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Abstrakt 

Tato bakalářská byla vytvořena za účelem zpracování projektové dokumentace novostavby 

rodinného domu. Jedná se o objekt, který je řešen jako jedna bytová jednotka, dvoupodlažní se 

sedlouvou střechou. Objekt není podsklepený. Půdorysný tvar je kříž. Objekt je navržen 

z konstrukčního systému YTONG. 

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, dvoupodlažní, nepodsklepený, sedlová střecha. 

  

  

Abstract 

This bachelor´s thesis has been created in the order to execute design documentation of a 

family house. It is an object which is resolved as one apartment unit with two stories and 

gabled roof. The object does not have a basement. The horizontal projection is cross. Object is 

designed from the construktion system YTONG. 

Keywords 

Detached house, two-storeyed, the object does not have a basement, gabled roof. 
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Úvod 

 Má bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby 

rodinného domu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o stavbu na 

pozemku parcelní číslo 436/28 v obci Budilov. Stavební pozemek se nachází 

v zastavěném území rodinnými dom. Objekt je zpracován v souladu s urbanistickým 

plánem obce. Je vhodně architektonicky řešen, proto nebude mít negativní dopad na 

okolní zástavbu rodinných domů. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou. 

Půdorysný tvar je kříž. Povrchová úprava objektu je decentních přírodních barvách. 

Přístup na pozemek je z ulice. 

Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Plocha pozemku je 1747 m2, 

z toho zastavěná plocha činí 184,6 m2. Má moderní a atraktivní vnější vzhled, který je 

tvořen členitou fasádou. Je vhodně dispozičně vyřešen, vzhledem k orientaci ke 

světovým stranám. Je možné příjemné a relaxační posezení na terase, která je krytá 

od silničního hluku.  

Součástí práce jsou studijní práce, výkresová dokumentace architektonicko-

stavebního řešení a stavebně konstrukčního řešení, požárně bezpečnostní řešení 

stavby a řešení stavební fyziky. V práci jsou i výpočty základů a schodiště.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA: 
 

A. IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE 
 

 Údaje o stavbě 
 Název stavby 

 Novostavba rodinného domu  
 Místo stavby 

 K.ú. Budilov 38481, Č.P. 436/38 

 Údaje o žadateli 
 Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

 Kateřina Roblová, Krátká 207, Vimperk 

 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Název firmy, adresa sídla firmy 

 PostavTo s.r.o, Rokle 446, Vimperk, 38501 

 Jméno, příjmení projektanta, bydliště, číslo evidence ČKAIT 

 Říha Dušan, Krátká 207, Vimperk, 38501, 1004019  

 

Seznam vstupních údajů 

 Projekt byl vypracován na základě požadavků majitele. Byl předjednaný 

rozsah a způsob realizace objektu. Dodané technické podklady: Výpis 

z katastru nemovitostí. 

 

Údaje o území 

 Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

 Zastavěná plocha je 184,6 m2, plocha stavebního pozemku je 1747 m2 

 Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Travní porost 

 Pozemek je určen jako stavební parcela  

 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Stavba se nenachází v památkově rezervaci či památkové zóně a ani 

s ní nesousedí 

 Údaje o odtokových poměrech 

 Odvedení splaškových vod z domu bude řešeno na pozemku investora 

svedením do kanalizační přípojky. Dešťová kanalizace bude 

odvodněna do plastové jímky na pozemku investora, která bude 

napojena na jednotnou kanalizační přípojku. 

 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánované 

 Stavba splňuje požadavky na výstavbu dle vyhlášky 501/2006 

 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro 

účely bydlení. Staveniště a zařízení staveniště bude zřízeno na  k.ú. 

Budilov 38481, Č.P. 436/38 

 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánu 

 Příslušné orgány státní správy 

 Příslušní správci inženýrských sítí 

 Sousedé  
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 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Dokumentace neřeší 

 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Dokumentace neřeší 

 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 ST. 436/24 – zastavěná plocha 75,4 m2 

 

Údaje o stavbě 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Novostavba rodinného domu 

 Účel užívání stavby 

 Pro účely bydlení  

 Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba 

 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není kulturní památkou 

 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. Budova splňuje obecné 

technické požadavky na stavby. 

