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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby  

Rodinný dům ve svahu  

b) místo stavby  

Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, parc. č. 116/11,  

k. ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Pavlína Škodová  

Starkoč 15 

695 01 Náchod 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Tomáš Falta 

Lično 144 

517 35 Lično  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa obce 

Požadavky investora 

Výškové zaměření objektu 

Geologický průzkum 

Územní plán obce 

Studie objektu 

stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

vyhl. č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přísl. ČSN 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Tato PD řeší stavbu na parcele č. 116/11, Voděrady u Rychnova nad Kněžnou. 

Území je určeno pro výstavbu rodinných domů. V severní části je ohraničené pozemkem 

stávajícího rodinného domu, východní hranici tvoří ulice, ze které bude řešen vjezd na 

pozemek, jižní a západní část pozemku jsou ohraničeny územím využívaném jako ovocné 

sady. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 

Na parcele, kde se má navrhovaná stavba rodinného domu realizovat budou 

respektovány podmínky ochranného pásma veřejného pohřebiště a sesuvného území. 

Parcela č. 116/11 Voděrady u Rychnova nad Kněžnou se nenachází v místech, které by 

byly opakovaně postiženy záplavami. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Celý pozemek (parcela č. 116/11, Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, k. ú. 

Voděrady u Rychnova nad Kněžnou) je zatravněn se sklonem na východ. Dešťová voda 

se může vsakovat v zatravněné části pozemku, jelikož je splněna podmínka z vyhl. č. 

501/2006 sb. § 21 odst. 3.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba se nachází v zastavěném území v souladu s územně plánovací 

dokumentací Voděrady u Rychnova nad Kněžnou. Pozemek se nachází v území Br4 -  

plochy určené pro bydlení venkovského typu. 
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Obr.: uzemní plán Voděrady, plochy Br = bydlení venkovského typu  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 

Údaje nejsou pro stavbu vyžadovány. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je umístěna na pozemku s ohledem na odstupy od stávajících hranic 

pozemků a případných sousedních objektů. Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy dle 

vyhlášky MMR č. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je navržena dle podmínek vyjádření dotčených orgánů, 

které budou respektovány při realizaci stavby. Stavba splňuje veškerá stanoviska a 

dotčené orgány s ní souhlasí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

 



15 

 

i)seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Souvisejícími a podmiňujícími investicemi jsou výstavby staveb zařízení 

technické infrastruktury – přípojka el. energie a přípojka kanalizace a vodovodního řádu. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní číslo:  116/10 

Obec:   Voděrady   

Katastr. území: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 

Číslo LV:  365 

Výměra [m2]:  911 

Druh pozemku: ovocný sad 

Vlastnické právo: Urban Zdeněk, č. p. 89, 51734 Voděrady 

 

Parcelní číslo:  116/8 

Obec:   Voděrady   

Katastr. území: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 

Číslo LV:  10001 

Výměra [m2]:  628 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Obec Voděrady, č. p. 70, 51734 Voděrady 

 

Parcelní číslo:  119/1 

Obec:   Voděrady   

Katastr. území: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 

Číslo LV:  56 

Výměra [m2]:  40 

Druh pozemku: ovocný sad 

Vlastnické právo: Faltejsková Marie, č. p. 19, 51734, Voděrady 

   

Parcelní číslo:  116/1 

Obec:   Voděrady   

Katastr. území: Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 
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Číslo LV:  53 

   Výměra [m2]:  3816 

   Druh pozemku: ovocný sad 

Vlastnické právo: Jarkovský Miloš, č. p. 88, 51734 Voděrady 

 

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 k trvalému bydlení pro 4 osoby. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Dle právních předpisů stavba nepodléhá žádné ochraně. Nejedná se o kulturní 

památku apod. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh řešení dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba je řešena 

v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami, stavebním 

zákonem a prováděcími vyhláškami co do rozsahu, tak do technické úrovně odpovídající 

danému stupni projektové dokumentace – splňuje rozsah a obsah této projektové 

dokumentace přikládané k žádosti o stavební povolení / ohlášení podle § 110 ods. 2 písm. 

b) stavebního zákona a podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. 

