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Abstrakt 

Projekt eší technickou dokumentaci áste  podsklepeného rodinného domu v obci 

Vlachovice. Budova je umíst na na mírn  svažitém terénu v proluce ady pozemk  se 

stávajícími rodinnými domy. D m má p dorysný tvar tém tverce se sedlovou 

st echou a p iléhající garáž na západní stran  domu st echu plochou vegeta ní. Suterén 

slouží jako technické a odpo inkové zázemí, první nadzemní podlaží slouží jako 

hygienické a spole enské zázemí a podkroví slouží jako obytný prostor s hygienickým 

zázemím. 

 

Abstract 

The  project  deals  with  the  technical  documentation  of  a  family  house  with  partial   

basement, located in  the village name  Vlachovice . The building is located on slightly 

steep land in the gap between already existing lands and single-family houses. The 

house has the square-shape  platform with saddle roof and clinging garage situated  on 

the west side of the building is constructed with vegetation type  roof.  The basement 

serves as a technical  and relaxation background for the house, the first floor serves as a 

health and social background  and the attic serves as a living area with sanitary 

facilities. 

 
 
 
Klí ová slova 

Rodinný d m, sedlová st echa, áste  podsklepený, zd ný konstruk ní systém. 

 
Key words 

Family house, saddle roof , partial basement, brick constuction system. 
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Úvod 
Projekt se zabývá realiza ní dokumentací novostavby áste  podsklepeného 

rodinného domu v obci Vlachovice u Valašských Klobouk. V práci jsou ešeny 

technické výkresy základ , všech p dorysných podlaží, strop  a st echy, v etn  

nejproblemati jších detail . Budova je umíst na na mírn  svažitém terénu v proluce 

ady pozemk  se stávajícími rodinnými domy. D m má tém  p dorysný tvar tverce se 

sedlovou st echou a p iléhající garáž na západní stran  domu se st echou plochou, 

vegeta ní. Suterén slouží jako technické a odpo inkové zázemí, první nadzemní podlaží 

slouží jako hygienické a spole enské zázemí a podkroví slouží jako obytný prostor 

s hygienickým zázemím. Hlavním cílem práce je, aby se podle dané dokumentace dal 

zhotovit rodinný d m. Práce je len na na výkresovou a textovou ást. 
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A. Pr vodní zpráva 
a) Identifikace stavby, jméno a p íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I , sídlo stavebníka (právnické 

osoby), jméno a p íjmení projektanta, dále základní charakteristika stavby a její 

el. 

 
Název stavby:  Rodinný d m ve Vlachovicích 

 

Místo stavby:  Vlachovice, ulice Drahy 

 

Parcela:  p. . 3355/1, katastrální území Vlachovice u Valašských Klobouk 

 

Stavebník:  Vít Šupol 

   Drahy 93 

   763 24 Vlachovice 

 
Projektant:  Lukáš Strouhal 

   VUT v Brn  – Ústav pozemního stavitelství 

 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích. 
 
Parcela .3355/1 se nachází v katastrálním území Vlachovice u Valašských Klobouk 

v lokalit  vhodné pro individuální bytovou výstavbu. Terén na pozemku je mírn  

svažitý, území je bez vzrostlých d evin. 

Rozm ry domu s garáží a garážovým stáním jsou 14,75 x 10,70 m, výška h ebene od 

0,000 je 8,05m. 

 

 
c) Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu. 
 
Bylo provedeno výškové a sm rové zam ení stavby. Na zjišt ní základových pom  

byly použity podklady od vlastník  okolních staveb. 
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Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Dopravní infrastruktura 

ipojení stavby na místní komunikaci .p. 3789/1 na ulici Drahy bude po zpevn né 

íjezdové cest  z betonové zámkové dlažby na dopravní plochy. Parkovací místa 

budou z ízena v garážovém stání, které p iléhá k západní stran  domu a v garáži, která 

je sou ástí domu. 

Voda, odb r a spot eba 

Novostavba bude napojena na stávající vodovod pitné vody.  

Splaškové vody 

Splaškové vody budou odvád ny do místní jednotné kanalizace p es septik. 

Deš ové vody 

Deš ové vody budou odvád ny do místní jednotné kanalizace. 

Elektroinstalace 

Novostavba bude napojena na místní elektrickou sí . P ípojka elektrické energie bude 

zhotovena ze sloupu NN do zem  k elektrom ru. 

Plynovod 

Rozvod plynu nebude zhotoven. 

 

 
d) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán . 

Požadavky dot ených orgánu budou spln ny. 

 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu. 
i návrhu stavby budou dodrženy technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky . 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. 

 
 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, 

pop ípad  územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona. 
Parcela . 3355/1 je v územním plánu obce Vlachovice ozna ena jako pozemek ur ený 

pro výstavbu. 
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g) cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a 

jiná opat ení v dot eném území. 
i výstavb  blízko hranic pozemku bude postupováno tak, aby vlivem nové výstavby 

nedošlo k poškození okolních objekt . 