 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

jiných právních předpisů 

 Dokumentace je zpracována v souladu s veškerými zákony a normami 

 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Dokumentace neřeší 

 Navrhované kapacity stavby 

 Zastavěná plocha je 71,25 m2, plocha stavebního pozemku je 1747 

m2, stavba bude sloužit jako jednogenerační rodinný dům, pro 4 

osoby. 

 

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO 01 – RD 

 SO 02 – Komunikace + parkování + oplocení 

 SO 03 – Vodovod 

 SO 04 - Chodníky a terénní úpravy 

 SO 05 – Kanalizace 

 SO 06 – Plynovod 

 SO 07 – Vedení nízkého napětí 

 
 

 



 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODINNÝ DŮM 
HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

B.02 B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
AUTOR PRÁCE   DUŠAN ŘÍHA 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE  prof. Ing. JITKA MOHELNÍKOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2015



 

 

Vypracoval: Dušan Říha              2014/2015 2 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Popis územní stavby 

 Charakteristika stavebního pozemku 

 Stávající parcela je nezastavěná, současně vedená jako trvalý travní 

porost. Území je určené podle územního plánu k zástavbě rodinných 

domů. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Byly provedeny tyto průzkumy: Radonový průzkum a geologický 

průzkum (údaje převzaty ústně od objednatele). Na pozemku byla 

zjištěna nízká radonová aktivita. Příjezdová komunikace je provedena 

podle samostatného projektu, který byl proveden včetně uložení 

veřejných sítí zároveň s parcelací pozemku. Současné době je 

komunikace dokončená. Veřejné sítě jsou provedeny v nové 

komunikaci, na pozemek byly přivedeny přípojky: elektrika do pilíře na 

hranici pozemku. 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba se nenachází v památkově rezervaci či památkové zóně a ani 

s ní nesousedí 

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Okolní zástavba na severní straně je tvořena zástavbou rodinného 

domu. Na jižní a západní straně stavba sousedí s travnatou plochou. 

Na východní straně přes komunikaci sestává z výstavby rodinných 

domků. 

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

odtokové poměry v území 

 Staveniště je mírně svažité a nachází se u místní komunikace. 

V komunikaci jsou umístěny stávající inženýrské sítě vody, vedení 

elektro, jednotná kanalizace a plynovod. Odvedení splaškových a 

dešťových vod z domu bude řešeno na pozemku investora svedením 

do kanalizační přípojky 

 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Dokumentace neřeší 

 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 Stavba se bude nacházet v zastavěné části obce Budilov, tudíž 

nebudou žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ne 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Územně technické podmínky 

 Dokumentace neřeší 

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

 Dokumentace neřeší 
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Celkový popis stavby 

 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Navrhovaný rodinný dům tvoří 2 nadzemní podlaží 

 1.NP: Ze zádveří se vejde do haly, ze které se dá jít vpravo na schodiště, 

do technické místnosti, do koupelny a pokoje pro hosty. Naproti od 

schodiště se nachází dveře do obývacího pokoje, jídelny a kuchyně. 

V technické místnosti se nachází plynový kotel, který bude vytápět 

objekt. Dále jsou v technické místnosti pračka se sušičkou. Z technické 

místnosti se dá vejít do garáže a do místnosti na nářadí. Koupelna slouží 

pro návštěvy nebo pro uživatele domu. 

 2.NP: Po schodech se vyjde do 2.NP. Vejde se do haly, ve které jsou 

vstupy do jednotlivých pokojů. Naproti schodišti je ložnice, která má 

samostatnou koupelnu s WC a svojí šatnu. Vlevo je koupelna s WC, 

která je k dispozici vedlejšímu pokoji. Vedle koupelny se nachází ještě 

jedna šatna. 

 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 urbanismus 

 Celé urbanistické a kompoziční řešení vychází z podkladů 

projektové dokumentace. Dům je umístěn na přibližně 

obdélníkovém pozemku. Plocha pozemku je ohraničena na 

východní straně komunikací. Vlastní budova je osazena v 1/3 

pozemku směrem ke komunikaci. 

