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Abstrakt 
Cílem mé bakalářské práce je navržení rodinného domu a vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Parcela se nachází na okraji brněnské městské části 
Žebětín, v Jihomoravském kraji. Pozemek je nezastavěný, má lichoběžníkový tvar a mírně se 
svažuje. Objekt je situován vchodem směrem na sever a terasu má orientovanou na jih. Je 
provedena systémem „two by four‟ s difuzně otevřenými skladbami obvodového pláště. 
Stavba je přibližně ve tvaru písmene T, zastřešená sedlovou střechou. Stavba je 
nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží, přičemž poslední se nachází v podkroví. Součástí 
rodinného domu je také garáž s jedním parkovacím místem. Dům je navržen pro čtyřčlennou 
rodinu.  
  
Klíčová slova 

dřevostavba, difúzně otevřený, "two by four", rodinný dům, rámová konstrukce, sedlová 
střecha  
  

  

  

Abstract 
The aim of my bachelors project is to design a family house and work out the project 
documentation. The building lot is located on the border of the Brno´s quarter Žebětín, in the 
region of South Moravia. The building site with a trapezoid shape is slightly inclined and is 
not built-up yet. The entrance into the house is faced to the north and the terrace is oriented to 
the south. The construction is made in the “two by four” system with diffusion-open walls. 
The building with nearly T-shaped plan is topped with pitched roof. The house has two storey, 
one of which in the attic space and no basement, a single garage is also included. The house is 
designed for a four-member family.  
  
Keywords 

timber structure, diffusion-open, "two by four", family house, frame structure, gable roof  
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1. Úvod 
Cílem mé bakalářské práce je navržení rodinného domu a vypracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby. Parcela se nachází na okraji brněnské 
městské části Žebětín, v Jihomoravském kraji. Pozemek je nezastavěný, má 
lichoběžníkový tvar a mírně se svažuje. Objekt je situován vchodem směrem na sever a 
terasu má orientovanou na jih. Jedná se o rámovou dřevostavbu vytvořenou z KVH 
hranolů ze smrkového dřeva. Je provedena systémem „Two by four‟ s difuzně 
otevřenými skladbami obvodového pláště. Stavba je přibližně ve tvaru písmene T, 
zastřešená sedlovou střechou. Stavba je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží, 
přičemž poslední se nachází v podkroví. Součástí rodinného domu je také garáž s 
jedním parkovacím místem. Dům navrhuji pro 4 člennou rodinu.  

Práce je členěna na hlavní textovou část a přílohy, které obsahují projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby. Hlavní textovou část tvoří jednotlivé zprávy – 
průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva. Náplní příloh jsou 
přípravné a studijní práce, seminární práce ve formě modelu. Dále jednotlivé výkresy 
pro provedení stavby, tepelně technické posudky a požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Rodinný dům-dřevostavba 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
adresa: Brno, Ostrovačická 75 
katastrální území: Žebětín 
parcelní číslo: 1607/75 
 
c) předmět projektové dokumentace 
 rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
Sylvia Svobodová, Brno-Bystrc, 635 00, Foltýnova 20 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 
Simona Svobodová, Brno-Bystrc, 635 00, Teyschlova 25 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Není v tomto projektu řešeno. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Řešena byla přímo projektová dokumentace pro provedení stavby bez předchozí 
projektové dokumentace. 
 
c) další podklady 
 - katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 
 - mapa sítí a infrastruktury pozemku a nejbližšího okolí 
 - údaje o vytyčení geodetických a výškopisných bodů 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
Stavební práce se týkají části nezastavěné parcely č. 1607/75 nacházející 
se v zastavěném území brněnské městské části Žebětín. Jedná se o nezastavěné území. 
Parcela má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitá.  
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v záplavovém 
území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Na hranici pozemku bude z veřejné oddílné kanalizace vyvedena přípojka zakončena 
revizní šachtou. Přes revizní šachtu bude pokračovat napojení domovní kanalizace. 
Odpadní vody budou dále odvedeny do místní stanice ČOV. 
Pozemek je mírně svažitý a nachází se na propustné zemině. Dešťová voda se vsákne do 
travnaté plochy. Voda ze střechy bude svedena okapovým systémem do oddílné 
kanalizace pro dešťovou vodu. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Brna. Parcela se nachází 
v zastavitelném území, pro stavbu rodinných domů.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací, 
Objekt rodinného domu je v souladu s územním rozhodnutím.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Území nepodléhá výjimkám. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nebyly předloženy.  
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Brno, Žebětín, Ostrovačická 1607/23- zahrada, Radomil Dolníček 
Brno, Žebětín, Ostrovačická 1607/74- orná  půda, Jaroslav Sýs 
Brno, Žebětín, Ostrovačická 1607/76- orná půda, Marie Válečková 
Brno, Žebětín, Ostrovačická 1607/37_ zastavěná ploch, Radomil Dolníček 
Brno, Žebětín, 2943/1 Komunikace III. třídy 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu.  
 
b) účel užívání stavby, 
Stavba pro bydlení, rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.), 
Stavba není chráněna jinými právními předpisy.  
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Jedná se o dvoupodlažní dům s garáží. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2), 
Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z jiných právních předpisů byli 
splněny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Stavba nepodléhá výjimkám.  
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.), 
Zastavěná plocha: 129 m2 

