuje požadavky tepelně technické, požární bezpečnosti, na ochranu životního 

prostředí, hygienu a bezpečnost při užívání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Jan Honner      …………………… 
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