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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá projekcí rodinného domu na parcele č. 6038/1 

a 6051/11 ležícího ve Velkém Meziříčí. Budova je částečně podsklepená s jedním 

nadzemním podlažím a bez obytného podkroví. Svislý nosný systém je tvořen z cihel 

Porotherm, suterén je vyzděn betonovými tvarovkami Prefa. Objekt je zastřešen pultovou 

střechou se sklonem 7° a střechou plochou. Okna a dveře jsou plastová s imitací dřeva. 

Vstup do objektu je umístěn na severní straně. Orientace obytných místností je především 

na jižní stranu domu v návaznosti na zahradu a terasu. Projektová dokumentace je 

vypracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. 

 

Klíčová slova 

rodinný dům, částečně podsklepený objekt, pultová střecha, plochá střecha, 

svahovitý terén, projektová dokumentace 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with the projection of a detached house on the land plot 

no. 6038/1 and 6051/11, which is located in Velké Meziříčí. The building consists of 

partial basement, ground floor and no attic room. The house is designed as a brick 

building from Porotherm, basement is made of prefabricated concrete blocks Prefa. The 

roof is mono-pitched with a slope of 7° and part of house is covered by a flat roof. The 

windows and doors are plastic with imitation of wood. Entry to the building is located on 

the north side. Living rooms are mainly situated in the southern part of the building, in 

connection with garden and terrace. The project documentation is developed in 

accordance to the decree of the building documentation. 

 

Keywords 

detached house, partial basement, mono-pitched roof, flat roof, steep terrain, 

design documentation 

 

 



 

 

Bibliografická citace VŠKP 

  

Miroslav Lysý Rodinný dům ve Velkém Meziříčí. Brno, 2016. 60 s., 183 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 12.5.2016  

  

  

  

                                                         ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Miroslav Lysý  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

  

Tímto děkuji panu Ing. Luboru Kalouskovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a vstřícný 

přístup při vypracovávání bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině, všem 

blízkým a přátelům za vytvoření vhodných podmínek ke studiu. 

  

  

  

V Brně dne 12.5.2016  

  

  

  

                                                         ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Miroslav Lysý  



 

 

Obsah 

Úvod .................................................................................................................................. 9 

A. Průvodní zpráva..................................................................................................... 10 

B. Souhrnná technická zpráva .................................................................................... 19 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení ........................ 38 

Závěr ............................................................................................................................... 49 

Seznam použitých zdrojů ................................................................................................ 50 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................................. 55 

Seznam příloh ................................................................................................................. 58 

Přílohy ............................................................................................................................. 60 

  

 



9 

Úvod 

 Tato bakalářská práce se zabývá projekcí rodinného domu ležícího ve Velkém 

Meziříčí, okresu Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina. 

 Objekt se nachází na pozemku s parcelními čísly 6038/1, 6051/11 a je dle platného 

územního plánu vhodný pro stavbu rodinného domu. Dotčené území je nezastavěno a 

nevyužíváno. Pozemek je svahovitý se spádem k severovýchodu. Dům je jednopodlažní 

s částečně podsklepeným suterénem a je určen k bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba 

je navržena tak, aby respektovala okolní zástavbu. 

 Projektová dokumentace je zpracována jako výsledné řešení objektu pro budoucí 

výstavbu. 

 Seminární práce se zabývá problematikou návrhu a řešení pultové střechy 

projektovaného objektu.  
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A. 1 Identifikační údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Rodinný dům ve Velkém Meziříčí 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

 Velké Meziříčí, kat. území Velké Meziříčí, parc. č. 6038/1, 6051/11 

 

c) předmět projektové dokumentace 

 Předmětem projektové dokumentace je jednopodlažní, částečně podsklepený 

rodinný dům ve Velkém Meziříčí. Objekt je vyzděn z bloků Porotherm, které jsou 

součástí kontaktního zateplovacího systému. Základy jsou tvořeny železobetonovými 

pasy. Střecha je řešena částečně jako pultová a částečně jako plochá. 

 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Jméno:  Miroslav Lysý 

 Adresa:  Karlov 36, Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí 

 E-mail: LysyM@study.fce.vutbr.cz 

 

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) 

 Jméno:  Miroslav Lysý 

 Adresa:  Karlov 36, Velké Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí 

 E-mail: LysyM@study.fce.vutbr.cz 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Jméno:  Miroslav Lysý 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace 

Jméno:  Miroslav Lysý 

 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 

 Územní plán, katastrální mapa, inženýrské sítě 

 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Rozsah řešeného území je dán pozemkem číslo 6038/1 a 6051/11. Dané území se 

nachází ve Velkém Meziříčí v kraji Vysočina. Celková plocha parcely je 1651,50 m2. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Pozemek číslo 6038/1 je druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jako 

neplodná půda. Pozemek číslo 6051/11 je evidován jako trvalý travní porost se způsobem 

ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond,  BPEJ 73756. Bude zpracován podklad 

s žádostí o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 
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c) údaje o odtokových poměrech 

 Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl pro tuto stavbu proveden. 

Vychází se z poznatků již realizovaných staveb v sousedství. Podzemní voda se 

předpokládá pod úrovní základové spáry. 

Kanalizace je napojena na místní veřejný řad kanalizace pomocí kanalizační 

přípojky. Dešťová voda bude zadržována v retenční nádrži s objemem 10 m3. Nadbytečné 

množství dešťové vody bude odváděno pomocí přípojky do dešťové kanalizace. 

 

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

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

souhlas 

 Byla vydána žádost o územní rozhodnutí a všechny podmínky o souladu s územně 

plánovací dokumentací jsou splněny dle požadavků orgánů. 