Zpevněná plocha: 104 m2 
Obestavěný prostor: 773 m3 
Užitná plocha: 204 m2 

Počet funkčních jednotek: 1 obytná jednotka 

Počet osob v jednotce: 4 osoby  
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.), 
Potřeby a spotřeby hmot a médií budou stanoveny ze zpracovaného rozpočtu  
stavby, který bude zpracovávat realizační firma. Tyto potřeby energií a spotřeby hmot 
budou stanoveny z projektové dokumentace pro provádění stavby.  
Dešťová voda bude svedena ze střechy do oddílné kanalizace. Dešťová voda, která 
spadne na pozemek, bude vsáknuta do země přirozenou cestou. 
Produkovaný odpad - komunální se bude shromažďovat do popelnice ležící na 
zpevněné ploše u příjezdové cesty, ta bude pravidelně vyvážena. 
Pro navrhovanou stavbu je zpracován štítek energetické náročnosti budovy. 
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Ukazatel vypracovaný projektantem podle platné ČSN zatříďuje stavbu klasifikačním 
ukazatelem do klasifikace B. Průměrný součinitel prostupu tepla byl proveden podle 
ČSN 73 0540-2. Celkový a podrobný výpočet obálkové metody stanovení štítku 
energetické náročnosti budovy je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
Zemní práce 7/2015 
Hrubá spodní stavba 8/2015 
Hrubá vrchní stavba 9/2015  
Dokončení stavby 4/ 2016  
 
k) orientační náklady stavby. 
Přesný stavební rozpočet bude provádět rozpočtový specialista dle přesných 
ukazatelů. Orientační náklady lze stanovit z obestavěného prostoru objektu a typu 
objektu. Dle cenového ukazatele lze stanovit cenu 1 m3 obestavěného prostoru 
rodinného domu dřevostavby na částku 5 245 Kč/m3. Odhadovaná cena objektu je tedy 
4 054 385 Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Hlavní objekt                                                  4 054 385 Kč 
SO 02 přípojky inženýrských sítí                                 247 360 Kč 
SO 03 zpevněné plochy  50 250 Kč 
SO 04 oplocení pozemku  75 826 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2015                                                      Vypracovala: Simona Svobodová 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební pozemek má nepravidelný lichoběžníkový tvar, je mírně svažitý směrem 
k jihu, nachází se na něm křoviny a ovocné stromy. K pozemku je již vybudovaná 
příjezdová cesta, která ho napojuje na místní komunikaci. Pozemek je nezastavěný, 
jedná se o ornou půdu. Sousedí s jedním zastavěným pozemkem, třemi nezastavěnýma 
pozemkami a s komunikací III.třídy. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Geologické informace byly převzaty z geologických sond, které se prováděly  
na řešeném pozemku. Zemina je propustná, tudíž zde není potřeba vytvářet drenážní 
systém. Hydrologický průzkum určil, že spodní voda nebude ohrožovat budoucí stavbu. 
Bylo zjištěno nízké radonové riziko, proto zde nebudou prováděný speciální ochrany 
proti radonu.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Na řešeném pozemku se nenachází žádná stávající ochranná ani bezpečnostní  
pásma.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Řešený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Provoz stavby nemá výrazné negativní účinky na okolní pozemky a stavby, ani na 
odtokové poměry. Zařízení staveniště bude během výstavby umístěno na parcele 
investora a nebude znehodnocovat okolní pozemky. 
 
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Křoviny budou odstraněny, ovocné stromy zůstanou, nachází se dál od stavby, takže 
nebudou omezovat stavební proces. Na pozemku se nenachází žádné stavby k demolici. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených kmplnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Parcela byla využívána jako orná půda, proto bude na celém pozemku 
odstraněna ornice pro minimalizování škod záboru orné půdy. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Pozemek je již napojen na místní komunikaci a to do ulice Ostrovačická. Tato cesta 
bude využívána jako příjezdová cesta do objektu.  
 Dále bude objekt napojen na technickou infrastrukturu pomocí přípojek:  
-splašková kanalizace na přilehlou oddílnou kanalizaci splaškových vod 
-dešťová voda bude se střechy svedena do přilehlé oddílné kanalizace na dešťovou vodu 
-vedení nízkého napětí do elektroměrné skříně na hranici pozemku a ze skříně do  
objektu. Skříň je zpřístupněna z místní komunikace.  
-vodovodní přípojka do místního rozvodu vodovodního potrubí.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Věcné a časové vazby stavby - věcně ani časově navržená stavba nesouvisí s jinými 
stavbami nebo realizacemi v okolí. Podmiňující, vyvolané, související investice - s 
navrženou stavbou nesouvisí žádné jiné investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o stavbu pro bydlení pro 4 osoby 
Funkční jednotky:      101  zádveří                                  5,6 m2 
   102  technická místnost               4,5 m2 
   103  garáž                                  23,7 m2 
   104  chodba                              8,5 m2 
   105  koupelna + WC                   4,7 m2 
   106  obývací pokoj                29,2 m2 
   107  kuchyně                             29,0 m2 
 
   201  chodba                               13,5 m2 
   202  ložnice                               20,0 m2 
   203  koupelna                            10,0 m2 
   204  WC                                     3,5 m2 
   205  pokoj pro hosty                 24,0 m2 
   206  dětský pokoj                      28,0 m2 
   
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Novostavba rodinného domu, zpevněných ploch a přípojek je navržena plně v souladu s 
územně plánovací dokumentací města Brna. 
Objekt se nachází přibližně uprostřed horní poloviny pozemku. Prostorové řešení je 
zřejmé ze situačního výkresu. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Jedná se o rámovou dřevostavbu s difuzně otevřenými skladbami obvodového pláště. Je 
přibližně ve tvaru písmene T, zastřešená sedlovou střechu. Stavba je nepodsklepená, má 
dvě nadzemní podlaží, přičemž poslední je v podkroví.  
 