Požadavky na bezbariérové řešení stavby nebyly požadovány. Stavba není bytovým 

domem. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívající z jiných 

právních předpisů 

Všechny požadavky byly splněny. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro výstavbu nejsou potřeba žádné výjimky, ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha:  133,9 m2 

zpevněné plochy:  110,4 m2 

obestavěný prostor:  670,4 m3 

užitná plocha:   180,6 m2 

počet uživatelů:  4 osoby 

 

i)základní bilance stavby 

Jedná se o stavbu rodinného domu. RD bude napojen na splaškovou kanalizaci, 

vodovodní řad, plynovodní řad a elektrickou energii. Přípojky a dešťové vody budou 

řešeny v situaci. 

 

Dešťové vody 

i – intenzita 15-ti min. deště při periodicitě 0,5 – 161 l/s/ha. Qd = 4,1 l/s. 

 

Bilance potřeby vody z vodovodu 

4 osoby:    150 l/os/den = 600 l/den 

Max. denní potřeba vody:  Qmax = 600 x 1,25 = 0,75 m3/den 

Max. hodinová spotřeba vody: Q = 600*1,8/24 = 45,00l/hod = 0,0125 l/sec 

Roční potřeba vody:   Qrok = 219 m3/rok 

 

Bilance potřeby TUV 

4 osoby:    65 l/os/den = 260 l/den 

Potřeba tepla pro přípravu TUV: 4*4,9 kWh/os/den = 19,6 kWh/den 

 

Bilance splaškových odpadních vod 

Denní:     600 l/den 

Roční:     219 m3/rok 
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Energetická náročnost budovy: 

B – úsporná  

 

j) základní předpoklady výstavby 

Datum zahájení a ukončení výstavby není v BP řešeno. Doba výstavby se 

odhaduje na 1,5 roku. 

 

k) orientační náklady stavby 

Odhadovaná cena 3 500 000 Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01  Rodinný dům 

SO02  Oplocení 

SO03  Terasa 

SO04  Zpevněná plocha – parkovací stání 

SO05  Zpevněná plocha – příjezdová cesta 

SO06  Zděný pilíř, NN 

 

V Brně dne 24.5. 2017       Tomáš Falta 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná o pozemek č. 116/11 v obci Voděrady, k. ú. Voděrady u Rychnova nad 

Kněžnou. Pozemek je svažitý na východ. Pozemek je travnatý, bez stromů a keřů. Na 

pozemku se nenachází žádné stávající objekty. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 

Výměra pozemku – 1049 m² 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický průzkum – není požadován 

Hydrogeologický průzkum – není požadován 

Stavebně historický průzkum není požadován – na pozemku se nenacházejí žádné 

objekty. 

 

c)stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Budoucí stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

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

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovanému území. 

 

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

odtokové poměry v okolí 

Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní stavby, ani okolní pozemky a 

výrazně nenarušuje odtokové poměry v krajině. Srážková voda ze střechy bude odvedena 

do nádrže na dešťovou vodu s přepadem do vsakovacího tunelu. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin… 

Jedná se o volný pozemek určený k výstavbě RD, na pozemku se nenachází žádné 

objekty, dřeviny, které by znemožnily výstavbu, a tudíž není nutné jejich odstranění. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek č. 116/11 spadá pod ochranu ZPF a tudíž je nutné jeho trvalé vyjmutí. 

Celková plocha vyjmutí 245 m². 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Nový objekt bude napojen novými přípojkami na všechny veřejné instalační sítě. 

Vodovod – vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. 

Vodoměrná šachta bude osazena 4,1 m od hranice pozemku, v ní bude umístěna 

vodoměrná sestava, která bude přístupná provozovateli vodovodní sítě. Z vodoměrné 

šachty na pozemku investora je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 11 (32x3). Potrubí 

bude vedeno do 1.NP do technické místnosti kolmo na veřejný vodovodní řad. Potrubí 

v zemi je uloženo do pískového lože a zasypáno 300 mm nad horní líc potrubí dle výkresu 

uložení. Nad potrubím bude uložena výstražná fólie modré barvy. 

 

Dešťová voda – dešťová voda je vsakována na pozemku investora. Voda ze 

střechy bude svedena do vsakovacích tunelů. 

 

Splašková kanalizace – objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci svodným 

potrubím. 

 

Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 

rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné 

komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna rozvodná – pojistková skříň. 

Před elektroměr bude osazen hlavní jistič. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení 

pro venkovní montáž. 