 

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 

 Byla vydána žádost o územní rozhodnutí a všechny podmínky o souladu s územně 

plánovací dokumentací jsou splněny dle požadavků orgánů. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Jsou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

ČP VLASTNÍK 
ADRESA 

VLASTNÍKA 

VÝMĚRA 

[m2] 

DRUH 

POZEMKU 

6051/69 Město Velké Meziříčí 
Radnická 29/1, 59401 

Velké Meziříčí 
800 ostatní 

plocha 

6051/6 Hutárek Milan 
Jedlová 2143/7, 59401 

Velké Meziříčí 
714 zahrada 

6051/73 
SJM Lysý Miroslav a 

Lysá Blanka 

Karlov 811/36, 59401 

Velké Meziříčí 
653 

trvalý 

travní 

porost 

6039 
SJM Lysý Miroslav a 

Lysá Blanka 

Karlov 811/36, 59401 

Velké Meziříčí 
4218 lesní 

pozemek 

6038/3 
SJM Lysý Miroslav a 

Lysá Blanka 

Karlov 811/36, 59401 

Velké Meziříčí 
404 ostatní 

plocha 

 

A. 4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Jedná se o stavbu rodinného domu určeného k bydlení majitelů. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavby 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

 Nejsou žádné údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby v platném znění. Dbáno bude na dodržování zákona č. 309/2006 

Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále pak na nařízení č. 362/2005 Sb. - Nařízení 

vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Způsob bezbariérového užívání stavby je dán vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Jedná se o stavbu rodinného domu určeného k bydlení majitelů. Pro daný typ 

stavby není řešení pro bezbariérové užívání stavby předepsáno. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 Jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

 Celková plocha pozemku: 1651,50 m2 

 Zastavěná plocha: 333,70 m2 

 Podlahová plocha 1S: 64,46 m2 

Podlahová plocha 1NP: 145,23 m2 

Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu. 

 



17 

 

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.) 

 Výpočet energetické náročností řeší samostatný projekt.  

 Odpadové hospodářství řešeno v souladu se životním prostředím dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech.  

 Dešťová voda bude zadržována v retenční nádrži s objemem 10 m3. Nadbytečné 

množství dešťové vody bude odváděno pomocí přípojky do dešťové kanalizace. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

 Předpoklad zahájení stavby: 06/2015 

 Předpoklad dokončení stavby: 10/2016 

 Členění na jednotlivé etapy: 

- zemní práce 

- základy 

- hrubá spodní stavba 

- hrubá vrchní stavba, zastřešení 

- provádění příček a hrubých instalací 

- provádění vnitřních omítek a potěrů 

- provádění podlah, povrchů a technologie 

- vnitřní kompletace, vnější úpravy 

- kontrola kvality a přejímka 

 

k) orientační náklady stavby 

 7 000 000 Kč 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a techno-

logická zařízení 

 SO01 – rodinný dům 

 SO02 – přípojky 

 SO03 – zpevněné plochy 

 SO04 – oplocení 

  

Nevyskytují se žádná technologická zařízení. 

 

 

V Brně 5/2016        Miroslav Lysý 
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B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Projekt řeší novostavbu rodinného domu. Stavební parcely 6038/1, 6051/11 se 

nacházejí v jižní části Velkého Meziříčí, okresu Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina. 

Dotčené území je nezastavěno a nevyužíváno. Pozemek je svahovitý se spádem 

k severovýchodu. Přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Jedlová, 

umístěným na severovýchodní hranici pozemků, kde bude řešen i konečný vjezd a vstup 

do objektu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl pro tuto stavbu proveden. 

Vychází se z poznatků již realizovaných staveb v sousedství. Dle těchto poznatků se zde 

vyskytuje hlína písčitá F3, Rdt = 200 kPa. Radonové riziko bylo stanoveno pro tuto oblast 

jako vysoké.  

Hladina podzemní vody nebude mít vliv na stavbu. Její úroveň se předpokládá 

pod úrovní základové spáry. 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden, jelikož se jedná o novostavbu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stávající ochranná a bezpečností pásma nejsou dotčena. Zřizována nebudou ani 

žádná nová.   

 

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

 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 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Během výstavby 

bude pozemek oplocen mobilním dílcovým plotem s neprůhlednou fólií. V oplocení bude 

umístěna uzamykatelná brána. Bude dbáno na dodržení ochrany okolí staveniště, tudíž 
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veškeré aktivity spojené se stavbou budou realizovány pouze na daných pozemcích. Po 

ukončení stavebních prací budou provedeny terénní a sadové úpravy.  

Stavba splňuje základní požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany 

obyvatelstva.  

Kanalizace je napojena na místní veřejný řad splaškové kanalizace pomocí 

kanalizační přípojky. Dešťová voda bude zadržována v retenční nádrži s objemem 10 m3. 

Nadbytečné množství dešťové vody bude odváděno pomocí přípojky do dešťové 

kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Dotčené území je nezastavěno a nevyužíváno, z toho důvodu neplynou žádné 

požadavky na asanace či demolice. Na pozemku se nacházejí stromy, které ovšem 

nezasahují do plánované výstavby a nebude nutné jejich kácení. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Pozemek číslo 6051/11 je evidován jako trvalý travní porost se způsobem ochrany 

nemovitosti: zemědělský půdní fond,  BPEJ 73756. Bude zpracován podklad s žádostí 

o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Žádný z pozemků 6038/1, 6051/11 není 

určený k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Jedlová, umístěným 

na severovýchodní hranici pozemků, kde bude řešen i konečný vjezd a vstup do objektu. 

Sítě veřejné infrastruktury jsou provedeny v ploše stávající komunikace. Napojení na sítě 

veřejné infrastruktury zajistí přípojky: vodovodní, plynovodní, elektrická. Kanalizace je 

napojena na místní veřejný řad splaškové kanalizace pomocí kanalizační přípojky. 

Dešťová voda bude zadržována v retenční nádrži s objemem 10 m3. Nadbytečné množství 

dešťové vody bude odváděno pomocí přípojky do dešťové kanalizace. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Daná stavba není věcně nebo časově vázaná. Na danou stavbu se nevztahuje žádná 

související nebo podmiňující investice. 

 

B. 2  Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

 Jedná se o novostavbu jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu 

pro bydlení čtyřčlenné rodiny. 