 
 

h) edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby. 
edpokládaný za átek stavby 07/2015 

edpokládaný konec stavby 07/2016 

 

Postup prací bude v souladu s technologickými p edpisy a požadavky. Jako první bude 

ízeno za ízení staveništ , poté všechny zemní práce, následn  hrubá stavba a nakonec 

budou provedeny dokon ovací práce. 

 

Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prost edí a ostatní v tis. K , dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i nebytové v 

m2, a o po tu byt  v budovách bytových a nebytových. 

Stavba pro bydlení: 4-5 osob 

Zastav ná plocha: 136,1 m2 

Obestav ný prostor:   788,6,24 m3 

Podlahová plocha:   314,20 m2 

Orienta ní cena:   3,5 mil. K . 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení. 

a) Zhodnocení staveništ , u zm ny dokon ené stavby též vyhodnocení 

sou asného stavu konstrukcí; stavebn  historický pr zkum u stavby, 

která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 

památkové zón . 
Pozemek pro stavbu se nachází v obci Vlachovice. Území je charakteristické zástavbou 

rodinných dom . Rodinný d m bude realizován dodavatelsky. Pozemek .3355/1 je ve 

vlastnictví objednavatele. Na pozemku se v sou asné dob  nic nenachází, plocha je 

ur ena k zastav ní. Pozemek bezprost edn  navazuje na místní komunikaci. Terén je 

mírn  svažitý. Návrh dispozi ního ešení rodinného domu byl podmín n svažitostí 

terénu, orientací ke sv tovým stranám a okolní zástavb . 

Stavba se nenachází v žádné památkové zón . 

 
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad  pozemk  s ní 

souvisejících. 
Jedná se o novostavbu áste  podsklepeného rodinného domu, který se bude nacházet 

v obci Vlachovice. Objekt bude mít dv  nadzemní a jedno podzemní podlaží. Rodinný 

m bude zast ešen sedlovou st echou, na severní stran  zv tšuje prostor koupelny 

viký . Garáž bude mít st echu plochou vegeta ní. Sou ástí stavby budou i p ípojky 

inženýrských sítí. 

Barevné ešení fasády domu bude navrženo tak, aby bylo v souladu s barevným 

vzhledem okolní zástavby, bílá barva. Výpln  otvor  jsou navržené d ev né euro.  

Terénní úpravy budou provedeny sejmutou ornicí. 

Vstup do objektu bude ze severu. 

 

c) Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a ešení vn jších ploch. 
Stavební ešení stavby respektuje klasické pojetí stavby. Jedná se o cihelný systém 

s tuhými stropy a sedlovou st echou. 
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Založení stavby: 

Po provedení skrývky ornice budou vyhloubeny výkopy pro základové konstrukce. 

Zemina bude deponována na pozemku a použita k finálním terénním úpravám. 

Stavba bude založena na tuhých základových pasech z prostého betonu vyztužených 

kari sítí, zakrytých betonovou deskou. Veškeré bližší informace jsou uvedeny 

v posouzení základových konstrukcí a grafické ásti projektové dokumentace. 

Svislé konstrukce: 

ešení obvodových nosných st nových konstrukcí suterénu je provedeno 

z keramických broušených tvárnic Porotherm 36,5 Profi, a vnit ní nosné konstrukce 

jsou provedeny z keramických broušených tvárnic Porotherm 25 SK Profi. Obvodové 

st ny jsou opat eny systémovým kontaktním zateplením z XPS. P ky v suterénu jsou 

z keramických broušených tvárnic Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi. 

Konstruk ní ešení nosných st nových konstrukcí v nadzemních podlažích je 

z keramických broušených tvárnic Porother 36,5 Profi a 25 SK Profi. Obvodové st ny 

jsou opat eny systémovým kontaktním zateplením z EPS. P ky v nadzemních 

podlažích jsou z broušených keramických tvárnic Porotherm 14 Profi, 11,5 Profi a 8 

Profi. 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce budou provedeny z keramických POT nosník  a vložek MIAKO 

zalitých betonem s kari sítí systému Porotherm. 

St ešní konstrukce: 

Zast ešení RD bude ešeno pomocí sedlové st echy. St ešní roviny budou mít sklon 35°. 

Krov je navržen z d ev ných prvk . Prostor podkroví bude zaizolován a na krokvÍch 

bude p išroubován rošt a sádrokarton. St ešní krytina je navržena z keramické pálené 

krytiny TONDACH Hranice 11, Engoba ervená. St echa garáže bude plochá vegeta í. 