-Základy: monolitické pasy z prostého betonu C16/20 
 
-Podkladní beton: tl.150 mm z betonu C16/20 vyztužený svařovanou kari sítí oka 150 
x 150 mm, tl. drátu 8 mm 
  
-podsyp pod podkladním betonem: štěrkopískový ,frakce 8 – 16 mm tl.100 mm 
  
-Izolaci proti zemní vlhkosti: modifikované asfaltové pásy BITU – FLEX AL4 
natavené na podkladním betonu 
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-Dřevěné nosné rámy: KVH hranoly ze smrkového dřeva o průřezu 60x160 mm 
 
-Dřevěné nosné trámy: KVH hranoly ze smrkového dřeva o průřezu 60x240 mm 
 
-Opláštění: Dřevotřískové OSB deskami Superfinish eco tl.15 mm, sádrokartonové 
desky Knauf 
 
-Tepelná izolace: minerální skelná vlna  Naturroll FCR 035, minerální skelná vlna 
Knaufinsalution Akustik board, paropropustné dřevovláknité desky Hofatex UD, 
Hofatex THERM, Hofatex SN, Minerální skelná vlna Knaufinsalution Classic 039, 
minerální skelná vlna Knauf Unifit 032, minerální vlna Knauf Unifit 035, EPS Isover 
Grey 150S  
 
-Fasáda: Na části domu je navržena dřevěná smrková fasáda, barva nátěru tmavě 
hnědá, RAL: 8012, zbytek povrchu tvoří omítka Baumit Opentop barva krémově bílá, 
RAL: 9001. Sokl je proveden obkladem z přírodního kamene, Křemence zlatohnědého 
 
-Krov: vaznicový, tvořen dřevěnými prvky 
  
-Střešní krytina: střešní keramické pálené tašky, Tondach Stodo, černá engoba, RAL: 
9011 
  
-Výplně otvorů: vstupní dveře, okna a balkonové dveře jsou z 4vrstvých hranolů 
z borovicového dřeva, tmavě-hnědý nátěr RAL: 8012. Střešní okna jsou dřevěné Velux. 
Garážová vrata Lomax barva bílá, RAL: 9001. Vnitřní dveře jsou z děrované 
dřevotřísky, dýhované, barva imitace borovice. 
 
-Nášlapná vrstva: V místnostech 104, 106, 107, 201, 202, 205, 206 z masivních 
dřevěných vlysů Feelwood. V koupeně a WC, což jsou místnosti č.: 105, 203, 204, 
keramická dlažba 330x330 RAKO, barva pastelová žlutá, RAL: 1034. V zádveří 101 a 
technické místnosti 102 keramická dlažba 330x330 RAKO, barva světle béžová, RAL: 
1015. V garáži 103 je použita keramická dlažba RAKO Taurus, mrazuvzdorná, 
600x600, barva šedobílá, RAL: 1013. Na zpevněné venkovní ploše je použita dlažba 
z přírodního kamene, Křemence zlatohnědého. Nášlapnou vrstvu terasy tvoří dřevěná 
prkna, tmavě-hnědý nátěr, RAL: 8012.  
 
-Povrchové úpravy stěn v interiéru: je použit barevný nátěr Baumit StyleCollor, 
v koupelně a WC jsou stěny obloženy do výšky 2000 mm keramickým obkladem 
RAKO, který je přilepen lepidlem C1 RAKO na sádrokartonové desky KNAUF. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V objektu se nenacházejí žádné provozy ani výrobní technologie. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není řešen jako bezbariérový.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 
k úrazům. U schodiště je navrženo zábradlí výšky 0,9 m. Všechny použité materiály 
jsou certifikované a nezávadné. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Jedná se o rámovou dřevostavbu vytvořenou systémem ,,Two by four,, s difuzně 
otevřenými skladbami obvodového pláště. Je přibližně ve tvaru písmene T, zastřešená 
sedlovou střechu. Stavba je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží, přičemž poslední 
je v podkroví. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Základy jsou tvořeny monolitickým pasem z betonu C16/20 . Základová spára bude 
spočívat na rostlém terénu v nezámrzné hloubce 0,8 m pod úrovní přilehlého terénu. 
Přes základové pasy je navržen podkladní beton tloušťky 150 mm z betonu C16/20 
vyztužený svařovanou kari sítí oka 150 x 150 mm, tl. drátu 8 mm. Pod podkladním 
betonem je zhutněný štěrkopískový podsyp frakce 8 – 16 mm tl.100 mm.  
 
Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří modifikované asfaltové pásy BITU – FLEX AL4 
natavené na podkladním betonu.  
 
Nosná svislá konstrukce je provedena stěnami z rámů (sloupků a trámů) – KVH 
hranolů ze smrkového dřeva o průřezu 60x160 mm, opláštěných z vnitřní strany 
dřevotřískovými OSB deskami Superfinish eco tl.15 mm, které slouží také jako 
parotěsná vrstva. Prostor mezi sloupky je vyplněn minerální tepelnou izolací ze skelné 
vlny  Naturroll FCR 035. Z interiéru je stěna navíc izolována tepelnou izolací 
z minerální vlny ze skelných vláken Knaufinsalution Akustik board a opláštěná 
sádrokartonovými deskami Knauf. Z exteriéru jsou na nosné rámové konstrukci 
ukotveny paropropustné tepelně – izolační dřevovláknité desky Hofatex UD tl.60mm. 
Na části domu je navržena dřevěná smrková fasáda, barva nátěru tmavě hnědá, RAL: 
8012, zbytek povrchu tvoří omítka Baumit Opentop barva krémově bílá, RAL: 9001. 
Sokl je proveden obkladem z přírodního kamene, Křemence zlatohnědého.  
 
Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy o průřezu 60x240 mm, částečně 
vyplněné tepelnou izolací z minerální vlny Knaufinsalution Classic 039. Na ní spočívá 
tzv. suchá podlaha. Ze spodní stany je strop opláštěný sádrokartonovým podhledem 
Knauf. 
 