  

Celková plocha pozemku: 1651,50 m2 

 Zastavěná plocha: 333,70 m2 

 Podlahová plocha 1S: 64,46 m2 

Podlahová plocha 1NP: 145,23 m2 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Rodinný dům je navržen tak, aby splňoval podmínky územní plánu. Řešené území 

se nachází v jižní části města Velké Meziříčí zhruba 1 km od centra. Je situován v oblasti 

s novou výstavbou rodinných domů. Pozemek je v současné době nezastavěný 

a nevyužívaný. Stavba je navržena tak, aby respektovala okolní zástavbu. Jedná se 

o jednopodlažní částečně podsklepený rodinný dům.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

 Stavba je navržena jako zděná se zateplením ze šedého polystyrenu. Kontaktní 

zateplovací systém je opatřen vnější krycí vrstvou minerální tenkovrstvé omítky. Z jižní 

strany je suterénní stěna z části obložena kamennými obkladovými pásky. Krytá část 

vstupu a vjezdu do garáže je opatřena omítkou světle šedé barvy RAL 7035. Nadzemní 

podlaží opatřeno omítkou bílou s výjimkou prostoru obývacího pokoje natřeného na 
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světle šedo RAL 7035. Vrchní část fasády a prostory mezi okny jsou obloženy dřevěným 

obkladem ze sibiřského modřínu. Okna a dveře budou plastové s imitací dřeva. Střecha 

nad hlavní části domu je řešena jako pultová se sklonem 7°. Nad obývacím pokojem se 

nachází plochá střecha s atikou.  

 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Jedná se o jednopodlažní částečně podsklepený rodinný dům. Vstup do objektu se 

nachází v suterénu a je zajištěn ze severní strany od místní komunikace. Vjezd do garáže 

je realizován stejným způsobem.  Kromě zádveří a prostoru garáže je v suterénu ještě 

umístěn sklad a technická místnost. Vstup do nadzemního podlaží je řešen pomocí 

schodiště z prostoru zádveří do prostoru haly. Nadzemní podlaží je rozděleno do několika 

celků. Jedním z nich jsou dva pokoje sloužící mladším obyvatelům domu. Tyto pokoje 

mají dohromady řešeny koupelnu a sociální zařízení přístupné z haly a sloužící i pro 

případné hosty. Na opačné straně domu se nachází ložnice rodičů s vlastní koupelnou se 

sociálním zařízením. V centrální části je umístěn prostor obývacího pokoje, kuchyně 

a místnost pro domácí práce. 

 Jedná se o rodinný dům, technologie výroby není navržena. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Způsob bezbariérového užívání stavby je dán vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Jedná se o stavbu rodinného domu určeného k bydlení majitelů. Pro daný typ 

stavby není řešení pro bezbariérové užívání stavby předepsáno. 

 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Objekt je navržen tak, aby odpovídal kritériím požadavků na bezpečnost. 

 

B. 2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 

 Objekt rodinného domu je navržen z keramických tvarovek POROTHERM 

tloušťky 300 mm se zateplením ze šedého polystyrenu BAUMIT tloušťky 140 mm. 
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Kontaktní zateplovací systém je opatřen vnější krycí vrstvou minerální tenkovrstvé 

omítky. Suterén je vyzděn bednícími tvarovkami PREFA tloušťky 300 mm se zateplením 

extrudovaným polystyrenem BAUMIT tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce v objektu 

jsou tvořeny systém POROTHERM tloušťky 250 mm. Založení objektu je navrženo na 

základových pasech. Střecha nad hlavní části domu je řešena jako pultová se sklonem 7°. 

Nad obývacím pokojem se nachází plochá střecha. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- zemní práce 

 Před samotným zahájením výstavby dojde ke skrývce 200 mm ornice, která bude 

uložena na dočasnou skládku na daném pozemku. Deponie nesmí přesahovat výšku 2000 

mm, se sklonem 1:1,5 až 1:2. Provedení výkopových prací bude odpovídat rozsahu 

projektové dokumentace. Po dokončení výkopových prací a před betonáží dojde 

k ručnímu začištění základové spáry. Zemina vytěžená při výkopech bude použita při 

terénních úpravách. Bilance zemních prací bude vyrovnaná - s přebytky se neuvažuje, 

pokud však nastanou, budou odvezeny a uloženy na povolené skládce. Hladina spodní 

vody neohrožuje výstavbu spodní stavby. 

 

- základové konstrukce 

 Objekt je založen na základových pasech z třídy betonu C16/20. Základová deska 

je navržena tloušťky 150 mm vyztužena KARI sítí ⌀ 5 mm s oky 150 x 150 mm. Jako 

podklad slouží hutněný štěrkový podsyp frakce 8/16 s výškou zásypu 100 mm. Opěrná 

zeď je navržena z bednících tvarovek PREFA tloušťky 300 mm. 

 

- tepelná izolace 

 Tepelná izolace v podlahách přiléhajících k zemi je zvolena ISOVER EPS 100S 

s tloušťkou 100 mm. Pouze v místnosti garáže je zvolen typ ISOVER EPS 200S z důvodu 

většího zatížení. Suterénní obvodové stěny jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem 

ISOVER STYRODUR 3035 CS tloušťky 140 mm. Obvodové stěny s fasádou jsou 

zatepleny deskami z šedého polystyrenu tloušťky 140 mm BAUMIT STARTERM, který 

je součástí kontaktního zateplovacího systému ETICS od firmy BAUMIT. Strop a stěna 

garáže a strop skladu umístěných v suterénu jsou od celého objektu odizolovány navíc 
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deskami YTONG MULTIPOR tloušťky 100 mm. U střechy pultové je použita tepelná 

izolace deskami EPS 150S tloušťky 140 mm. Spád je vytvořen rovněž z tohoto typu 

polystyrenu. Zateplení nadzemního podlaží pod pultovou střechou je zajištěno deskami 

z kamenné vlny, které jsou umístěny ve dvou vrstvách každá po tloušťce 120 mm, 

dohromady tedy 240 mm. 

 

- svislé konstrukce 

 Suterénní zdivo je tvořeno bednícími tvarovkami PREFA BTB 40/30/25 (P+D) 

tloušťky 300 mm. Obvodové zdivo je vyzděno keramickými tvarovkami POROTHERM 

30 PROFI DRYFIX tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné zdivo tvoří POROTHERM 25 

PROFI DRYFIX tloušťky 250 mm, nenosné vnitřní stěny POROTHERM 14 PROFI 

DRYFIX, tloušťky 140 mm.  

 

- vodorovné stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce nad suterénem je řešena pomocí systému POROTHERM 

STROP tloušťky 250 mm. Stejným způsobem je zastropeno i prvního nadzemního 

podlaží. 