Výpln  otvor : 

Vn jší výpln  otvor  budou tvo eny d ev nými okenními profily EURO s izola ním 

dvojsklem. Vchodové dve e budou s horním nadsv tlíkem, které budou osazeny 

bezpe nostním sklem a budou opat eny bezpe nostním kováním. Vnit ní výpln  otvor  

budou d ev né v suterénu osazeny do ocelových zárubní, v nadzemních podlažích do 

obložkových zárubní. Detailní popis je uveden ve výpisu prvk  oken a dve í. 

eklady a pr vlaky: 

eklady budou cihelné Porotherm KP7, osazeny podle tech.listu výrobce podle ší ky 

otvoru. 
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Schodišt : 

V rodinném dom  jsou navržena dv  schodišt  vnit ní to ité a jedno venkovní p ímé 

z 1S na terén, které je tvo eno jako nabetonávka na terén z prostého betonu, po et 

stup  11. Vnit ní schodišt  vedoucí z 1S do 1NP má po et stup  16, je to ité 

doprava. Druhé vnit ní schodišt  z 1NP do 2NP, po et stup  17, to ité také doprava. 

Ob  vnit ní schodišt  jsou tvo eny ze železobetonových desek podep ených nosnými 

zdmi.  

Podlahy: 

V suterénu, kde je podlaha p ilehlá k zemin  a ve 2NP, kde je podlaha nad 

nevytáp ným prostorem, budou podlahy navrženy tak, aby spl ovaly požadovaný 

sou initel prostupu tepla. 

Ostatní podlahy jsou navrženy tak, aby spl ovaly požadavky na akustiku stavebních 

konstrukcí. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Vjezd na pozemek bude ešený z místní komunikace .p. 3789/1 obce Vlachovice, ulice 

Drahy, s kterou pozemek bezprost edn  sousedí a nachází se na severní stran  pozemku. 

Vjezd na pozemek bude ešený jako zpevn ná plocha situována kolmo na místní 

komunikaci. 

ipojení objektu na inženýrské sít  bude ešeno novými p ípojkami z rozvod , které 

jsou ve správ  jednotlivých ve ejných správc . 

Jedná se o napojení vodovodu, kanalizace a elektro NN. 

 
 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v 

klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území. 
Doprava v klidu je ešena mezi objektem a stávající komunikací. Stavba se nenachází 

na poddolovaném území s aktivními sesuvy. 

 
f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany. 

Stavba nebude mít vliv na životní prost edí. Provád ní stavby vyvolá p echodné mírné 

zhoršení životního prost edí v okolí stavby (prašnost, hluk, použití stavebních 

mechanism , zne iš ování komunikace). P ípadné zne iš ování bude okamžit  
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zlikvidováno. Provoz na komunikaci nebude ohrožen. Na komunikaci se nebude 

skladovat, ani krátkodob , žádný materiál. 

i realizaci stavby budou uvažovány tyto technické opat ení v ochran  životního 

prost edí: 

i nakládání s odpady budou dodrženy ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 

Odpady budou prost ednictvím oprávn né osoby p edány k dalšímu využití anebo 

k likvidaci v souladu s platnou legislativou. Bude zajišt no p ednostní využití odpad  

ed jejich likvidací podle §11 zákona 185/2001 Sb. 

Odpady vznikající vlastní inností realizovaného zám ru 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

edpokládaný zp sob 

zneškodn ní 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odborná firma 

15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odborná firma 

15 01 10 Obaly obs. zb. nebezp. I. nebo ob. 

mito I. zne išt né 

N Odborná firma 

15 01 03 D ev né obaly O Odborná firma 

15 01 04 Kovové obaly O Odborná firma 

17 01 01 Beton O Odborná firma 

17 01 02 Cihly O Odborná firma 

17 02 01 D evo O Odborná firma 

17 02 03 Plasty O Odborná firma 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O Odborná firma 

17 04 05 Železo nebo ocel O Odborná firma 

20 01 11 Textilní materiály O Odborná firma 

17 06 04 Izola ní materiály O Výkup, odborná firma 

17 05 04 Zemina nebo kameny O Odborná firma 

20 03 01 Sm sný komunální odpad O Kontejner - Odborná 

firma 

Pozn.: O – odpady bez nebezpe ných vlastností – Ostatní odpady 

 N – odpady s nebezpe nými vlastnostmi – Nebezpe né odpady 

 
 
 



17 
 

g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných 

ploch a komunikací. 
Tento rodinný d m je bez požadavku na toto ešení, projektová dokumentace 

nezpracovává ešení bezbariérového p ístupu. 

 
h) Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  

do projektové dokumentace. 
Byla provedena prohlídka pozemku a okolí. Pro ú el stavby rodinného domu bylo 

vyhodnoceno jako dosta ující. Geologické podmínky byly p evzaty ze zkušeností 

z okolních objekt . 

 

i) Údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní 

polohový a výškový systém. 
ed zahájením prací je nutné oprávn nou geodetickou organizací nebo geodetem 

vyty it všechny stávající podzemní sít  p ímo na pozemku. 

ed zahájením zemních prací je nutné objekt vyty it pomocí lavi ek, také je nutné 

eteln  ur it výškový bod, od kterého se budou ur ovat výšky. 