 

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

Žádné vazby na podmiňující ani jiné investice nejsou. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Obsahem této dokumentace pro provedení stavby je výstavba rodinného domu. 

Rodinný dům má jednu bytovou jednotku pro 4 osoby. Má jedno nadzemní podlaží 

částečně zapuštěné do terénu a podkroví. K objektu je připojena garáž pro osobní 

automobil a terasa, přímo propojující RD se zahradou. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se bude nacházet v oblasti, kde probíhá výstavba nových rodinných domů. 

Dům bude mít sedlovou střechu, nenaruší okolní zástavbu. Vyplní prázdnou plochu na 

konci ulice. Dům je situován na svažitém pozemku se sklonem od západu k východu. 

Výšková úroveň podlahy je navržena 0,000 = 356 m.n.m. B.p.v. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Zděný dům s dvěma nadzemními podlažími. Půdorysně navržen do tvaru 

obdélníku. Střecha sedlová nad obytnou částí domu a střecha plochá nad garáží. Sklon 

střechy sedlové je 38°. Vstup do domu je navržen z východní strany. 

Fasáda – omítková WEBER, střední zrnitost SP 2, odstín – bílá SU100. 

Fasáda šedá – omítková WEBER, střední zrnitost SP 2, odstín – šedá 

Okna, vstupní a balkónové dveře dřevěná, izolační trojsklo. 

Střecha pokryta krytinou z betonových tašek KM beta, odstín - černá 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vchod do domu je orientován z východní strany. Po vstupu do objektu hlavním 

vchodem se dostaneme do zádveří. Ze zádveří je přístup do technické místnosti, ze které 

se dále můžeme dostat do garáže. Dále se ze zádveří můžeme dostat do chodby se 

schodištěm do 2.NP. Z chodby je přístupné samostatné WC, koupelna a také obývací 

místnost s kuchyní. Součástí kuchyně je spíš umístěná pod ramenem schodiště. Z obývací 

místnosti máme řešený přístup do venkovních prostorů. Po schodišti se dostaneme do 

chodby v 2.NP. Odtud máme přístup do šatny, ze které jsou pak vstupy do dětských 
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pokojů v jedné části domu. A v druhé části domu je umístěna ložnice, ze které se můžeme 

dostat do pracovny. V 2.NP je umístěna jedna koupelna společná s WC. 

Celý objekt bude postaven svépomocí s částečnou výpomocí mechanismů, jako je 

bagr při hloubení základů, dovoz materiálu nákladním autem a vytyčení stavby geodetem. 

Po vytyčení stavby začnou výkopové práce a následná výstavba rodinného domu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 

č.398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro uživatele tohoto objektu není 

bezbariérové řešení nutné. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a 

vloupáním. 

Stavba může být užívána až po splnění požadavků všech na bezpečnost stavby 

podle: 

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při    provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv. 

- §15 a §19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích). 

- Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

- §4 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynných zařízení, ve 

znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o jednom nadzemním podlaží částečně 

zapuštěné do svahu a podkroví. Objekt má sedlovou střechu. Součásti objektu je garáž 

s plochou střechou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém je stěnový založený na základových pasech. Střecha je 

sedlová. Základové pasy jsou monolitické z betonu prostého C 20/25. 

Svislé konstrukce: 

Obvodové zdivo je z tvarovek SENDWIX tl. 240 mm, zatepleno EPS 200 mm. 

Vnitřní nosné stěny jsou z tvarovek SENDWIX tl. 240 mm. Nenosné příčky z tvarovek 

SENDWIX tl. 115 mm. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce je provedena ze skládaného systému YTONG KLASIK 

tloušťky 250 mm. Schodiště je monolitické železobetonové tl. 150 mm. Ztužující věnce 

budou naddimenzovány tak, aby bezpečně přenesly veškeré zatížení a odolávali všem 

účinkům zatížení. 

 

Výplně otvorů: 

Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny dřevěnými okny s izolačním trojsklem a 

dřevěnými dveřmi. Hlavní vchodové dveře jsou osazeny do dřevěné rámové zárubně a 

jsou dodány od stejného výrobce jako okna. Vnitřní dveře jsou obložkové. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Únosnost konstrukčních prvků je garantována výrobci, stabilitu konstrukcí ověřil 

statik výpočtem. Stavba je horizontálně i vertikálně tuhá, je založena v nezamrzne 

hloubce (úroveň základové spáry je v hloubce min. 800 mm pod úrovní upraveného 

terénu). 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)technické řešení 

Větrání 

Přirozeně – okny. 