 

- překlady 

 Jako překlady jsou zvoleny výrobky firmy POROTHERM. V obvodových 

a vnitřních nosných stěnách je využit výrobek POROTHERM KP 7 a VARIO, v místech 

příčkového zdiva POROTHERM KP 14,5. V případech větší světlé šířky otvoru jsou 

užity překlady ze železobetonu. 

 

- hydroizolace 

 Hydroizolace spodní stavby je tvořena dvěma SBS modifikovanými asfaltovými 

pásy – ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Plochá střecha je izolována rovněž dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy – 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR a GLASTEK 30 STICKER ULTRA. Doplňkovou 

hydroizolaci pultové střechy tvoří fólie TYVEK SOLID. 
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- podlahy 

 Podlahy v suterénu jsou navrženy bez podlahového vytápění s nášlapnou vrstvou 

z keramických dlaždic RAKO. Podlahy v nadzemním podlaží s podlahovým vytápěním 

mají nášlapnou vrstvu z keramických dlaždic RAKO či třívrstvých dubových parket. 

Všechny vrstvy podlahy splňují atest pro podlahová vytápění. 

 

- komíny a kouřovody 

 V objektu se nachází jedno komínové těleso s jedním komínovým průduchem. 

Navržen je systém SCHIEDEL ABSOLUT 360 x 360 mm. Komín je dilatován od nosné 

konstrukce 30 mm minerální rohoží. Dodržena bude vzdálenost od krokví a to 100 mm. 

 

- výplně otvorů 

 Rámy venkovních oken a dveří budou z plastových profilů zaskleny trojsklem. 

Vnější vzhled bude imitace dřeva, vnitřní profily budou bíle. Označení oken je PKS 84 

s hodnotami Ug = 0,72 W/m2.K, Uf = 0,95 W/m2.K. Vnější dveře značky MATURA 76 

AD s hodnotami U = 0,95 W/m2.K. Vnitřní dveře budou vyrobeny ze dřeva firmy 

SAPELI typ LOTOS. Garážová vrata jsou navržena sekční výrobce DOORHAN, U = 

0,92 W/m2.K.  

 

- střecha 

 Plochá střecha s atikou je navržena z hydroizolační vrstvy SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Spád střechy je tvořen ze spádového polystyrenu EPS 150S a rovněž 

tak tepelná izolace střechy tloušťky 140 mm.  

 U pultové střechy vodorovnou nosnou konstrukci zajišťuje montovaný Porotherm 

strop tloušťky 250 mm. Na jeho horní povrch stropu bude nanesen asfaltový penetrační 

lak Dekprimer. Plamenem k němu je nataven Glastek Al 40 Mineral – SBS modifikovaný 

asfaltový pás s nosnou vložkou z AL fólie (8 μm) kašírovanou skleněnými vlákny 

(60 g/m2), který slouží jako parotěsnící vrstva. Na této fólii tloušťky 4 mm jsou volně 

položeny dvě desky z kamenné minerální vlny Rockwool Rockmin PLUS – každá 

s tloušťkou 120 mm. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,037 W/m.K. Tyto 

desky chrání difúzně otevřená fólie (sd ≤ 0,03 m) Tyvek Solid. Následuje větraná 

vzduchová mezera, která v nejnižším místě dosahuje výšky 710 mm. Nosnou funkci 
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horního pláště zajišťují krokve, které jsou umístěny v pod úhlem 7°. Tvořeny jsou 

z lepeného lamelového dřeva BSH – GL28 s průřezem 100x260 mm. Na tyto krokve jsou 

přibity dřevěná prkna o tloušťce 24 mm a tvoří tak plnoplošné bednění pro doplňkovou 

hydroizolaci z difúzně otevřené fólie Tyvek Solid. Následují dřevěné kontralatě o průřezu 

60x60 mm a na nich umístěná dřevěná prkna o tloušťce 28 mm. Krytinu této pultové 

střechy zajišťuje falcovaný plech barvy RAL 7024 Rukki Classic Premium o tloušťce 

0,5 mm.  

 

- klempířské práce 

 Součástí klempířských prací je systém okapů, oplechování atiky a osazení 

parapetních plechů. Detailní specifikace jednotlivých výrobků je popsána ve výpise 

klempířských výrobků. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Statickým výpočtem vlastní tíhy skladeb zdiva, stropů a střechy na nejkritičtějším 

místě bylo spočítáno zatížení, které nebude mít za následek zřícení stavby nebo jejich 

částí, či přetvoření. Návrh předpokládá osazení objektu zvolenými typy výrobků 

s deklarovanými fyzikálními vlastnostmi.   

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

 Vytápění objektu je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem LOGAMAX 

PLUS GB172 s výkonem 24 kW. Ohřev teplé vody probíhá pomocí zásobníku teplé vody 

LOGALUX S120/5 s objemem 120 l. Jednotlivé přípojky k objektu jsou popsány v bodě 

B. 1 – h). 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 

projektové dokumentace. 
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B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz samostatná část dokumentace D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ.  

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Viz samostatná část dokumentace STAVEBNÍ FYZIKA.  

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V projektu není navržen alternativní zdroj energie.  

 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky 

na pracovní a komunální prostředí 

 S ohledem na účel objektu – rodinný dům, nebude během jeho užívání docházet 

k negativnímu vlivu na okolí. Ve všech obytných místech bude zajištěno přirozené 

osvětlení okny doplněné o osvětlení umělé. Okny je také řešeno větrání všech prostor 

objektu. V místnostech bez oken je větrání zajištěno ventilátory. K přirozenému větrání 

garáže slouží neuzavíratelné větrací otvory. Opatření proti nežádoucímu vlivu hluku je 

zajištěno zvukovou neprůzvučností konstrukcí zdí a výplní otvorů.  