Výškový systém: Bpv 

0,000 = 363,92 m n. m. 

 
 

j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory. 
Stavba je rozd lena na následující stavební objekty: 

SO 01 – Rodinný d m s garáží 

SO 02 – Suché garážové stání 

SO 03 – Terasa 

SO 04 – Zpevn né plochy 

SO 05 – Terénní úpravy 

SO 06 – Obecní komunikace 

SO 07 – Obecní chodník 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed 

negativními ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. 

jejich minimalizace. 
V pr hu realizace stavby dojde p echodn  k narušení faktoru pohody stavebními 

prácemi, zvýšená prašnost, hlu nost. Tyto vlivy budou po as výstavby eliminovány na 

minimum. Z vlastního provozu se neuvažuje vznik negativních vliv  na okolí.  

 
l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník . 

Veškeré stavební práce a innosti na stavb  budou provád ny v souladu s platnými 

zákony, na ízeními vlády, vyhláškami, p edpisy a ustanoveními SN, které se týkají 

bezpe nosti a ochrany zdraví, zejména pak: 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Na ízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 

vibrací. 

Na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hlouby. 

Na ízení vlády . 378/2001 Sb. které stanovuje bližší požadavky na bezpe ný provoz a 

používání stroj , za ízení, p ístroj  a ná adí. 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita. 

Navržené nosné konstrukce spl ují b žné podmínky na mechanickou odolnost 

konstrukcí a jsou stabilní. 

 
3. Požární bezpe nost. 

Jedná se o jednoduchou stavbu s b žnými požadavky na požární bezpe nost. 

Viz. samostatná ást – požárn  bezpe nostní ešení (PB ). 

 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí. 
Stavba je navržena dle platných hygienických p edpis , které zajiš ují ochranu zdraví a 

životního prost edí. Provoz v objektu nebude zat žovat okolí nadm rným hlukem nebo 

prašností. Použité materiály na výstavbu budou mít certifikát o shod . 
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5. Bezpe nost p i užívání. 
Všechny použité materiály a prvky v interiéru a exteriéru jsou standardní a jejich 

provedení neohrožuje bezpe nost osob. B hem využívání objektu bude stavba opat ena 

žnými udržovacími pracemi a opravami. P i provád ní stavby je nutno dbát všech 

edpis  pro stavbu, montáž a provád ní prací na stavb . 

Stavba je navržena dle Vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 
6. Ochrana proti hluku. 

Konstrukce objektu vyhovuje sou asné norm  o ší ení hluku do okolí. V objektu nebude 

vytvá en žádný nadm rný hluk. 

Práce na staveništi, p i kterých bude hladina hluku p esahovat 50 dB se nesmí 

vykonávat mezi 22:00 a 6:00 hod. 

Vzniklé hlukové pom ry a vibrace nebudou v rozporu s limitami hygienických p edpis  

pro pracovní prost edí. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla. 
a) Spln ní požadavk  na energetickou náro nost budov a spln ní porovnávacích 

ukazatel  podle jednotné metody výpo tu energetické náro nosti budov. 

Viz. TTP 

b) Stanovení celkové energetické spot eby stavby. 

Viz. TTP 

 
 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, údaje o spln ní požadavk  na bezbariérové 

ešení stavby. 
Neuvažuje se pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí radon, 

agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 

bezpe nostní pásma apod. 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zárove  bude sloužit proti 

sobení radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a 

bezpe nostním pásmu a ani v území se seismicitou. Agresivní voda se na staveništi 

nenachází. 

 
10. Ochrana obyvatelstva. 

Objekt rodinného domu spl uje základní požadavky na situování a stavební ešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Obyvatelstvo ani stavebník nejsou nijak 

ohrožení. 

 
11. Inženýrské stavby (objekty). 
a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod. 

St echy objekt  RD i garáže jsou odvodn ny žlaby a svody do kanalizace, která je 

umíst na pod místním obecním chodníkem. 

Splašková a odpadní voda bude z objektu odvedena jednotnou kanalizací. 

 
b) Zásobování vodou. 

Rodinný d m bude zásobován vodou z ve ejného vodovodu. 

 
c) Zásobování energiemi. 

Elektrická energie bude odebírána z nov  vybudované p ípojky NN. 

 
d) ešení dopravy. 

Vjezd na pozemek bude ešený z místní komunikace ulice Drahy obce Vlachovice, 

s kterou pozemek bezprost edn  sousedí a nachází se na severní stran  pozemku. 

Vjezd na pozemek bude ešený jako zpevn ná plocha situována kolmo na místní 

komunikaci. 

 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav. 

Budou realizovány zpevn né plochy pro vjezd na pozemek a pro pohyb osob po 

pozemku. 

Po dokon ení stavby budou na pozemku realizovány vegeta ní úpravy. 
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f) Elektronické komunikace. 

Objekt bude vybaven PC sítí. 