 Architektonické řešení 

 Hlavní vstup do objektu je ne východní straně objektu. Na 

východ je orientovaná i technická místnost, ve 2.NP jsou 

v tomto směru umístěny šatny a koupelna. Na jih je orientován 

obývací pokoj v 1.NP a ve 2.NP je to ložnice. Na západní 

straně je orientován pokoj pro hosty v 1.NP a dětský pokoj 

v 2.NP. Na severní straně je umístěna garáž a na jihovýchodě 

je kuchyň a jídelna. 

 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Na objektu je použit stavební systém Ytong. Nosné a obvodové zdi 

v nadzemních patrech tvoří přesná tvárnice Ytong tl. 300 mm, příčky 

jsou tvořeny tvárnicí tl. 150 mm. Stropní konstrukce Ytong KLASIK se 

stropní vložkou Ytong. Podlahové konstrukce ze suchého plovoucího 

systému. Okenní a prosklené konstrukce z plastových profilů a rámů. 

Střešní konstrukce zateplena tepelnou izolací, střešní krytina 

keramické tašky BRAMAC. 

 Bezbariérové užívání stavby 

 Dokumentace neřeší 

 Základní technický popis staveb 

 Vstup do objektu z přístupové cesty. Všechny dveře minimální šířky 

800 mm a s úpravou bez prahu. Vchodové dveře šířky 900mm. 

Schodiště není bezbariérové. 

 Technická a technologická zařízení 

 V 1NP je umístěn bojler na ohřev vody a plynový kotel 
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 Požárně bezpečnostní řešení 

 Je řešeno samostatnou projektovou dokumentací, včetně požární 

technické zprávy a výkresové dokumentace 

 Zásady hospodaření s energiemi 

 Řešeno samostatnou projektovou dokumentací 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby 

na okolí 

 Stavba splňuje základní hygienické požadavky pro bydlení, jsou 

vyčleněny prostory pro očistu těla (koupelny, WC), prostor pro přípravu 

jídla (kuchyň), prostory jsou prosvětleny okny. Objekt je vytápěn 

plynovým kotlem. Navržené stavební konstrukce dostatečně zajišťují 

ochranu proti venkovnímu hluku. Je použito systému plovoucích podlah. 

Vyšší hladina vnitřního zdroje hluku se při užívání nepředpokládá. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání 

radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

 Pronikání radonu z podloží bude eliminováno hydroizolací 

s protiradonovou vložkou. 

 

Připojení na technickou infrastrukturu 

 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 Elektrické energie budou do objektu dodávána z rozvodů  veřejné sítě. 

Na hranici pozemku je postavena rozvodná skříň, z které budou dále 

vedeny vlastní rozvody do objektu a odkud bude řešeno i napojení 

staveniště na elektrickou energii. 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vodovodní přípojka napojena na veřejný vodovod v chodníku v ulici. 

 Kanalizace je napojena na kanalizační přípojku v ulici. Bližší 

podrobnosti jsou patrny vždy z příslušné části projektové 

dokumentace. 

Dopravní řešení 

 Popis dopravního řešení 

 Výjezd z pozemku bude v místě hranice pozemku na stávající 

komunikaci. 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Po ukončení výstavby budou provedeny terénní úpravy dle projektu stavby. 

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, takže nebudou vznikat 

žádné zplodiny, které by ohrožovali ovzduší. Hluk bude vznikat 

běžným užíváním objektu. Splaškové vody budou svedeny do potrubí 

jednotné veřejné kanalizace.  Na pozemku je vyhrazen prostor pro 

sběr komunálního odpadu, který bude vyvážen odbornou firmou.  

 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostli a živočichů) 

 Pozemek se nenachází v chráněném prostředí, nejsou zde ani žádné 

památné stromy, rostliny ani živočichové. 