 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Na podkladním betonu a suterénních stěnách je provedena celoplošná izolace proti 

pronikání zemní vlhkosti a radonu z podloží. K tomu slouží dva SBS modifikované 

asfaltové pásy ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Korozní průzkum ani monitoring bludných proudů nebyl proveden. Jejich 

provedení se vzhledem k charakteru objektu a okolí nepředpokládá. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

 V budově ani jejím okolí nebude vznikat žádná výrazná technická seizmicita. Její 

řešení tudíž není nutné. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Opatření proti nežádoucímu vlivu hluku je zajištěno zvukovou neprůzvučností 

konstrukcí zdí a výplní otvorů. Vzhledem k charakteru okolí a funkce objektu není 

potřeba realizovat ochranná opatření. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 Vlivům zemní vlhkosti bude konstrukce odolávat hydroizolačním souvrstvím 

navrženým ve spodní stavbě. Chemickým a atmosférickým vlivům budou odolávat 

konstrukce obvodové a střešní. Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 - kanalizace 

 Kanalizace je napojena na místní veřejný řad kanalizace pomocí kanalizační 

přípojky přes revizní šachtu zřízenou na hranici pozemku. Dešťová voda bude zadržována 

v retenční nádrži s objemem 10 m3. Nadbytečné množství dešťové vody bude odváděno 

pomocí přípojky do dešťové kanalizace. Přípojka dešťové kanalizace bude rovněž 

osazena revizní šachtou. Navrhovaná potrubí pro oba druhy kanalizace jsou PVC KG DN 

150. 

 

- vodovod 

 Na veřejný řad vodovodu bude realizována přípojka, která na hranicí pozemku 

bude vyúsťovat do vodoměrné šachty 900 x 1200 mm s poklopem o rozměrech 600 x 600 

mm. 
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- plynovod 

 Napojení plynovodu na hlavní vedení středotlakého plynu probíhá přes HUP 

umístěný v pilíři na hranici pozemku. Hloubka uložení pod zemí je 1000 mm. Pod 

vozovkou bude vedení umístěno do ochranné chráničky. 

 

- elektroinstalace 

 Přípojka elektroinstalace od veřejného silového vedení nízkého proudu bude 

napojena přes elektroměr umístěn v pilíři na hranici pozemku. Jističová skříň se umístí 

do prostoru garáže. 

 

 – dle dokumentace uvedené v příloze C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 – dle dokumentace uvedené v příloze C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Jedlová, umístěným 

na severovýchodní hranici pozemků, kde bude řešen i konečný vjezd a vstup do objektu. 

Tento přístupový prostor bude i sloužit během výstavby.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na komunikaci bude vydlážděno venkovní kamennou dlažbou. 

 

c) doprava v klidu 

 Pro odstavení automobilů bude sloužit garáž pro dva osobní automobily. Další 

možnost parkování nabízí zpevněná plocha před objektem. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší a cyklistické stezky se v dané lokalitě nenacházejí a nebudou řešeny. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Terénní úpravy budou realizovány po samotné výstavbě objektu a úpravě 

zpevněných ploch. Bude provedeno rozvezení ornice, oplocení pozemku a zatravnění. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Vegetační prvky kromě zatravnění nejsou navrhovány. Budou řešeny investorem 

po dostavbě objektu. 

 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 S ohledem na účel objektu – rodinný dům, nebude během jeho užívání docházet 

k negativnímu vlivu na okolí. Odpady vzniklé při výstavbě budou evidovány a bude 

s nimi nakládáno dle zákona č. 185/2001 - Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 Na pozemku se nacházejí stromy, které ovšem nezasahují do plánované výstavby 

a nebude nutné jejich kácení. V dané oblasti se nenacházejí ani chráněné rostliny či 

živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině budou v maximální míře zachovány. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Navržená stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí není nutné pro tuto stavbu realizovat. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nebudou zřizována žádná nová ochranná a bezpečností pásma. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 V rámci stavby rodinného domu není nutno zřizovat a nebudou zřizována civilní 

ochrany. Stavba nebude během výstavby ani při jejím užívání bránit plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. V případě vzniku mimořádné události budou pracovníci popř. uživatelé 

informování obvyklými způsoby. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

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

 Pro potřeby výstavby bude zřízena přípojka vody a elektrické energie na hranicích 

pozemku v místech přípojek. Přípojky budou vybaveny přístroji s měřením spotřeby. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Odvádění srážkových vod ze staveniště je navrženo jako gravitační se vsakováním 

do okolního terénu. Bude zajištěno, aby stékající voda nenarušovala a neznečisťovala 

přilehlou komunikaci. V případě nadměrného množství srážkových vod je navrženo, po 

dohodě se správcem sítě, přečerpávání kalovým čerpadlem přes sedimentační šachtu 

s filtrací do dešťového řadu. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Jedlová, umístěným 

na severovýchodní hranici pozemků, kde bude řešen přístupový prostor na staveniště. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno na hranici pozemku v těchto místech. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Prováděním stavby bude docházet k minimálnímu vlivu na okolní stavby 

a pozemky. Při výjezdu vozidel ze stavby bude dbáno na očištění vozidel před možným 

znečištěním prostorů komunikace. Je vyžadováno po dodavateli dodržování režimu 

pracovní doby a pracovního klidu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 Pozemek stavby bude oplocen mobilním dílcovým plotem s neprůhlednou fólií. 

V oplocení bude umístěna uzamykatelná brána. Bude dbáno na dodržení ochrany okolí 

staveniště, tudíž veškeré aktivity spojené se stavbou budou realizovány pouze na daných 

pozemcích. Dotčené území je nezastavěno a nevyužíváno, z toho důvodu neplynou žádné 

požadavky na asanace či demolice. Na pozemku se nacházejí stromy, které ovšem 

nezasahují do plánované výstavby a nebude nutné jejich kácení. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Zábory veřejných pozemků nebudou potřeba. Veškeré zařízení staveniště je 

navrženo na pozemcích investora.  

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 V rámci stavebních prací bude veškerá ornice skladována na deponiích 

umístěných na pozemku výstavby. Zemina vytěžená při výkopech bude použita při 

terénních úpravách. Bilance zemních prací bude vyrovnaná - s přebytky se neuvažuje, 

pokud však nastanou, budou odvezeny a uloženy na povolené skládce. Odpady vzniklé 
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při výstavbě budou evidovány a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. - 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 Druhy odpadů vzniklých při výstavbě: dle zákona č. 381/2001 Sb. 