 
 

12.Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb, ú el, funkce, 

kapacita a hlavní technické parametry technologického za ízení. 
V objektu se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní technologická za ízení. 
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F. Dokumentace stavby 
1) el objektu. 

Objekt bude novostavba rodinného domu pro ty  až p ti lennou rodinu. Sou ástí 

stavby budou i inženýrské sít  a úprava venkovních ploch (zpevn né a p ístupové 

cesty). 

 
2) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného 

ešení a ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení 

ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
Navrhovaný rodinný d m bude v proluce ady pozemk  se stávajícími rodinnými domy. 

Objekt bude  áste  podsklepený a s obytným podkrovím. Zast ešení RD bude 

provedeno sedlovou st echou se sklonem 35°, zast ešení garáže bude st echou 

vegeta ní, sklon 3%. Sou ástí stavby budou i p ípojky inženýrských sítí a úpravy 

venkovních ploch. Tento rodinný d m je jednogenera ní. Dispozi  jsou odd leny 

jednotlivé funk ní prostory objektu na komunika ní, pracovní, spole enskou, 

hygienickou a klidovou zónu. Obytné místnosti spl ují požadavky dle SN 73 4301.  

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Další t i vstupy jsou z jižní strany, dva 

z terasy do obývacího pokoje a kuchyn  a t etí do suterénu ze zahrady. 

V p ízemí domu se nachází zádve í, ze kterého je vstup do koupelny s WC a na chodbu. 

Z chodby je vstup do kuchyn  s jídelnou, ve které se nachází spíž, obývacího pokoje, ze 

kterého je vstup na terasu a je propojen s kuchyní pr chozím otvorem, pracovny, a na 

schodišt . Ve druhém nadzemním podlaží se ze schodišt  dostaneme na chodbu, ze 

které je vstup do dvou d tských pokoj  a ložnice, koupelny s WC, která umož uje vstup 

do úklidové místnosti. V suterénu se dostaneme na chodbu, ze které je možno vstoupit 

na WC, do spole enské místnosti, prádelny a haly, ze které je p ístup do sklepa, skladu 

a tech.místnosti, která je propojena se skladem paliva a vstupem na venkovní schodišt  

vedoucí z 1S na zahradu. Pozemek bude oplocen pouze ze severu od hlavní cesty 

ev ným plotem s betonovou zídkou. 

V dom  se neuvažuje s bydlením osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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3) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, 

orientace, osv tlení a oslun ní. 
V objektu se nachází jedna bytová jednotka. 

Užitná plocha:   262,49 m2 

Zastav ná plocha:  136,1 m2 (RD+Garáž) 

Obestav ný prostor:  788,24 m3 

Orientace:   Vstupní ást je orientována na sever. 

Oslun ní:   Oslun ní je dosta ující. 

 
4) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  

na užití objektu a jeho požadovanou životnost. 
Zemní práce: 

Objekt se p ed zahájením zemních prací vyty í lavi kami, z eteln  se ozna í výškové 

body, od kterých se budou ur ovat všechny p íslušné výšky. 

Zemní práce za nou sejmutím ornice z pozemku, ta bude deponována na pozemku a 

použita k finálním terénním úpravám. 

Výkopy stavební jámy a rýh budou vykopány strojn  s ru ním do išt ním základové 

spáry p ed samotnou betonáží. Vykopaná zemina bude stejn  jako ornice deponována 

na pozemku pro pozd jší využití. Objekt se nachází v oblasti se št rkovitou p dou 

s t ídou t žitelnosti t ídy 3. 

Podle zkušeností z okolních staveb je únosnost základové spáry 0,275 MPa. 

Stavební jámy je nutné zabezpe it a zapažit podle pot eby a dbát na BOZ. 

Výkopy budou kopány podle výkresu základ .  

 
Založení stavby: 

Na základ  zjišt ných geologických pom  byly stanoveny rozm ry základových pas . 

Stavba bude v celé ploše založena na tuhých základových pasech z prostého betonu 

C20/25, vyztužených kari sítí, zakrytých betonovou deskou tl.150mm. Veškeré 

exponované konstrukce budou založeny do úrovn  nezámrzné hloubky. Veškeré bližší 

informace jsou uvedeny v posouzení základových konstrukcí a grafické ásti projektové 

dokumentace. 
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Svislé konstrukce: 

ešení obvodových nosných konstrukcí suterénu a nadzemních podlaží 1NP a 2NP je 

provedeno pomocí broušených keramických tvárnic Porotherm 36,5 Profi (tl.365mm), 

ešení vnit ních nosných konstrukcí pomocí  broušených ker. tvárnic Porotherm 25 SK 

Profi (tl.250mm). Obvodové st ny jsou opat eny v 1S systémovým kontaktním 

zateplením z XPS a v 1NP a 2NP z EPS. P ky v suterénu a 2NP jsou z broušených 

keramických tvárnic Porotherm 14 Profi (tl.140mm) a Porotherm 11,5 Profi (tl.11,5mm) 

zd ných na tenkovrstvou maltu. P ky v 1NP jsou z broušených ker. tvárnic  Porotherm 

14 Profi (tl.140mm) a Porotherm 8 Profi na tenkovrstvou maltu. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukci tvo í cihelné vložky MIAKO Porotherm s keramobetonovými 

stropními POT nosníky vyztužené sva ovanou prostorovou výztuží pr m. 5mm, OKA 

150/150mm.  