Podlahy jsou tzv. „suché‟ tvořeny deskami dřevovláknitými deskami Hofatex 
s nášlapnou vrstvou z masivních dřevěných vlysů Feelwood pokládaných na ocelové 
spony, které jsou spojeny a vytváří řetězy vzdálené od sebe 700 mm. U stěny se musí 
dodržet dilatační spára min. 5 mm. Keramická dlažba 330x330 mm RAKO je přilepena 
k podkladu lepidlem C1, RAKO. Keramická dlažba RAKO Taurus 60x600 mm je 
přilepena k podkladu cementovým lepidlem. 
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Krov je vaznicový, tvořen dřevěnými prvky. Přibližně na 4 prázdné vazby připadá 
jedna plná. Plné vazby jsou tvořeny krokvemi, sloupky, kleštinami a pásky.  V 
prázdných vazbách jsou krokve a kleštiny. Průběžnými dřevěnými prvky jsou pozednice 
a středové vaznice. Jednotlivé prvky jsou spojovány tesařskými spoji. 
 
Střešní konstrukci tvoří krokve vyplněné minerální vlnou Knauf Unifit 032, tl.180 
mm. Z interiéru jsou krokve opláštěny OSB deskami, dále minerální vlnou Knauf Unifit 
035, tl. 60 mm a nakonec sádrokartonovými deskami Knauf. Jako krytina jsou navrženy 
střešní keramické pálené tašky, Tondach Stodo, černá engoba, RAL: 9011.  
 
Výplně otvorů: vstupní dveře, tvořené rámovou zárubní a křídlem z 4vrstvých hranolů 
z borovicového dřeva, tmavě-hnědý nátěr RAL: 8012. Okna a balkonové dveře jsou 
zasklené izolačním trojsklem, rámy jsou z 4vrstvých hranolů z borovicového dřeva, 
tmavě-hnědý nátěr RAL: 8012. Střešní okna jsou dřevěné Velux, zasklené izolačním 
dvojsklem. Garážová sekční vrata Lomax jsou tvořeny ocelovými L profily a vodícími 
kolejnicemi ve tvaru J, barva krémově bílá, RAL: 9001. Vnitřní dveře jsou osazeny 
v obložkové zárubni, vyrobeny z děrované dřevotřísky, dýhované, barva imitace 
borovice. 
 
Příčky jsou vytvořeny Knauf systémem z ocelových profilů, minerální vlny 
Knaufinsalution Akustik board a ze sádrokartonových desek Knauf. 
 
Povrchové úpravy stěn v interiéru: je použit barevný nátěr Baumit StyleCollor, 
v koupelně a WC jsou stěny obloženy do výšky 2000 mm keramickým obkladem 
RAKO, který je přilepen lepidlem C1 RAKO na sádrokartonové desky KNAUF. 
 
Komín je navržen dvousložkový jednoprůduchový ∅ 200mm, Schiedel. Nad střechou 
je komín opláštěn prefabrikovaným pláštěm Schiedel s omítkovou strukturou, barva 
krémově bílá, RAL: 9001 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Všechny nosné konstrukce zajišťující stabilitu musí být řádně posouzeny před 
realizací statikem. Navržené materiály byly vybrány s ohledem na patřičnou 
mechanickou odolnost. Projektant nenese zodpovědnost za použití jiných než 
předepsaných materiálů. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Na všechna zařízení je nutné vypracovat TZB projekt, který bude proveden 
autorizovaným inženýrem v oboru TZB. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Elektrický sporák, digestoř, elektrický kotel, tělesa pro teplovodní vytápění, hygienické 
zařizovací předměty. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru, 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty), 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 
- všechny body a) - j) v rozsahu kapitoly B.2.8 jsou řešeny a podrobně vysvětleny v 
části projektové dokumentace - požárně bezpečnostního řešení stavby, viz. Technická 
zpráva požární ochrany 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Tepelně technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavků 
závazné tepelně technické normy ČSN 730540. Požadavky kladené na objekt 
stanovuje část normy ČSN 730540-2. 
 
-Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou: 
- nejnižší vnitřní povrchová teplota => teplotní faktor 
konstrukce fRsi > fRsi,N [-] 
- součinitel prostupu tepla vyjádřený hodnotou U [W/m2K] 
 
Vyhodnocení tepelně technického posouzení je uvedeno v samostatné příloze 
projektové dokumentace jako složka s názvem „stavební fyzika“. Z posouzení a 
vyhodnocení kontrolních výpočtů stavební fyziky bylo prokázáno, že všechny 
konstrukce jsou bezpečné a splňují parametry dle normy ČSN 730540-2. 
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b) energetická náročnost stavby, 
Pro navrhovaný projekt je vypracován štítek energetické náročnosti budovy. Ukazatel je 
vypracován podle platné ČSN zatříďuje stavbu klasifikačním ukazatelem do klasifikace 
B. Postup stanovení průměrného součinitele prostupu tepla byl proveden podle ČSN 
730540-2. Výpočet obálkové metody stanovení štítku energetické náročnosti budovy je 
uveden v samostatné příloze projektové 
dokumentace „stavební fyzika “.  
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
V návrhu stavby není uvažován žádný alternativní zdroj energie. V budoucnu by bylo 
možné navrhnout na střešní konstrukci fotovoltaické panely. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími 
normami.   
 
Větrání: Větrání bude zajištěno přirozeným větráním, tedy okny, Stavba musí splňovat 
požadavky denní osvětlenosti dle ČSN 730580. 
 
Osvětlení: Denní osvětlení je zajištěno slunečním světlem okny. Umělé osvětlení bude 
zajištěno osvětlovacími tělesy dle typu prostoru a dle výběru investora.  
 
Vytápění: Vytápění je řešeno topnou soustavou s distribučními prvky od společnosti 
Korado. Podrobný návrh vytápění bude vypracován projektantem specialistou.   
 