  15 01 01  Papírové a lepenkové odpady  

15 01 02  Plastové obaly  

15 01 06  Směsné obaly 

17 01 01  Beton  

17 01 02  Cihly  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 11 Kabely 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

20 01 40  Kovy  

20 01 38 Dřevo 

20 02 02  Zemina a kameny  

20 03 01  Směsný a komunální odpad 

Jejich evidenci a likvidaci zajistí dodavatel stavby.  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Zemními pracemi bude provedena skrývka ornice a její přesun na deponie uložené 

na pozemku. Vytěžená zemina výkopem spodní stavby bude opět uložena na staveništi 

a bude později využita k vyrovnávacím pracím a na terénní úpravy.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při výstavbě bude dbáno o ochranu životního prostředí. Za její dodržování 

odpovídá dodavatel stavby. Kontrolovat se bude zejména technických stav zařízení 

používaných na stavbě. Prováděním stavby bude docházet k minimálnímu vlivu na okolí.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Během výstavby bude dbáno na dodržování zákona č. 309/2006 Sb. - Zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále pak na nařízení č. 362/2005 Sb. - Nařízení 

vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Při provádění jednotlivých technologických etap je nutné dodržet veškeré 

předpisy, které se k nim vážou. Všichni pracovníci stavby budou seznámeni 

s bezpečnostními předpisy a budou vybaveni vhodnými pracovními oděvy a ochrannými 

pomůckami. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Pohyb osob ve smyslu §1, odst. (1) Vyhlášky 398/2009 Sb. po staveništi se 

nepředpokládá. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Žádná zvláštní dopravní inženýrská opatření je během výstavby nepředpokládají. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není vzhledem k její poloze 

a účelu vyžadováno. 

  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpoklad zahájení stavby: 06/2015 

 Předpoklad dokončení stavby: 10/2016 
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Členění na jednotlivé etapy: 

- zemní práce 

- základy 

- hrubá spodní stavba 

- hrubá vrchní stavba, zastřešení 

- provádění příček a hrubých instalací 

- provádění vnitřních omítek a potěrů 

- provádění podlah, povrchů a technologie 

- vnitřní kompletace, vnější úpravy 

- kontrola kvality a přejímka 

 

 

V Brně 5/2016        Miroslav Lysý 
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D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

1. Účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje 

Objekt bude sloužit k bydlení čtyřčlenné rodiny. Jedná se o novostavbu 

jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu. Stavba je trvalého 

charakteru. 

 

Celková plocha pozemku: 1651,50 m2 

  Zastavěná plocha: 333,70 m2 

  Podlahová plocha 1S: 64,46 m2 

Podlahová plocha 1NP: 145,23 m2 

 

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Objekt se skládá ze suterénu a prvního nadzemního podlaží. Podlaží 

suterénu je obloženo kamennými obkladovými pásky. Krytá část vstupu a vjezdu 

do garáže je řešena omítkou světle šedé barvy RAL 7035. Stejnou barvou omítky 

je provedena také vystupující část obývacího pokoje v prvním nadzemním 

podlaží. Zbylé omítky prvního nadzemního podlaží jsou řešeny omítkou bílé 

barvy RAL 9010. Prostory mezi okny a vrchní část fasády domu jsou obloženy 

dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Okna a dveře budou plastové 

s imitací dřeva. Střecha nad hlavní části domu je řešena jako pultová se sklonem 

7°. Nad obývacím pokojem se nachází plochá střecha s atikou.  

Jedná se o stavbu rodinného domu určeného k bydlení majitelů. Pro daný 

typ stavby není řešení pro bezbariérové užívání stavby předepsáno. 
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3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dům se skládá z podlaží suterénu, ve kterém bude umístěn vstup do 

objektu a také vjezd do garáže řešené pro dva osobní automobily. V suterénu je 

dále řešena místnost pro sklad sezónních věcí a dále technická místnost, ve které 

je umístěn plynový kondenzační kotel a ohřívač TV. Z místnosti zádveří se 

vstupuje do prvního nadzemního podlaží pomocí schodiště. Nadzemní podlaží je 

rozděleno do několika celků. Jedním z nich jsou dva pokoje sloužící mladším 

obyvatelům domu. Tyto pokoje mají společnou koupelnu a sociální zařízení 

přístupné z haly a sloužící i pro případné hosty. Na opačné straně domu se nachází 

ložnice rodičů s vlastní koupelnou se sociálním zařízením. V centrální části je 

umístěn prostor obývacího pokoje, kuchyně a místnost pro domácí práce. 

Jedná se o rodinný dům, technologie výroby není navržena. 

 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

- zemní práce 

  Před samotným zahájením výstavby dojde ke skrývce 200 mm ornice, 

která bude uložena na dočasnou skládku na daném pozemku. Deponie nesmí 

přesahovat výšku 2000 mm, se sklonem 1:1,5 až 1:2. Provedení výkopových prací 

bude odpovídat rozsahu projektové dokumentace. Po dokončení výkopových 

prací a před betonáží dojde k ručnímu začištění základové spáry. Zemina vytěžená 

při výkopech bude použita při terénních úpravách. Bilance zemních prací bude 

vyrovnaná - s přebytky se neuvažuje, pokud však nastanou, budou odvezeny 

a uloženy na povolené skládce. Hladina spodní vody neohrožuje výstavbu spodní 

stavby. 

 

- základové konstrukce 

  Objekt je založen na základových pasech z třídy betonu C16/20. 

Základová deska je navržena tloušťky 150 mm vyztužena KARI sítí ⌀ 5 mm s oky 

150 x 150 mm. Jako podklad slouží hutněný štěrkový podsyp frakce 8/16 s výškou 

zásypu 100 mm. Opěrná zeď je navržena z bednících tvarovek PREFA tloušťky 

300 mm. 
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- tepelná izolace 

  Tepelná izolace v podlahách přiléhajících k zemi je zvolena ISOVER EPS 

100S s tloušťkou 100 mm. Pouze v místnosti garáže je zvolen typ ISOVER EPS 

200S z důvodu většího zatížení. Suterénní obvodové stěny jsou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem ISOVER STYRODUR 3035 CS tloušťky 140 mm. 

Obvodové stěny s fasádou jsou zatepleny deskami z šedého polystyrenu tloušťky 

140 mm BAUMIT STARTERM, který je součástí kontaktního zateplovacího 

systému ETICS od firmy BAUMIT. Strop a stěna garáže a strop skladu 

umístěných v suterénu jsou od celého objektu odizolovány navíc deskami 

YTONG MULTIPOR tloušťky 100 mm. U střechy pultové je použita tepelná 

izolace deskami EPS 150S tloušťky 140 mm. Spád je vytvořen rovněž z tohoto 

typu polystyrenu. Zateplení nadzemního podlaží pod pultovou střechou je 

zajištěno deskami z kamenné vlny, které jsou umístěny ve dvou vrstvách každá 

po tloušťce 120 mm, dohromady tedy 240 mm. 