Vložky Miako budou výšky 190 mm s 60 mm betonové zálivky s vkládanou 

sva ovanou prostorovou výztuží. Na okraji hl. schodiš ové podesty v 1NP a 2NP se 

použijí vložky Miako výšky 80mm se zálivkou betonu 170mm kv li uložení a dodržení 

kotevní délky prut  schodiš ové desky do stropu. Celková tlouš ka stropu bude 250 

mm. POT nosníky budou uloženy na svislé nosné konstrukce na každém konci 125mm. 

Stropní nosníky se ukládají na t žký asfaltový pás uložený na nosné zdivo. 

 

St ešní konstrukce: 

Zast ešení RD bude ešeno pomocí sedlové st echy. St ešní roviny budou mít sklon 35°. 

Krov je z d ev ných prvk . Rozm ry pozednic budou 160x120 mm, krokve 80x180 

mm, kleštiny 80x220 mm a d ev né prvky viký e. Podrobné informace o rozm rech a 

uložení prvk  jsou ve výkresu krovu. 

Všechny d ev né prvky krovu budou opat eny ochranou proti hnilob  a d evokazným 

houbám. 

St ešní krytina je z pálených tašek Tondach Hranice 11, Engoba ervená. La ování pod 

st ešní krytinou bude z latí 60x40 mm, rozte  380 mm. Kontralat  budou z latí stejného 

profilu 60x40 mm. 

Na krokvích bude kontaktní dif zní fólie jutadach 115. Mezi krokvemi je v celé výšce 

tepelná izolace z minerální plsti Isover Orsik. Pod krokvemi se nachází parozábrana 

Jutafol N 140 ST kotvená d ev ným roštem z latí 60x40 mm, do kterého je v celé výšce 
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vložena tepelná izolace z minerální plsti Isover Orsik. Na d ev ném roštu budou 

namontovány sádrokartonové desky Knauf White tlouš ky 9,5 mm. 

Zast ešením garáže bude plochá st echa vegeta ní se sklonem 3%. Odvodn na bude do 

podokapního žlabu pomocí odpadní trubky HTEM pr m.50mm, po 1000mm p es atiku. 

Atika bude oplechována pozinkovaným plechem a opat ena nerezovým zábradlím 

s prosklenou výplní z tvrzeného skla.  

Zast ešení garážového stání a zast ešení vstupu viz. TZ  - Tesa ské výrobky. Krytina na 

obou p íst ešcích bude asfaltový šindel.  

 

Výpln  otvor : 

Vn jší výpln  otvor  budou tvo eny d ev nými Eurookny s izola ním dvojsklem. 

Vchodové dve e budou s nadsv tlíkem, které budou opat eny bezpe nostním sklem 

bezpe nostním kováním. Vnit ní výpln  otvor  budou d ev né v suterénu osazeny do 

ocelových zárubní, v nadzemních podlažích do obložkových zárubní. 

Detailní popis je uveden ve výpise oken a dve í. 

Garáž bude uzav ena elektrickými dálkov  otevíravými sek ními vraty Hormann 

Epu40.  

 

eklady a pr vlaky: 

Všechny p eklady budou cihelné Porotherm KP7. Osazeny do lože z cementové malty, 

délka uložení na svislé nosné konstrukce dle technického listu výrobce dle ší ky otvoru. 

 

Schodišt : 

V rodinném dom  jsou navržena dv  schodišt  vnit ní to ité ší ky ramene 1000mm a 

jedno venkovní p ímé z 1S na terén ší ky ramene 1100mm, které je tvo eno jako 

nabetonávka na terén z prostého betonu, po et stup  11. Vnit ní schodišt  vedoucí 

z 1S do 1NP, po et stup  16, to ité doprava. Druhé vnit ní schodišt  z 1NP do 2NP, 

po et stup  17, to ité také doprava. Ob  vnit ní schodišt  jsou tvo eny ze 

železobetonových desek podep ených nosnými zdmi a opat eny d ev ným madlem ve 

výšce 900mm kotveným do v etenové zdi. Obložení schodiš  viz. výpis podlah. 
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Podlahy: 