WC – odvětráno ventilátorem do podstřešního prostoru. 

Vytápění 

Primárním zdrojem tepla bude elektrokotel, umístěný v technické místnosti. Teplovodní 

systém napojen na podlahové vytápění. Sekundárním zdrojem budou krbová kamna na 

dřevo napojena na komín. V koupelně bude otopný žebřík na ručníky. 

 

Vnitřní rozvody vody a kanalizace 

Provedeny z plastu podle příslušných předpisů. Kanalizace bude odvětraná ventilační 

hlavicí nad střechu. TUV se bude připravovat v elektrickém zásobníku o objemu 150 l. 

 

Vnitřní elektroinstalace 

Rozvody 230/400 V PEN, provedeny podle platných norem, revize. Domovní rozvaděč 

R1 v zádveří. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Krbová kamna 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 

požadavky: 

- Zachování nosnosti a stabilitu konstrukce po určitou dobu. 

- Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 

- Omezení šíření požáru na sousední stavby. 

- Umožnění evakuace osob a zvířat. 

- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v příloze 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Rozsah objektu je v souladu s platnou legislativou navržené nové konstrukce tak, 

aby splňovali doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Jedná se o střešní 

konstrukci, suterén, svislé a vodorovné nosné konstrukce, okna a dveře. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Viz. PEMB v samostatné příloze 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí (Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.,) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.) 

Větrání je navrženo přirozené okny a dveřmi, ale převážně okny, které jsou 

opatřeny větrací polohou. Odtah par v kuchyni bude zajištěn digestoří s axiálním 

ventilátorem. Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem 

obvodového pláště není navrženo. Vnitřní rozvody budou využívané pro osvětlení a 

zapojení elektrospotřebičů. Celý objekt bude napojen novými přípojkami na všechny 

vnější instalace probíhající před domem. Přípojka splaškové kanalizace, přípojka vody, 

plynu a přípojka NN elektrické energie budou přivedeny do technické místnosti. 

 

Osvětlení objektu je přirozené okny, což je dostačující. 

 

Odpadové hospodaření – komunální odpad se vkládá do samostatných popelnic 

umístěných na pozemku investora. 

 

Použité materiály budou opatřeny certifikátem o jejich zdravotní nezávadnosti. V objektu 

budou běžné domácí spotřebiče (lednice, sporák, pračka…). 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Celá spodní stavba bude odizolována modifikovaným asfaltovým pásem typu S. 

V rámci této PD však nebyl proveden žádný průzkum ke stanovení radonového indexu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nenachází žádný případný zdroj bludných proudů. Stavba není 

proti bludným proudům chráněna. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Okolí stavby není seizmicky aktivní a nenachází se v něm žádné zdroje otřesů. 

Stavba není proti seizmicitě chráněna. 

 

d) ochrana před hlukem 

Ve všech okenních otvorech bude použito oken s izolačními trojskly s minimální 

zvukovou neprůzvučností Rw=33dB. 

Řešeno viz příloha stavební fyziky. 

 

e) protipovodňová opatření 

Rodinný dům se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné navrhovat 

protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

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

přípojky budou přivedeny do technické místnosti. Napojení bude do veřejných rozvodů 

sítí. Nebudou provedeny žádné přeložky sítí. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškerá splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou DN 150, která se 

napojí do obecní splaškové kanalizace. Přípojka bude provedena z PVC trub tvrdých pro 

uložení v zemi a bude vedena pod terénem v minimálním spádu 3%. 
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Dešťová voda ze střechy bude svedena trubkou DN 150, která je vedena do 

vsakovacího tunelu. Přípojka bude provedena z PVC trub tvrdých pro uložení v zemi a 

bude vedena pod terénem. 

Dimenze vsakovacích tunelů je v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 

srážkových vod. 