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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 Nenachází se v území Natura 2000 

 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA.: 

 Tato dokumentace neřeší 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínk 

ochrany podle jiných právních předpisů.: 

 Nejsou navrhovaná žádná ochranná pásma 

 Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat: 

- zákon 185/2001 Sb., o odpadech 
  - vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí 

a podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška 381/2001 Sb., katalog odpadů 
 
Hlučnost  
- Je nutné provést opatření ke snížení hluku (dbáme na noční klid, práce 

v noci jsou zastaveny) 
 

Prašnost, provoz strojů 
- Je nutné provést opatření ke snížení prašnosti (suchou zem polévat 

vodou) 
- Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů 
- Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování 

komunálních odpadů 
- Vozidla budou pravidelně čištěna 
- Při výjezdu pracovních strojů na zpevněnou komunikaci dbají pracovníci 

na odstranění nánosů bahna z komunikace 
- Parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 

oleje z aut v případě úniku oleje z aut 
- Jestliže se chemikálie či ropné látky dostanou do půdy, např. při 

prasknutí hydraulické hadice bagru, musíme zeminu v závislosti na 
rozsahu úniku posypat sorbentem a následně odtěžit 

Ochrana obyvatelstva   

 Stavba nebude po dokončení nebezpečná pro obyvatelstvo 

 

Zásady organizace výstavby 

 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Vjezd z budoucího objektu bude připojen k ulici. Technická 

infrastruktura bude přivedena z ulice před pozemkem 

 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 Dokumentace neřeší 

 Maximální zábory pro staveniště 

 Veřejné plochy nebude třeba zabírat 

 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Před výstavbou bude provedeno sejmutí zeminy v tl. 300 mm, která 

bude použita na konečné terénní úpravy. Sejmutá zemina bude 

uskladněna na rohu v severozápadní části pozemku. 
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Odpady 
  
Kat.číslo    Název     Likvidace 
03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo  uložení do kontejneru 
10 13 99  Odpady jinak blíže neurčené   uložení do kontejneru 
   (obaly od vápna)    
20 03 01  Směsný komunální odpad   uložení do kontejneru 
17 04 05  Kovové části     odvoz k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování    odvoz k recyklaci 
12 01 20  Upotřebené brusné nástroje   uložení do kontejneru 
13 08 02  Plastový .kanystr    uložení do kontejneru 
07 02 13  Plastové obaly z materiálu   odvoz na recyklaci 
10 13 99  Papírové obaly od malt   uložení do kontejneru 
17 01 01  Zbytky betonových tvárnic   uložení do kontejneru 
08 04 99  Odřezky hydroizolace    uložení do kontejneru 
17 06 04  Odřezky izolace    uložení do kontejneru 
17 01 03  Keramika, beton    odvoz na recyklaci 
17 11 01  Dřevo napadené škůdci   uložení do kontejneru 
20 03 01  Směsný komunální odpad   uložení do kontejneru 
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D.A.1 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DIPOZIČNÍ A 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Rodinný dům se nachází na pozemku č. 436/38 v k. ú. Budilov. Je vypracován na 

základě uzemního rozhodnutí obce Budilov. Při návrhu byly zohledněny architektonické a 

urbanistické nároky této obce. Rodinný dům je součástí zástavby na okraji obce a  

nenarušuje již vzniklou zástavbu lokality. Objekt je přístupný z ulice. 

Rodinný dům je tvořen samostatně stojícím objektem s jedním funkčním celkem. 

Stavba je navrhnuta jako dvoupodlažní dům se sedlovou střechou. Půdorysný tvar tvoří 

kříž. Stavba má sedlovou vazníkovou střechu, ta má výšku +6,540m.. 

 

Na objektu je použit stavební systém Ytong. Nosné a obvodové zdi v nadzemních 

patrech tvoří přesná tvárnice Ytong tl. 300 mm, příčky jsou tvořeny tvárnicí tl. 150 mm. 

Stropní konstrukce Ytong KLASIK se stropní vložkou Ytong. Podlahové konstrukce ze 

suchého plovoucího systému. Okenní a prosklené konstrukce z plastových profilů a 

rámů. Střešní konstrukce zateplena tepelnou izolací, střešní krytina keramické tašky 

BRAMAC. 

Vjezd na pozemek je umožněn z veřejné komunikace. Plocha před domem je 

zpevněna pomocí zámkové dlažby. Na této ploše je možné parkovat dva osobní 

automobily. Kolem celého objektu je vydlážděn chodníček z betonové zámkové dlažby. 