Podlahy budou ešeny jako t žké plovoucí mokrým procesem. Na tepelnou izolaci v 1S 

a na kro ejovou izolaci v nadzemních podlažích bude položena separa ní vrstva z PE 

fólie, na kterou bude zhotoven cementový pot r r zných tloušt k podle druhu nášlapné 

vrstvy. Roznášecí vrstva bude po celém obvodu místnosti oddilatována pružným 

páskem. Na cementový pot r bude zhotovena samonivela ní st rka a vlastní nášlapná 

vrstva podlahy. V místnostech v 1S WC, spole enská místnost, chodba, technická 

místnost, sklep, sklad, v 1NP v místnostech zádve í, chodba a 2NP chodba bude 

nášlapná vrstva keramická dlažba. V prádeln  a koupelnách v 1NP a 2NP bude pod 

dlažbou provedena hydroizola ní st rka. Podlahy z keramické dlažby budou lemované 

ker. soklem z dlažby. V suterénu v místnosti sklad paliv bude nášlapná vrstva 

z betonového pot ru. V 1NP v kuchyni a spíži bude podlaha vinylová pod kterou se 

položí podložka Multiprotec Click, v obývacím pokoji a  pracovn  v 1NP a ložnici a 

tských pokojích ve 2NP bude podlaha laminátová s podložkou z p nového 

polyetylenu. Tyto podlahy budou opat eny v rozích p ilepenou d ev nou krycí lištou. 

V suterénu, kde je podlaha p ilehlá k zemin  bude navržena tak, aby spl ovala 

požadovaný sou initel prostupu tepla. 

Ostatní podlahy jsou navrženy tak, aby spl ovaly požadavky na akustiku stavebních 

konstrukcí. 

Podrobný výpis je zpracován ve výpisu podlah. 

 

Železobetonové v nce: 

Železobetonové v nce budou na obvodových a vnit ních nosných st nách. 

Všechny žb. v nce budou mít výšku 250 mm. V nec V6 ve 2NP bude zalomen a spojen 

s v ncem V7. V nec V7 bude nad otvorem vyztužen jako pr vlak podle výpo tu statika. 

Výškové položení v nc , ší ku v nc  a uložení izolace viz. výkresová ást  

 
Izolace proti vod  a radonu: 

Hydroizolace podlah v koupelnách v 1NP a 2NP a prádeln  v 1S bude zajišt na 

st rkovou izolací. 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude z pás , z oxidovaného asfaltu s vložkou ze 

sklen né rohože, plnoplošn  natavených na podkladní desku a st ny suterénu. 

Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad UT. Hydroizola ní vrstva zárove  tvo í i 

ochranu proti radonu ve st edním index 
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Tepelné a zvukové izolace: 

Fasáda objektu je zateplena izolací ISOVER EPS GreyWall tl. 100 mm. St ny suterénu 

jsou zatepleny polystyrenovými deskami ISOVER SYNTHOS XPS. Tepelná izolace ve 

st eše je z minerální plsti ISOVER Orsik celkové tl. 220mm vkládané mezi a pod 

krokve a 260mm vkládané mezi kleštiny a pod kleštiny. V podlahách na terénu jsou 

obsaženy tepelné izola ní desky ISOVER EPS 200 S. Sou ástí skladeb podlah 

v nadzemních podlažích jsou jako kro ejová izolace použity desky skelné plsti ISOVER 

TDPT. 

 
Úpravy povrch : 

Všechny st ny a stropy budou omítnuty jednovrstvou omítkou CEMIX tl. 10 mm a 2x 

vymalovány vnit ní barvou pro malí ské nát ry. Napojení sádrokartonových podhled  

na st ny bude provedeno zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem. 

Koupelny a WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky podle výkresové 

dokumentace.  

Záme nické a kovové konstrukce budou opat eny 2x základním nát rem a 3x vrchním 

nát rem.  

 

Komín: 

Komín je ešen jako systémový celek firmy Schiedel. V objektu je komín s jedním 

pr duchem Absolut 500/360, z tvárnic 16L, pr ru 160mm pro napojení kotle na tuhá 

paliva. Komín bude nad rovinou st echy oplechován pozinkovaným plechem a obložen 

lícovými cihlami. 

 

Záme nické výrobky: 

Do záme nických výrobk  jsou zahrnuty ocelové zárubn  pro jednok ídlé dve e v 1S a 

vnit ní a venkovní zábradlí. Nosná konstrukce vnit ního zábradlí hlavního schodišt  ve 

2NP a zábradlí zelené st echy bude zhotoveno z broušené nezezi, výpl  bude 

z tvrzeného skla. Venkovní zábradlí a madlo schodišt  vedoucího z 1S na zahradu bude 

ocelové ošet eno 2x základním a 2x vrchním nát rem. 
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Truhlá ské výrobky: 

Budou ošet eny vhodným nát rem nebo lazurou. Jedná se p edevším o prahy a 

schodiš ové madlo vnit ního schodišt  z 1S do 1NP a schodišt  z 1NP do 2NP. 

 

Klempí ské výrobky: 

Klempí ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Jsou zde 

zahrnuty vn jší parapety oken, oplechování komínu a atiky zel.st echy, podokapní 

žlaby, svodové roury a kolena. 