Pitná voda bude do objektu přivedena z veřejného vodovodu. Přípojka bude 

z HDPE 100 SDR. Je vedena v zemi pod úrovní terénu do technické místnosti. 4,1 m od 

hranice pozemku na pozemku investora bude na trase přípojky vybudována vodoměrná 

šachta, v níž bude osazen vodoměr ABB Kent MT 2,5 a hlavním uzávěrem vody. Délka 

vodovodní přípojky je cca 5,0 m. 

Elektroměrová rozvodnice RE bude umístěna v oplocení, přístupná z veřejné 

komunikace. Ve stejném sloupku je umístěna rozvodná – pojistková skříň. Před 

elektroměr bude osazen hlavní jistič. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

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

do garáže délky cca 16,0 m je řešena z betonové zámkové dlažby. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

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

komunikace. 

 

c) doprava v klidu 

Součástí objektu je garáž pro jeden automobil. Další 2 parkovací stání jsou na 

zpevněné příjezdové cestě na pozemku investora. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pozemek ani výstavba nesouvisí s žádnou pěší ani cyklistickou stezkou. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terén bude vyspárován směrem od okapového chodníku tak, aby nijak 

nezasahoval na sousední pozemky. Kolem objektu budou zpevněné plochy, které jsou 

zakreslené ve výkresové dokumentaci, ostatní plochy budou zatravněny. 

 

b) použité vegetační prvky 

Celý pozemek mimo zpevněných ploch bude zatravněn. Na pozemku budou 

vysázeny okrasné keře, viz situace ve studii této stavby. 

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navrhována biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 

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

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 

emise škodlivin a cizorodých látek. 

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

neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. Půda nebude nijak znečištěná. Splašková kanalizace 

je napojena na oddílnou veřejnou kanalizaci obce. Při provozu bude vznikat komunální 

odpad, který bude vyvážen z popelnic, popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně 

zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní 

taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Odpady ze 

stavby budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽPČR č. 381/2001 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.. 

 

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

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

funkcí a vazeb v krajině 

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

nebude mít vliv na okolní krajinu 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

V rámci bakalářské práce neřešeno. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na parcele, kde se má navrhovaná stavba rodinného domu realizovat budou 

respektovány podmínky ochranného pásma veřejného pohřebiště a sesuvného území. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

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

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

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

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřeby médií budou řešeny v rámci budovy. Stavební hmoty je nutné objednávat 

v předstihu, aby byla dodržena lhůta výstavby. 

 

b) odvodnění staveniště 

Případná voda ve výkopu se bude přečerpávat a vypouštět na východní stranu 

pozemku, kde se bude volně vsakovat. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace – viz situační výkres. Na 

straně komunikace blíž k řešenému objektu vedou pod komunikací veřejné sítě, na kterou 

budou napojeny provizorní přípojky. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž 

v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení 

vlády č. 142/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. Po 

dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 

nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

 

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

kácení dřevin 

V souvislosti s výstavbou nejsou navrženy žádné asanace a kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Výstavba nevyžaduje zábory okolních pozemků. 

 

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

jejich likvidace 

Odpadky vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu s 

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

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

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové směsi – N 

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

17 04 01 – měď 

17 04 02 – hliník 

17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 

17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 
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Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 

 

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

Deponovaná zemina bude ukládána v jižní části pozemku a bude využita pro 

zpětné terénní úpravy. 

 

i)ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vozidla budou před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěny, aby splňovala 

podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V případě 

možnosti zvýšené prašnosti se budou prašná místa kropit. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

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

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

na staveniště informováni o možných rizicích při provádění staveb, seznámeni s předpisy 

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

materiálem, nářadím a dalším vybavením. Všichni zaměstnanci budou proškoleni z 

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

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

staveništích 

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

práci 

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

při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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

prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zhotovitel zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 

osob do prostoru staveniště. Podle podmínek na pracovištích budou viditelně vyvěšené 

bezpečnostní a výstražné tabulky. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřešeno – nejsou dotčené stavby. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou plánována žádná opatření, nebude ohrožen plynulý provoz. Vjezd na 

pozemek bude upraven pomocí betonových panelů. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

Venkovní práce nebudou prováděny za deště, mrazu nebo větru rychlejšího 11 

m/s, betonáž nebude prováděna za teplot menších než 5°C. Při výstavbě bude stavba 

chráněna před povětrnostními vlivy ochrannými plachtami, betonové konstrukce budou 

kropeny vodou dle povětrnostních podmínek tak, aby nedošlo k prasklinám. Stavba bude 

prováděna ruční metodou, aby nedošlo ke zvýšenému úniku prachových částic. Stavební 

materiál bude uložen na parcele na paletách pod ochrannou plachtou. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby:  7/2018 