 

- svislé konstrukce 

  Suterénní zdivo je tvořeno bednícími tvarovkami PREFA BTB 40/30/25 

(P+D) tloušťky 300 mm. Obvodové zdivo je vyzděno keramickými tvarovkami 

POROTHERM 30 PROFI DRYFIX tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné zdivo tvoří 

POROTHERM 25 PROFI DRYFIX tloušťky 250 mm, nenosné vnitřní stěny 

POROTHERM 14 PROFI DRYFIX, tloušťky 140 mm.  

 

- vodorovné stropní konstrukce 

  Stropní konstrukce nad suterénem je řešena pomocí systému 

POROTHERM STROP tloušťky 250 mm. Stejným způsobem je zastropeno 

i prvního nadzemního podlaží. 

 

- překlady 

  Jako překlady jsou zvoleny výrobky firmy POROTHERM. V obvodových 

a vnitřních nosných stěnách je využit výrobek POROTHERM KP 7 a VARIO, 

v místech příčkového zdiva POROTHERM KP 14,5. V případech větší světlé 

šířky otvoru jsou užity překlady ze železobetonu. 
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- hydroizolace 

  Hydroizolace spodní stavby je tvořena dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy – ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Plochá střecha je izolována rovněž dvěma SBS 

modifikovanými asfaltovými pásy – ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 

a  GLASTEK 30 STICKER ULTRA. Pojistnou hydroizolaci pultové střechy tvoří 

fólie TYVEK SOLID. 

 

- podlahy 

  Podlahy v suterénu jsou navrženy bez podlahového vytápění s nášlapnou 

vrstvou z keramických dlaždic RAKO. Podlahy v nadzemním podlaží 

s podlahovým vytápěním mají nášlapnou vrstvu z keramických dlaždic RAKO či 

třívrstvých dubových parket. Všechny vrstvy podlahy splňují atest pro podlahová 

vytápění. 

 

- komíny a kouřovody 

  V objektu se nachází jedno komínové těleso s jedním komínovým 

průduchem. Navržen je systém SCHIEDEL ABSOLUT 360 x 360 mm. Komín je 

dilatován od nosné konstrukce 30 mm minerální rohoží. Dodržena bude 

vzdálenost od krokví a to 50 mm. 

 

- výplně otvorů 

  Rámy venkovních oken a dveří budou z plastových profilů zaskleny 

trojsklem. Vnější vzhled bude imitace dřeva, vnitřní profily budou bíle. Označení 

oken je PKS 84 s hodnotami Ug = 0,72 W/m2.K, Uf = 0,95 W/m2.K. Vnější dveře 

značky MATURA 76 AD s hodnotami U = 0,95 W/m2.K. Vnitřní dveře budou 

vyrobeny ze dřeva firmy SAPELI typ LOTOS. Garážová vrata jsou navržena 

sekční výrobce DOORHAN, U = 0,92 W/m2.K. 
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- střecha 

Plochá střecha s atikou je navržena z hydroizolační vrstvy SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Spád střechy je tvořen ze spádového 

polystyrenu EPS 150S a rovněž tak tepelná izolace střechy tloušťky 140 mm.  

U pultové střechy vodorovnou nosnou konstrukci zajišťuje montovaný 

Porotherm strop tloušťky 250 mm. Na jeho horní povrch stropu bude nanesen 

asfaltový penetrační lak Dekprimer. Plamenem k němu je nataven Glastek Al 40 

Mineral – SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL fólie (8 μm) 

kašírovanou skleněnými vlákny (60 g/m2), který slouží jako parotěsnící vrstva. 

Na této fólii tloušťky 4 mm jsou volně položeny dvě desky z kamenné minerální 

vlny Rockwool Rockmin PLUS – každá s tloušťkou 120 mm. Deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti λD = 0,037 W/m.K. Tyto desky chrání difúzně 

otevřená fólie (sd ≤ 0,03 m) Tyvek Solid. Následuje větraná vzduchová mezera, 

která v nejnižším místě dosahuje výšky 710 mm. Nosnou funkci horního pláště 

zajišťují krokve, které jsou umístěny v pod úhlem 7°. Tvořeny jsou z lepeného 

lamelového dřeva BSH – GL28 s průřezem 100x260 mm. Na tyto krokve jsou 

přibity dřevěná prkna o tloušťce 24 mm a tvoří tak plnoplošné bednění pro 

doplňkovou hydroizolaci z difúzně otevřené fólie Tyvek Solid. Následují dřevěné 

kontralatě o průřezu 60x60 mm a na nich umístěná dřevěná prkna o tloušťce 28 

mm. Krytinu této pultové střechy zajišťuje falcovaný plech barvy RAL 7024 

Rukki Classic Premium o tloušťce 0,5 mm.  

 

- klempířské práce 

  Součástí klempířských prací je systém okapů, oplechování atiky a osazení 

parapetních plechů. Detailní specifikace jednotlivých výrobků je popsána ve 

výpise klempířských výrobků. 

 

5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Objekt je navržen tak, aby odpovídal kritériím požadavků na bezpečnost. 
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6. Stavební fyzika - osvětlení, oslunění, akustika, vibrace, zásady 

hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativnímu účinky 

vnějšího prostředí 

Ve všech obytných místech bude zajištěno přirozené osvětlení okny 

doplněné o osvětlení umělé. Okny je také řešeno větrání všech prostor objektu. 

V místnostech bez oken je větrání zajištěno ventilátory. K přirozenému větrání 

garáže slouží neuzavíratelné větrací otvory. Opatření proti nežádoucímu vlivu 

hluku je zajištěno zvukovou neprůzvučností konstrukcí zdí a výplní otvorů 

  

Viz samostatná část dokumentace STAVEBNÍ FYZIKA 

 

7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

  Viz samostatná část dokumentace POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ. 

 

8. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Veškeré navržené materiály jsou atestované a jsou na ně vydány 

Prohlášení o shodě. Při provádění jednotlivých technologických etap je nutné 

dodržet veškeré předpisy, které se k nim vážou. 