Zásobování vodou: Voda bude připojena z místního veřejného vodovodu. Rozvody 
pitné vody v objektu budou vedeny v instalačních šachtách. Venkovní podzemní 
hydrant se nachází ve vzdálenosti asi 20 m od objektu. 
 
Odpady:  Při provozu objektu vznikají odpady. Odpady budou ukládány do popelnic na 
zpevněné ploše blízko kraje parcely. 
Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 podle přílohy č.1: 
Skupiny katalogu odpadů: 
20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.  
 
Stavba nemá negativní vliv na okolí, nezpůsobuje hluk, vibrace ani prašnost. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na stavbě bylo zjištěno jen nízké radonové riziko, proto zde nebudou prováděna  
žádná speciální ochranná opaření proti radonu.  
b) ochrana před bludnými proudy, 
objekt se nenachází na území s bludnými proudy. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 
objekt se nenachází na území se zvýšenou technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana před hlukem, 
V přilehlém okolí stavby není žádný zdroj vysokého hluku. Ochranu před hlukem proto 
dostatečně zajišťuje obvodový plášť s izolací. 
 
e) protipovodňová opatření. 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba je napojena na veřejnou infrastrukturu přípojkami:  
Vodovodní: přípojovací místo na veřejný vodovodní řad je v blízkosti pozemku 
Kanalizační: na veřejnou oddílnou kanalizaci se stavba napojuje pod místní komunikací, 
která vede okolo objektu.  
Elektřina: elektřina je napojená na vedení NN v blízkosti pozemku 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Elektřina: v objektu je instalováno 230V, délka 17 m 
Voda: napojena PE potrubím DN100, délka potrubí je 19m. 
Kanalizace: KG potrubí DN 200, délka 25 m, spád 2%. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Před pozemkem se nachází komunikace III.třídy 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Pozemek již je napojen příjezdovou cestou. 
 
c) doprava v klidu, 
Pro parkování bude sloužit garáž, případně zpevněná plocha před garáží.  
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Mezi pozemkem a silnicí se nachází chodník pro pěší. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Před započetím výkopů, bude v místě stavby sejmuta vrstva ornice o  
tloušťce 150mm. Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu. Výkopové práce budou 
provedeny tak, aby se poměr výkopu a zásypu přibližně rovnal. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Plocha pozemku bude po dokončení stavby oseta trávou. Hranice se sousední  
parcelou 1607/76 bude oplocena pomocí živého plotu, který zde  
bude vysázen. Dále bude vysázeno několik stromů a rostlin podle přání investora. 
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c) biotechnická opatření. 
Nejsou navržena žádná biotechnická zařízení 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Během realizace bude mít stavba negativní vliv na hlučnost v okolí. Kvalita  
ovzduší se nebude výrazně zhoršovat. Práce na stavbě budou probíhat pouze v  
pracovní době realizační firmy a hygienické limity nebudou překročeny. 
 
Odpady vzniklý během výstavby bude tříděn a následně odvezen na příslušné skládky 
odpadu dle. zákona o odpadech 185/2001Sb. Dle katalogu odpadů Vyhláška č. 
381/2001 Sb.): 
č. odpadu     název                                           způsob likvidace 
17 05 04       zemina z výkopů, kameny             odvoz na deponii 
17 04 05       železo a ocel                                  odvoz do sběrného dvora 
17 08 02       stavební materiály na bázi sádry   odvoz na skládku  
17 06 04       izolační materiály                          odvoz na skládku  
17 03 01       asfaltové směsi                              odvoz na skládku  
17 02 01       dřevo                                              odvoz na skládku 
17 02 02       sklo a skelná vlna                          odvoz na skládku 
17 01 03       keramické tašky                             odvoz na skládku 
17 01 01       beton                                              odvoz na skládku 
17 02 03       plasty, izol. fólie                             kontejner s tříděným odpadem 
20 03 01       směsný komunální odpad              odvoz na skládku  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
V oblasti realizace stavby se nenachází chránění živočichové, rostliny, dřeviny ani 
památné stromy. Nedojde k narušení ekologických funkcí. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Objekt se nenachází v kontaktu se soustavou chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA (provoz stavby nedoprovázejí  
žádné významné negativní vlivy na životní prostředí).  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Nejsou kladeny požadavky na využití stavby k ochraně obyvatelstva 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Při výstavbě bude potřeba zajistit zásobování vodou a elektřinou. Během  
výstavby bude staveniště zásobováno provizorně řešenými přípojkami. Elektřina bude 
vedena z elektroměrné skříně na hranici pozemku. Voda bude vedena z přilehlého 
vodovodního systému.  
 