Podrobný výpis je zpracován ve výpisu klempí ských prvk . 

 
Teša ské výrobky: 

Do tesa ských výrobk  pat í krom  prvk  krovu zast ešení hlavního vchodu a 

konstrukce garážového stání. Garážové stání bude obsahovat 6 

sloupk 140/140/2450mm kotvených do trnu v žb patce, 2 vaznice 140/140/5100mm 

uložené na sloupech, 7ks krokví 100/170/3750mm, 16 pásk  140/140/600mm a záklop 

z desek 100/30mm.  

Zast ešení vchodu se skládá z 2 sloup  140/140/2350mm a 2 sloup  140/140/2820mm, 

2 vaznic 140/140/2100mm a záklopu s desek 100/30mm. 

Ob  konstukce budou mít horní krytinu asfaltový šindel. 

 

5) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor . 
Nov  navržené ešení bude spl ovat požadavky tepeln  technické normy SN 73 0540: 

St echa    U = 0,185 W/m2K,  

st ny nadzemních podlaží  U = 0,224 W/m2K,  

st ny suterénu nad terénem  U = 0,289 W/m2K, 

st ny suterénu pod terénem  U = 0,292 W/m2K, 

podlaha na terénu   U = 0,339 W/m2K,  

podlaha nad nevyt. prostorem U = 0,189 W/m2K,  

výpln  otvor  – okna   U =  1,375 W/m2K, 

výpln  otvor  – dve e   U =  1,500 W/m2K. 

Pr kaz energetické náro nosti budovy, skladby a posouzení konstrukcí jsou 

v samostatné p íloze. 
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6) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického pr zkumu. 
Základové konstrukce domu jsou navrhovány na p edpokládanou únosnost základové 

spáry 275 kPa. Spodní vody neohrozí základové konstrukce. Podrobný inženýrsko-

geologický pr zkum nebude provád n. 

 
7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných 

negativních ú ink . 
Stavba nebude mít vliv na životní prost edí. Provád ní stavby však vyvolá p echodné 

zhoršení životního prost edí v okolí stavby (prašnost, hluk, použití stavebních 

mechanism , zne iš ování komunikace). P ípadné zne iš ování bude okamžit  

zlikvidováno. Provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho p ípadnému omezení 

dojde jen na dobu nezbytn  nutnou a v mí e nezbytn  nutné. Na komunikaci se nesmí 

skladovat, ani krátkodob , žádný materiál. 

i realizaci stavby budou uvažovány tyto technické opat ení v ochran  životního 

prost edí: 

i nakládání s odpady budou dodrženy ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 

Odpady budou prost ednictvím oprávn né osoby p edány k dalšímu využití anebo 

k likvidaci v souladu s platnou legislativou. Bude zajišt no p ednostní využití odpad  

ed jejich likvidací podle §11 zákona 185/2001 Sb. 

Odpady vzniklé p i výstavb  budou likvidovány odbornou firmou, která má na tyto 

likvidace oprávn ní. 

 
8) Dopravní ešení. 

Vjezd na pozemek bude ešený z místní komunikace .p. 3789/1 obce Vlachovice, ulice 

Drahy, s kterou pozemek bezprost edn  sousedí a nachází se na severní stran  pozemku. 

Vjezd na pozemek bude ešený jako zpevn ná plocha situována kolmo na místní 

komunikaci. 

 
9) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, 

protiradonová opat ení. 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zárove  bude sloužit proti 

sobení radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a 
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bezpe nostním pásmu a ani v území se seismicitou. Agresivní voda se na staveništi 

nenachází. 

 

10) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu.  
Dokumentace byla vypracována na základ  platných p edpis  :  

Zákona  . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu (Stavební zákon) a 

jeho provád cích p edpis , 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj . 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 

stavby,Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj . 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 
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Záv r: 
Výsledkem práce je realiza ní projekt novostavby rodinného domu. 

Tento objekt bude postaven tak, aby spl oval ešení podle platných p edpis  a norem, a 

aby byl šetrný k životnímu prost edí. 
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Seznam použitých zkratek a symbol : 
RD – rodinný d m 

S – suterén 

NP – nadzemní podlaží 

SN – eská státní norma 

NN – nízké nap tí 

m n. m. – metr  nad mo em 

PT – p vodní terén 

UT – upravený terén 

TTP – tepeln  technický projekt 

PB  – požárn  bezpe nostní ešení 

SPB – stupe  požární bezpe nosti 

VŠKP – vysokoškolská kvalifika ní práce 
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 C2 – Zprávy, výpo ty, výpisy 

  a – pr vodní a souhrnná technická zpráva, dokumentace stavby (A, B, F) 

  b – výpo et základ  

  c – výpo et schodišt  

  d – výpis oken a dve í 
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  g – skladby konstrukcí 

  h – slepé matrice – vodovod, kanalizace, rozvody topení 
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