Ukončení stavby:  8/2018 

Lhůta výstavby:  13 měsíců 

Začátek užívání stavby: 11/2018 

 

V Brně dne 24.5. 2017       Tomáš Falta 
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Identifikační údaje 

 

Údaje o stavbě  

a) název stavby  

Rodinný dům ve svahu  

b) místo stavby  

Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, parc. č. 116/11,  

k. ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou 

 

Údaje o stavebníkovi 

Pavlína Škodová  

Starkoč 15 

695 01 Náchod 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Tomáš Falta 

Lično 144 

517 35 Lično  

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a) dispoziční a provozní řešení 

Vchod do domu je orientován z východní strany. Po vstupu do objektu hlavním 

vchodem se dostaneme do zádveří. Ze zádveří je přístup do technické místnosti, ze které 

se dále můžeme dostat do garáže. Dále se ze zádveří můžeme dostat do chodby se 

schodištěm do 2.NP. Z chodby je přístupné samostatné WC, koupelna a také obývací 

místnost s kuchyní. Součástí kuchyně je spíš umístěná pod ramenem schodiště. Z 

obývací místnosti máme řešený přístup do venkovních prostorů. Po schodišti se 

dostaneme do chodby v 2.NP. Odtud máme přístup do šatny, ze které jsou pak vstupy 

do dětských pokojů v jedné části domu. A v druhé části domu je umístěna ložnice, ze 

které se můžeme dostat do pracovny. V 2.NP je umístěna jedna koupelna společná s 

WC. 
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b) výtvarné a materiálové řešení 

Zděný dům s dvěma nadzemními podlažími. Půdorysně navržen do tvaru 

obdélníku. Střecha sedlová nad obytnou částí domu a střecha plochá nad garáží. Sklon 

střechy sedlové je 38°. Vstup do domu je navržen z východní strany. 

Fasáda – omítková WEBER, střední zrnitost SP 2, odstín – bílá SU100. 

Fasáda šedá – omítková WEBER, střední zrnitost SP 2, odstín – šedá 

Okna, vstupní a balkónové dveře dřevěná, izolační trojsklo. 

Střecha pokryta krytinou z betonových tašek KM beta, odstín – černá 

c) bezbariérové užívání stavby  

Objekt RD není navržen jako bezbariérový, bezbariérové řešení není 

vyžadováno.  

d) stavební fyzika – tepelná technika, akustika / hluk 

Všechny navržené skladby konstrukcí vyhovují požadavkům vyplývajícím z 

normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 Akustika. Konkrétní popis 

a rozbor skladeb viz příloha D.1.2.13 Výpis skladeb konstrukcí. Tepelné technice a 

akustice vnitřního prostředí se práce podrobně věnuje v příloze Stavební fyzika. 

 

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení  

a) stavební řešení 

b) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Konstrukční systém stěnový, zděný.  

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Pro stavbu budou použity běžně dostupné materiály a prvky, které odpovídají 

současným technickým normám. 

Zemní práce: 

Bude sejmuta ornice o tloušťce vrstvy 200 mm, která bude uložena na deponii na 

jižní straně pozemku. Ornice bude později využitá na terénní úpravy. Bude provedeno 

vytýčení stavby. Výkopy základových rýh a inženýrských sítí budou provedeny strojně 

s ručním dočištěním. Vytěžená zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Výkopy 

budou provedeny do nezámrzné hloubky dle výkresu základů. Na pozemku se 

nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ohrozila založení stavby. 
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Základy: 

Založení stavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu do 

minimálně 800 mm nezámrzné hloubky pod upravený terén a hlouběji. Na pasy a 

zhutněný terén mezi nimi je vylita podkladní betonová deska tl. 150 mm. Na konstrukce 

je použit beton C20/25 XC2. Na podkladní desku je užito stejné třídy betonu a pro 

vyztužení je vložena KARI síť o průměru 8 mm, velikost ok 150 x 150 mm. 