b) odvodnění staveniště, 
Na pozemku se nachází dostatečně propustná zemina, proto nebude potřeba  
odvodnění staveniště provádět. V případě potřeby se odčerpá voda z výkopů čerpadly.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu příjezdovou cestou. 
Během výstavby bude staveniště napojeno na technickou infrastrukturu provizorně 
řešenými přípojkami. Elektřina bude vedena z elektroměrné skříně na hranici pozemku. 
Voda bude vedena z přilehlého vodovodního systému.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání ploch a  
objektů v bezprostředním dosahu upravovaného objektu. Nicméně tento vliv bude  
minimální. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na 
okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními 
minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému působení hluku 
a prachu. Na stavbě je nutno udržovat pořádek. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Povinností realizační firmy je chránit okolí staveniště a mimo vymezené  
plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. V souvislosti se stavbou nejsou  
navrhovány žádné asanace, demolice. Na stavbě se budou muset odstranit křoviny. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.  
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 
během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a 
správcem sítě. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č.  
185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady lze ukládat 
pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání 
těchto odpadů. 
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Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu  
odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  
Kód              Typ odpadu                                   Způsob likvidace  
17 01 01        Beton                                              odvoz na skládku  
17 02 01        Dřevo                                             odvoz do sběrného dvora  
17 05 03        Zemina a kamení                            odvoz na deponii  
20 03 01        Směsný komunální odpad              odvoz na skládku  
17 08 02        Stavební materiály na bázi sádry   odvoz na skládku  
17 06 04        Izolační materiály                           odvoz na skládku  
17 03 01        Asfaltové směsi                              odvoz na skládku  
17 01 03        Tašky a keramické výrobky           odvoz na skládku 
17 02 02        Sklo a skelná vlna                          odvoz na skládku 
17 02 03        Plasty, izol. fólie                             kontejner s tříděným odpadem 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
výkop se přibližně bude rovnat násypu. Přebytečná zemina ze zemních prací bude 
odvezena na místní skládku zeminy. V jižní části pozemku bude umístěna skládka 
sejmuté ornice, která se použije na konečnou rekultivaci terénu. Maximální výška 
ložené ornice je 1,5 m.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při znečištění přilehlé komunikace zeminou, bude nutné navrácení její podoby  
do původního stavu. Při výrazně suchém období se bude příjezdová cesta kropit vodou, 
aby se příliš neprášilo do prostředí. Uložení sypkého materiálu musí být zakryto 
plachtami. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo udržováno v čistotě. Dodržování 
nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin. 
Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 
odvezeny na příslušné skládky. 
Ochrana proti hluku nebude potřeba řešit, zdroje hluku budou minimální.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5), 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Rozsah stavebních prací není až tak velký, není potřeba 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré práce musí být prováděny 
za dodržení všech bezpečnostních předpisů, technologických pravidel a platných norem. 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Pracovníci 
budou poučení a proškoleni o bezpečnostní práce a ochraně zdraví při práci. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Rodinný dům není řešen jako bezbariérový. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Příjezdové komunikace, které slouží pro dopravu na staveniště se musí udržovat 
v čistotě, případné větší nečistoty budou odstraněny. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Nejsou stanoveny speciální podmínky. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zemní práce 7/2015 
Hrubá spodní stavba 8/2015 
Hrubá vrchní stavba 9/2015  
Dokončení stavby 4/ 2016  
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a) Technická zpráva 
 
a.1 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou určený pro bydlení pro 4 osoby. 
   
b.1 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání staveb 
 
architektonické řešení: 
řešená dřevostavba je přibližně ve tvaru písmene T, zastřešená sedlovou střechu. Stavba 
je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží, přičemž poslední je v podkroví.  
 
Výtvarné řešení:  
V interiéru dominuje dřevěná podlaha a doplňují ji stěny světle béžové barvy ve stejném 
tónu. 
Na části fasády se nachází dřevěný tmavě hnědý obklad, a zbytek povrchu tvoří 
krémově bílá omítka. Sokl je proveden z přírodního kamene. Stejný kámen je použit i 
pro nášlapnou vrstvu zpevněné plochy. Výplně otvorů jsou opatřeny tmavěhnědým 
nátěrem. I okapové prvky jsou stejné barvy. Na střechu jsou použity keramické tašky 
s povrchovou úpravou černá engoba. Střecha má vetší přesah a před fasádou ji vynáší 
dřevěné sloupky s pásky. 
 
Materiálové řešení: 
-Základy: monolitické pasy z prostého betonu C15/20 
-Podkladní beton: tl.150 mm z betonu C15/20 vyztužený svařovanou kari sítí oka 150 
x 150 mm, tl. drátu 8 mm 
-podsyp pod podkladním betonem: štěrkopískový ,frakce 8 – 16 mm tl.100 mm 
-Izolaci proti zemní vlhkosti: modifikované asfaltové pásy BITU – FLEX AL4 
natavené na podkladním betonu 
-Dřevěné nosné rámy: KVH hranoly ze smrkového dřeva o průřezu 60x160 mm 
-Dřevěné nosné trámy: KVH hranoly ze smrkového dřeva o průřezu 60x240 mm 
-Opláštění: Dřevotřískové OSB deskami Superfinish eco tl.15 mm, sádrokartonové 
desky Knauf 
-Tepelná izolace: minerální skelná vlna  Naturroll FCR 035, minerální skelná vlna 
Knaufinsalution Akustik board, paropropustné dřevovláknité desky Hofatex UD, 
Hofatex THERM, Hofatex SN, Minerální skelná vlna Knaufinsalution Classic 039, 
minerální skelná vlna Knauf Unifit 032, minerální vlna Knauf Unifit 035, EPS Isover 
Grey 150S  
-Fasáda: Na části domu je navržena dřevěná smrková fasáda, barva nátěru tmavě 
hnědá, RAL: 8012, zbytek povrchu tvoří omítka Baumit Opentop barva krémově bílá, 
RAL: 9001. Sokl je proveden obkladem z přírodního kamene, Křemence zlatohnědého 
-Krov: vaznicový, tvořen dřevěnými prvky 
-Střešní krytina: střešní keramické pálené tašky, Tondach Stodo, černá engoba, RAL: 
9011 
 -Výplně otvorů: vstupní dveře, okna a balkonové dveře jsou z 4vrstvých hranolů 
z borovicového dřeva, tmavě-hnědý nátěr RAL: 8012. Střešní okna jsou dřevěné Velux. 
Garážová vrata Lomax barva bílá, RAL: 9001. Vnitřní dveře jsou z děrované 
dřevotřísky, dýhované, barva imitace borovice. 
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-Nášlapná vrstva: V místnostech 104, 106, 107, 201, 202, 205, 206 z masivních 
dřevěných vlysů Feelwood. V koupeně a WC, což jsou místnosti č.: 105, 203, 204, 
keramická dlažba 330x330 RAKO, barva pastelová žlutá, RAL: 1034. V zádveří 101 a 
technické místnosti 102 keramická dlažba 330x330 RAKO, barva světle béžová, RAL: 
1015. V garáži 103 je použita keramická dlažba RAKO Taurus, mrazuvzdorná, 
600x600, barva šedobílá, RAL: 1013. Na zpevněné venkovní ploše je použita dlažba 
z přírodního kamene, Křemence zlatohnědého. Nášlapnou vrstvu terasy tvoří dřevěná 
prkna, tmavě-hnědý nátěr, RAL: 8012.  
-Povrchové úpravy stěn v interiéru: je použit barevný nátěr Baumit StyleCollor, 
v koupelně a WC jsou stěny obloženy do výšky 2000 mm keramickým obkladem 
RAKO, který je přilepen lepidlem C1 RAKO na sádrokartonové desky KNAUF. 
 