V 1NP se nachází jak klidová zóna, tak i technické zázemí objektu. Je zde technická 

místnost, ve které se nachází plynový kotel, který zajišťuje vytápění domu a i dodávku 

teplé vody. Je zde také samostatná koupelna. V levé části objektu se pak nachází obývací 

pokoj s jídelním koutem a dále pak kuchyní. Z technické místnosti vede vedlejší vchod do 

garáže, dále jsou v obývacím pokoji a jídelním koutě terasové dveře.  

2NP je taktéž rozděleno na pobytovou a komunikační část. Do pobytové části patří 

dětský pokoj a ložnice rodičů, ke které je připojena samostatná šatna a koupelna. Dětský 

pokoj má koupelnu nacházející se v chodbě. Komunikační část je schodišťový prostor a 

chodba. 
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D.A.2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ    ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

ZEMNÍ PRÁCE 

 Zemní práce bude provádět oborná stavební firma na zemní práce podle projektové 

dokumentace.  

 Na stavební parcele, v místě kde bude stát objekt, se provede sejmutí ornice o 

mocnosti 250 mm a ta bude uskladněná v nedotčené části pozemku. Ornice bude použita 

pro dokončení terénních úprav. Dále se provede vyhloubení stavebních rýh pro základové 

pasy. Rýhy budou vyhloubeny do nezámrzné hloubky -1,200 m od upraveného terénu (UT 

= -0,300m). Výkopové práce pro zpevněné plochy budou zhotoveny při dokončení 

terénních úprav. Všechna vytěžená zemina bude odvezena ze staveniště na skládku. 

Zásypy zeminou budou zhutněny po tl. 200 mm 0,2MPa.  

 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 Výpočet základových konstrukcí byl proveden pod všemi nosnými konstrukcemi v 

objektu. Výpočet a schéma pro výpočet je v příloze D.01 VÝPOČET ZÁKLADŮ.   

 Nejprve se provede osazení prostupů pro inženýrské sítě. Do stavebních rýh se vloží 

zemnící pásek FeZn 10mm. Základové pasy budou provedeny z betonu třídy C 25/30. 

Podkladní betonová mazanina bude z betonu třídy C 25/30 tl. 150mm vyztužená 

svařovanou kari sítí 6 150/150mm.  

SVISLÉ KONSTRUKCE 

1NP, 2NP 

Nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny pórobetonovými tvarovkami YTONG P4-500 

TL.300 mm. Lepení tvarovek bude na tenkovrstvou maltu YTONG. Stěna bude zateplena 

pomocí ISOVER 70F tl. 140 mm. Nosné vnitřní konstrukce jsou tvořeny pórobetonovými 

tvarovkami YTONG. Tyto tvarovky budou také zděny na tenkovrstvou maltu YTONG. 

Nenosné konstrukce jsou tvořeny tvarovkami YTONG na tenkovrstvou maltu YTONG. 

 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je navrhnuta ze systému YTONG KLASIK. Nosníky jsou uloženy na 

nosných zdech. Prostupy ve stropní konstrukci budou řešeny pomocí vynechání YTONG 

tvarovek, výměnou pomocí válcovaného L profilu a dobetonávky. Dovyztužování bude 

pomocí vázané výztuže. V místech prostupů a dobetonávek bude postaveno bednění 

DOKA. Celá konstrukce bude zmonolitněna betonem třídy C 25/30.  

PŘEKLADY 

Montované nosné překlady YTONG NOP. 

HYDROIZOLACE 

Spodní stavba je izolovaná pomocí asfaltových pásů, ELASTEK 50 SPECIAL. Pás je 

vyveden 500 mm nad upravený terén.  