 

9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Při výstavbě bude postupováno podle standartních a tradičních 

technologických postupů. Zvláštní požadavek na provádění a jakost navržených 

konstrukcí nebude vyžadován.  

 

10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
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11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

a případných kontrolních měření a zkoušek 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí bude blíže 

specifikováno v kontrolním a zkušebním plánu. 

 

b) Výkresová část 

 Viz samostatná část dokumentace 

 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

 Řešeno v části B. 1.1 – a) 4. 

b) Výkresová část 

 Viz samostatná část dokumentace 

 

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz samostatná část dokumentace D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ.  

 

D. 1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 

- kanalizace 

 Kanalizace je napojena na místní veřejný řad kanalizace pomocí kanalizační 

přípojky přes revizní šachtu zřízenou na hranici pozemku. Dešťová voda bude zadržována 

v retenční nádrži s objemem 10 m3. Nadbytečné množství dešťové vody bude odváděno 

pomocí přípojky do dešťové kanalizace. Přípojka dešťové kanalizace bude rovněž 

osazena revizní šachtou. Navrhovaná potrubí pro oba druhy kanalizace jsou PVC KG DN 

150. 
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- vodovod 

 Na veřejný řad vodovodu bude realizována přípojka, která na hranicí pozemku 

bude vyúsťovat do vodoměrné šachty 900 x 1200 mm s poklopem o rozměrech 600 x 600 

mm. 

 

- plynovod 

 Napojení plynovodu na hlavní vedení středotlakého plynu probíhá přes HUP 

umístěný v pilíři na hranici pozemku. Hloubka uložení pod zemí je 1000 mm. Pod 

vozovkou bude vedení umístěno do ochranné chráničky. 

 

- elektroinstalace 

 Přípojka elektroinstalace od veřejného silového vedení nízkého proudu bude 

napojena přes elektroměr umístěn v pilíři na hranici pozemku. Jističová skříň se umístí 

do prostoru garáže. 

 

- vytápění a ohřev TUV 

 Vytápění objektu je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem LOGAMAX 

PLUS GB172 s výkonem 24 kW. Kotel je napojen na komín SCHIEDEL ABSOLUT. 

Vytápění je kombinace podlahového a otopnými tělesy. Rozvody jsou vedeny měděnými 

kruhovými bezešvými trubkami. 

Ohřev teplé vody probíhá pomocí zásobníku teplé vody LOGALUX S120/5 

s objemem 120 l.  

 

b) Výkresová část 

 Technické rozvody nejsou touto bakalářskou prací řešeny. 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 Stroje se v řešeném objektu nenacházejí. 
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D. 2 Dokumentace technických a technologických 

zařízení 

Jedná se o stavbu rodinného domu určeného k bydlení majitelů. Nevyskytují se 

žádné výrobní či nevýrobní technická a technologická zařízení. 
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Závěr 

 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace v rozsahu pro provedení 

stavby, včetně textových částí a konstrukčních detailů novostavby rodinného domu.  

 Během vypracování dokumentace jsem se řídil platnými normami a předpisy tak, 

aby stavba splňovala obecné podmínky na výstavbu a byla zároveň vypracována 

v souladu se zadáním. Během této činnosti jsem narazil na problémy, které jsem se snažil 

co nejlépe vyřešit. V průběhu zpracování studií došlo ke změně konstrukce střechy a to 

ze sedlové na typ pultové s nízkým sklonem 7°. Bakalářská práce pro mě byla velkým 

přínosem vzhledem k získaným vědomostem o materiálech a různých systémech, které 

dále uplatním v budoucí praxi.   

K projektu bakalářské práce jsem vypracoval seminární práci řešící návrh 

vhodného zastřešení pultovou střechou pro tento objekt. Cílem této seminární práce bylo 

popsat nezbytné vrstvy střechy a jejich funkce včetně vhodného návrhu materiálů pro řešený 

objekt. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Obecné zkratky 

RD  rodinný dům 

S  suterén 

NP  nadzemní podlaží 

PTH  Porotherm 

ŽB  železobeton 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

DPS  dokumentace provedení stavby 

PD  projektová dokumentace 

ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 

DVV  doplňková vodotěsnicí vrstva 

PHI  pojistná hydroizolace 

TV  teplá voda 

RŠ  revizní šachta 

HVŠ  hlavní vstupní šachta 

BpV  Balt po vyrovnání 

S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

ČSN  česká technická norma 

SO  stavební objekt 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

NN  nízké napětí 

STL  středotlaké 

OZN  označení 

TI  tepelná izolace 

KCE  konstrukce 

DL.  délka 

TL.  tloušťka 
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Zkratky z přílohy D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ 

PBS  požární bezpečnost staveb 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  požární úsek 

h  požární výška [m] 

pv  výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

p´v  zvýšené požární zatížení [kg/m2] 

ps  stálé požární zatížení [kg/m2] 

Spo  požárně otevřená plocha [m2] 

Sp  vymezená plocha [m2] 

hu  vymezená výška [m] 

d  odstupová vzdálenost [m] 

po  procento požárně otevřených ploch [%] 

 

Zkratky z přílohy STAVEBNÍ FYZIKA 

θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C ] 

φe   relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 

θi   návrhová vnitřní teplota v zimním období [°C ] 

φi   relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

θz   teplota pod podlahou na terénu [°C ] 

θai   výpočtová teplota vnitřního vzduchu [°C ] 

Δθai   teplotní přirážka [°C ] 

ϕi,r   relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

ϕsi,cr   kritická vnitřní povrchová vlhkost [%] 

θsi   nejnižší vnitřní povrchová teplota [°C ] 

fRsi   vypočtená hodnota teplotního faktoru [-] 

fRsi,cr   kritický teplotní faktor vnitřního vzduchu [-] 

HT   měrná tepelná ztráta prostupem tepla [W/K] 

d   tloušťka vrstvy (materiálu) [m] 

λ   součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 

R   tepelný odpor konstrukce [(m2·K)/W] 

RT   odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2·K)/W] 
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Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2·K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na venkovní straně konstrukce [(m2·K)/W] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Urec,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Uem  vypočítaný průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

[W/(m2·K)] 

U  vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2·K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 

Uw  vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla okna [W/(m2·K)] 
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