Dispoziční řešení: 
V tomto rodinném domě tvoří přízemí zónu denní a druhé patro zónu noční. 
Hlvním vchodem vejdeme do zádveří, odtud na chodbu, ze které vedou dveře do 
technické místnosti,do garáže, a do koupelny s WC. Také se z ní dostaneme do kuchyně 
a do obývacího pokoje, z nějž je přímý vstup na terasu s výhledem na celou zahradu. 
Vedle vstupu do obývacího pokoje se nachází dřevěné schodiště propojující dům 
s druhým nadzemním podlažím. Dostaneme se do chodby odkud vedou jednotlivé 
vstupy do ložn e, dětského pokoje, pokoje pro hosty, WC a koupelny. 
 
Bariérové užívání staveb: 
Objekt není řešen jako bezbariérový 
 
c.1 provozní řešení, technologie výroby 
V objektu se nenacházejí žádné provozy ani výrobní technologie. 
 
d.1 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Stavba je založena na podkladní betonové desce vynesené základovými pasy, pod 
podkladním betonem je štěrkopísková násyp. Na podkladním betonu jsou nataveny 
hydroizolační asfaltové pásy. K základům jsou ukotveny dřevěné nosné rámy  
dřevostavby které po opláštění difuzně otevřeným způsobem slouží jako obvodové 
stěny. Stropy jsou tvořeny opláštěnými dřevěnými trámy. Střecha je vynesena 
dřevěným vaznicovým krovem. Zpevněné lochy jsou vytvořeny štěrkopískovým 
násypem s nášlapnou vrstvou z přírodního kamene. 
 
e.1 bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k 
úrazům. U schodiště je navrženo zábradlí výšky 0,9 m. Všechny použité materiály jsou 
certifikované a nezávadné. 
 
V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, 
technologických pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučení a proškoleni o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Vyhláška č. 309/2006 Sb. bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. 
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f.1 stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace –
popis řešení zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 
tepelná technika: 
Tepelně technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavků 
závazné tepelně technické normy ČSN 730540. Požadavky kladené na objekt 
stanovuje část normy ČSN 730540-2. 
 
Vyhodnocení tepelně technického posouzení je uvedeno v samostatné příloze 
projektové dokumentace jako složka s názvem „stavební fyzika“. Z posouzení a 
vyhodnocení kontrolních výpočtů stavební fyziky bylo prokázáno, že všechny 
konstrukce jsou bezpečné a splňují parametry dle normy ČSN 730540-2. 
Pro navrhovaný projekt je vypracován štítek energetické náročnosti budovy. 
Ukazatel je vypracován podle platné ČSN zatříďuje stavbu klasifikačním ukazatelem do 
klasifikace B. Postup stanovení průměrného součinitele prostupu tepla byl proveden 
podle ČSN 730540-2. Výpočet obálkové metody stanovení štítku energetické náročnosti 
budovy je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace „stavební fyzika “.  
Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími 
normami.   
 
Větrání: Větrání bude zajištěno přirozeným větráním, tedy okny, Stavba musí splňovat 
požadavky denní osvětlenosti dle ČSN 730580. 
 
Osvětlení: Denní osvětlení je zajištěno slunečním světlem okny. Umělé osvětlení bude 
zajištěno osvětlovacími tělesy dle typu prostoru a dle výběru investora.  
 
Vytápění: Vytápění je řešeno topnou soustavou s distribučními prvky od společnosti 
Korado. Podrobný návrh vytápění bude vypracován projektantem specialistou.   
 
Zásobování vodou: Voda bude připojena z místního veřejného vodovodu. Rozvody 
pitné vody v objektu budou vedeny v instalačních šachtách. Venkovní podzemní 
hydrant se nachází ve vzdálenosti asi 20 m od objektu. 
 
Odpady:  Při provozu objektu vznikají odpady. Odpady budou ukládány do popelnic na 
zpevněné ploše blízko kraje parcely. 
 
Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 podle přílohy č.1: 
Skupiny katalogu odpadů: 
20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, 
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.  
 
Stavba nemá negativní vliv na okolí, nezpůsobuje hluk, vibrace ani prašnost. 
 
Ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí zajišťuje obvodový plášť s izolací. 
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g.1 požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požadavky jsou řešeny a podrobně vysvětleny v části projektové dokumentace - požárně 
bezpečnostního řešení stavby, viz. Technická zpráva požární ochrany. 
 
h.1 údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postupů a platných 
norem. V souladu s projektovou dokumentací. Při přejímce materiálů a prací bude 
zkontrolována požadovaná jakost množství a druh materiálu. 
 
i.1 popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Pří výstavbě bude použito tradičních technologických postupů, nejsou kladeny 
zvláštní požadavky na provádění navržených konstrukcí. 
 
j.1 požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Projekt rodinného vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby 
a v tomto rozsahu je vypracován. 
 
k.1 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Nejsou požadovány. 
 
l.1 výpis použitých norem 
předpis č. 20/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby 
- ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2:42 
Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
- ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 
- Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 4301- Obytné budovy 
- ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky. 
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 

 

. 
 