TEPELNÁ IZOLACE  

Nad úrovní terénu je objekt zateplen kontaktním zateplením ISOVER EPS 70f tl. 140mm 

λ= 0,04 W*m-1*K-1. Izolace je lepena k podkladu pomocí tmelu, tmel je nanášen po obvodu 

a na vnitřních bodech, dále pak kotven talířovými hmoždinkami. 
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SCHODIŠTĚ 

V objektu je navrženo schodiště železobetonové schodnicové. Nášlapné stupně jsou 

tvořeny dřevem. Schodiště je křivočaré pravotočivé. Zábradlí je nerezové se skleněnou 

výplní. Výpočet viz D.02 NÁVRH SCHODIŠTĚ 

Z 1NP do 2NP: 18/161,1/280 

OMÍTKY 

VNĚJŠÍ: silikonová tenkovrstvá omítka WEBER PAS. SILIKON tl. 10 mm 

VNITŘNÍ: vápenocementová omítka SALITH MHF-P3 tl. 10 mm 

PODLAHY 

V objektu je použita jedna výška podlah tl. 200 mm. Konstrukce skladem podlah viz C.18 

VÝPIS SKLADEB. 

 
OBKLADY 
VNĚJŠÍ: Obklady na vnější straně objektu nejsou. 

VNITŘNÍ: V hygienické místnosti a kuchyni jsou navrženy keramické obklady, které jsou 

lepeny k podkladu lepícími tmely. Výška a umístění obkladu v příslušných výkresech 

projektové dokumentace C.05 PŮDORYS 1NP a C.06 PŮDORYS 2NP. Výrobce, typ a 

odstín obkladu bude záviset na investorovi.  

VÝPLŇ OTVORŮ 

 V objektu jsou navržena plastová okna STAVONA PROFI s izolačním trojsklem a 

sedmikomorovým rámem. Uw = 1,02-0,22 W*m-2*K-1, Ug = 0,6 W*m-2*K-1, Uf = 1,1 W*m-

2*K-1
. Barevné provedení od exteriéru je v barvě anthrazitgrau-glatt, do interiéru je barva 

také anthrazitgrau-glatt. Bližší specifikace viz C. 17 VÝPIS VÝROBKŮ. 

KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Viz C.17 VÝPIS VÝROBKŮ. 

VĚTRÁNÍ 

 Navrženo přírodní větrání pomocí oken, která jsou opatřena funkcí mikro ventilace. 

V místnost 109 jsou zřízeny větrací otvory.  

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

VNITŘNÍ VODOVOD 

 Voda je přivedena do objektu pomocí vodovodního potrubí z veřejného vodovodu. 

Voda je vedena do 108 TECHNICKÁ MÍSTNOST, kde je ohřívaná v bojleru. Potrubí na 

rozvod je plastové Ekoplastik a izolace Mirelon tl. 10mm. 

VNITŘNÍ KANALIZACE 

 Připojovacím potrubím budou všechny zařizovací předměty připojeny k odpadnímu 

potrubí, které je vedeno v instalačních šachtách. Odpadnímu potrubí je připojeno ke 

svodnému potrubí, odkud je vedeno do jednotné veřejné kanalizace. Dešťové vody budou 

svedeny do jednotné kanalizační sítě.  

  



 

 

Vypracoval: Dušan Říha              2014/2015 5 

 

ELEKTROINSTALACE 

Rozvodná skříň je umístěna v místnosti 107 – zádveří. Všechny rozvody budou vedeny 

ve stěně a podlaze, budou tvořeny kabely a vodiči s měděnými jádry. Umělé osvětlení je 

v objektu řešeno žárovkovými svítidly na stropě. Vypínače budou osazeny 1,25 m nad 

podlahou, zásuvky budou osazeny 0,4 m nad podlahou. 

 

D.A.3 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA,  OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, 

AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

 Budova byla navržena tak, aby byla energeticky nenáročná, tudíž spotřebovávala, co 

nejméně energie. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, dispozičním a 

konstrukčním řešením, orientací ke světovým stranám a velikostí oken. Do návrhu byly 

zohledněny klimatické podmínky lokality Budilov.  Výpočet všech konstrukcí, posouzení, 

použité normy viz D.05 STAVEBNÍ FYZIKA.  

OBJEKT BYL ZAŘAZEN DO KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY A – VELMI ÚSPORNÁ. 
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Závěr 

 Novostavba rodinného domu byla navržena, jako nízko energetická stavba. To 

znamená, aby byly požadavky na provoz, údržbu, energetickou náročnost a 

hospodárnost co nejnižší. Dispoziční řešení je uspořádáno s ohledem na orientaci ke 

světovým stranám. A to tak, aby byly místnosti v denní dobu správně osvětleny a 

osluněny.  