 

Brno, květen 2015                                                          Vypracovala: Simona Svobodová 
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3. Závěr 
Výsledkem mé práce je návrh novostavby rodinného dmu v brněnské městské 

části Žebětín. Cíl bakalářské práce byl tedy naplněn. Prováděcí dokumentace byla 
zpracována pro realizaci rodinného domu z přírodního materiálu. Specifická místa v 
objektu, kde bylo potřeba popsat jejich konstrukční řešení, jsou popsány v příslušných 
detailech. Součástí práce je tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí a 
zatřídění do energetického štítku. Objekt rodinného domu spadá do skupiny B - 
úsporná. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby objekty vyhovují všem nařízením a 
vyhláškám. Odstupová vzdálenost zasahuje i na vedlejší pozemky, ale neohrožují žádné 
stavby. 

Tato práce pro mě má velký přínos, jelikož jsem sama naprojektovala celou 
prováděcí dokumentaci z konstrukčního systému, který jsem dříve skoro neznala, 
Musela jsem prostudovat řadu nových informací, což rozšířilo můj celkový rozhled. 
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4. Seznam použitých zdrojů 
 
Normy, vyhlášky, zákony 
zákon č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony 
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Český 
normalizační institut, červenec 2004 
ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, květen 2009 
ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad 
pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, září 2010 
ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Úřad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2003 
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, červen 2005 

 

Použitá literatura 

KOLB, Josef a Bohumil KOŽELOUH. Dřevostavby: systémy nosných konstrukcí, 

obvodové pláště. 2., aktualiz. vyd. v České republice. Praha: Grada, 2011, 317 s. : il. 
(některé barev.), plány ; 30 cm. ISBN 978-80-247-4071-3. 

ŠKRABALOVÁ, Eva. Dřevostavby. 1. vyd. Šlapanice: ERA, 2002, 118 s. : barev. il. 
ISBN 808651739X 

VAVERKA, Jiří. Dřevostavby pro bydlení. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 376 s. : il. 
(některé barev.), plány ; 25 cm. ISBN 978-80-247-2205-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Webové stránky 

http://www.hobra-hofatex.cz 

http://www.knauf.cz 

http://www.isover.cz 

http://www.oknolux.cz 

http://www.velux.cz 

http://www.lindabstrechy.cz/okapovy-system 

http://www.schiedel.cz 

http://www.tondach.cz 

http://www.suche-rezivo.cz/kvh.  

http://www.baumit.cz 

http://www.rako.cz 

http://cz.kronospan-express.com/ 

http://www.feelwood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
č. – číslo  
mm - milimetr  
m – metr  
m2 – metr čtverečný  
m3 – metr krychlový  
SO – stavební objekt  
Rdt – výpočtová únosnost zeminy [kPa]  
kPa – kilopascal  
Mpa – megapascal  
1. NP – první nadzemní podlaží  
1.S – suterén  
MWh – megawatthodina  
TUV – teplá užitková voda  
RD – rodinný dům  
EPS – pěnový polystyren  
XPS - etxrudovaný polystyren 
OB 1 – budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty  
pv – výpočtové požární zatížení [kg.m-2]  
ps – stálé požární zatížení [kg.m-2]  
a – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [–]  
SPB – stupeň požární bezpečnosti  
R – mezní stav únosnosti  
E – mezní stav celistvosti  
I – mezní strav tepelné izolace  
DP2 – druh konstrukce z hlediska výrobků 
tl. – tloušťka [m]  
MJ – megajoul  
Q – množství uvolněného tepla [MJ.m-2]  
d – odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m]  
Sp – plocha vymezená požárně otevřenými plochami  
Spo – plocha požárně otevřených ploch  
Po – procento požárně otevřených ploch  
l – délka Sp  
hu – výška Sp  
d – délka (odstupová vzdálenost)  
C 20/25 – beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a 
charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa  
S – sever  
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PHP – přenosný hasicí přístroj 34A – hasicí přístroj s hasící schopností 34A pro hašení 
pevných látek  
183B – hasicí přístroj s hasící schopností 183B pro hašení kapalných látek  
ÚC – úniková cesta  
CHÚC – chráněná úniková cesta  
NÚC – nechráněná úniková cesta  
ČSN – česká státní  norma  
m. č. – místnost s číslem  
NV – nařízení vlády  
Sb. – sbírky  
A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  
DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
NN – nízké napětí  
km/h – kilometrů za hodinu  
m n. m. – metrů nad mořem  
θe – návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  
θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  
°C – stupně Celsia  
ŽB – železobeton  
PB – prostý beton  
VC – vápenocementový  
Uf – součinitel prostupu tepla rámu [ W.m-2.K-1] 
Uf - součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1] 
Ψg – lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku [W.m-1.K-1]  
Uw - součinitel prostupu tepla okna [W.m-2.K-1] 
UD - součinitel prostupu tepla dveří [W.m-2.K-1]  
U – součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
UN,rq – součinitel prostupu tepla požadovaný [W.m-2.K-1]  
UN,rec – součinitel prostupu tepla doporučený [W.m-2.K-1]  
R – tepelný odpor [m2.K.W-1 ]  
Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [m2.K.W-1  ]  
Rt – tepelný odpor konstrukce [m2.K.W-1  ]  
Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [m2.K.W-1  ]  
dj – tloušťka j-té vrstvy [m]  
λ – součinitel tepelné vodivost [W.m-1.K-1]  
Ag – plocha zasklení okna (dveří) [m2]  
lg – délka distančního rámečku [m]  
Af – plocha rámu okna (dveří) [m2]  
A – celková ochlazovaná plocha [m2]  
V – obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3]  
A/V – objemový faktor tvaru budovy [m-1]  
b – činitel teplotní redukce [–]  
HT – měrná ztráta prostupem tepla [W.K -1]  
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