Projektová dokumentace je navržena v souladu se všemi platnými normami, 

vyhláškami a zákony. Byly použity i technické listy a podklady výrobců.  

Bakalářská práce je vypracována v rozsahu zadání. Cílem bylo zpracovat 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby dvoupodlažního rodinného domu. 

Rozsah zadání byl dodržen. Během zpracovávání byly uskutečněny drobné změny, 

které ale neměly větší vliv na konstrukční a dispoziční řešení objektu.  

.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

NORMY 

 ČSN 73 4301 Obytné budovy 

 ČSN 73 4403 Ochranná zábradlí 

 ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov 

 ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

 ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

 ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

 ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 

 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

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

 ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

PRÁVNÍ PŘEDPISY – SBÍRKA ZÁKONŮ ČR 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

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

 Zákon č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o prevenci) 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

VUT    –  Vysoké učení technické v Brně 

FAST    –  fakulta stavební 

PD    –  projektová dokumentace 

DPS    –  dokumentace pro provádění staveb 

M    –  měřítko 

B. p. v.   –  Balt po vyrovnání  

S-JTSK   –  státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

m n. m.   –  metrů nad mořem 

k. ú.    –  katastrální území 

p. č.    –  parcelní číslo 

č. p.    –  číslo popisné 

ul.    –  ulice 

1 S    – první podzemní podlaží 

1 NP    –  první nadzemní podlaží 

2 NP    –  druhé nadzemní podlaží 

PT    –  původní terén 

UT    –  upravený terén 

RD    –  rodinný dům 

OB    –  obytná budova 

kk    –  kuchyňský kout 

d. [m]    –  délka 

tl. [m]    –  tloušťka 

XPS    –  extrudovaný polystyren 

EPS    –  expandovaný polystyren 

PB    –  prostý beton 

ŽB    –  železo beton 

PTH    –  Porotherm 

ČSN   –  Česká státní norma 

BOZP    –  bezpečnost ochrana zdraví při práci 

TUV    –  teplá užitková voda 

HUP    –  hlavní uzávěr vody 

EL. Š.    –  elektroměrná šachta 

R. Š.    –  revizní šachta 

RE    –  retenční nádoba 

I    –  interiér 

E    –  exteriér 

Rdt [kPa]   –  výpočtová hodnota únosnosti zeminy 

P [kN]    –  zatížení 

b [m]    –  šířka 

h [m]    –  hloubka 
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 [mm]   –  průměr 

U [W/(m2*K)]  –  součinitel prostupu tepla 

Uf [W/(m2*K)]  –  součinitel prostupu tepla rámem okna 

Ug [W/(m2*K)]  –  součinitel prostupu tepla sklem okna 

Uw [W/(m2*K)] –  součinitel prostupu tepla oknem 

UN,20 [W/(m2*K)]  –  součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota 

Urec,20 [W/(m2*K)]  –  součinitel prostupu tepla doporučená hodnota 

Uem [W/(m2*K)]  –  průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N,20 [W/(m2*K)]  –  průměrný součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota 

λ [W/(m*K)]   –  součinitel tepelné vodivosti 

R [(m2*K)/E]   –  tepelný odpor konstrukce 

Rsi [(m
2*K)/E]  –  tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla na vnitřní 

straně 

Rse [(m
2*K)/E]  –  tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla na vnější 

straně 

e [°C]   –  teplota exteriéru 

i [°C]    –  teplota interiéru 

ai    –  parametr vnitřního vzduchu 

i    –  relativní vlhkost vzduchu 

si,N [°C]   – nejnižší povrchová teplota 

fRsi    –  teplotní faktor  

fRsi,N    –  teplotní faktor požadovaný 

Rw [dB]   –  vzduchová neprůzvučnost 

Rw,N [dB]   –  vzduchová neprůzvučnost požadovaná 

A [m2]   –  plocha 

s [m2]    –  plocha 

V [m3]   –  objem 

SPB    –  stupeň požární bezpečnosti 

pv [kg/m2]   –  požární zatížení 

d1 [m]    –  odstupová vzdálenost sáláním 

Q [l/s]    –  průtok 

v [m/s]   –  rychlost 
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