 

Hydroizolace: 

 Izolace proti zemní vlhkosti je navržen asfaltový pás z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 special mineral v tloušťce 4 mm. Na plochou střešní 

konstrukci bude použita hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů. Horní pás 

Elastek 40 special  4 mm s minerálním posypem a druhý pás Glastek 40 special mineral 

o tloušťce 4 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce a příčky: 

Jako zakládací prvky pro eliminaci tepelných mostů pod nosnými zdmi jsou 

použity tvárnice SENDWIX THERM 16 DF pokládány na základovou maltu 

PROFIMIX ZM 910. Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrženy jako zdivo 

sendvičové z vápenopískových tvárnic SENDWIX 8DF – LD o rozměrech 248 x 240 x 

248 mm zděných na cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění ZM 921 lepidlo SX. Z 

vnější strany obvodové konstrukce bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS 

z polystyrénových desek ISOVER 70 F o tl. 200 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy 

z vápenopískových tvárnic SENDWIX 8DF – LD o rozměrech 248 x 240 x 248 mm na 

cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění ZM 921 lepidlo SX. Dělící příčky budou 

vyzděny z vápenopískových tvárnic SENDWIX 4DF – LD o rozměrech 248 x 115 x 

248 mm na cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění ZM 921 lepidlo SX. 

 

Překlady: 

 Překlady nad okenními otvory v 1NP jsou tvořeny ŽB věncem s přídavnou 

výztuží B500B dle statického návrhu. Nad ostatními otvory jsou použity prefabrikované 

překlady SENDWIX 2DF. 
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Stropní konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou provedeny z prefabrikovaných pórobetonových nosníků 

a vložek YTONG KLASIK. Osová vzdálenost nosníků je 680 mm, pro rozpon větší než 

5,5 m jsou zdvojeny. Minimální uložení stropních nosníků je 150 mm. Na 

prefabrikované konstrukci stropu bude provedena krycí deska z betonu C 20/25 s KARI 

sítí ø 6 mm s velikostí ok 150 × 150 mm. Stropní konstrukce bude uložena na nosné 

stěny a průvlak v místě schodiště. Pro vytvoření prostupů budou nutné úpravy a 

dobetonávky viz výkresy skladeb stropů. Věnce budou provedeny z betonu C 20/25 a 

výztuže 4 ø 12 mm, ocel B500B. 

 

Konstrukce schodiště: 

Je navrženo jako železobetonové tříramenné monolitické. Šířka schodišťového 

ramene je 950 mm, výška stupně 179,5 mm, šířka stupně 270 mm. Navržený počet 

stupňů je 17. Schodiště bude provedeno z betonu C25/30 XC1 s výztuží B500B dle 

návrhu statika. 

 

Střecha:  

Střechu nad RD je sedlová, typu novodobý krov. Nad garáží je provedena 

jednoplášťová nepochozí střecha. Skladby střechy viz. výpis skladeb konstrukcí. 

 

Výplně otvorů: 

Okna a dveře jsou dřevěná s trojitým zasklením ve vnějším odstínu tmavého 

ořechu. Venkovní oplechování z měď. plechu. Vnitřní parapety dřevotřískové.  

 

Omítky: 

Vnitřní omítky budou provedeny jako jednovrstvé vápenocementové omítky 

PROFIMIX tloušťky 10 mm. Vnější omítky budou provedeny jako šlechtěné fasádní 

omítky WEBER, barva bílá a šedá. 

 

Obklady: 

 Vnitřní keramické obklady budou provedeny v koupelnách a na WC. Výšky 

obkladů budou provedeny dle výkresů příslušného podlaží. 
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d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Sníh, sněhová oblast III, typ krajiny normální, 

Sk(III)=1,5 kN/m2  

S=1,2 kN/m2 

Vítr, větrná oblast II, kategorie terénu III, Vb,0=25 m/s, Vm=17,47 m/s, qp(z)=0,602 

kN/m2 WF= -1,084 kN/m2, WG= -0,843 kN/m2 , WH= -0,722 kN/m2 , WI= ±0,120 

kN/m 

 

e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů  

Na objektu je užito tradičních postupů a prvků, resp. vrstev skladeb na trhu 

volně dostupných. Neobvyklé konstrukce a technologie nejsou řešeny. 

 

f) Zajištění stavební jámy  

Jáma bude svahována pod bezpečným sklonem svahu 2:1. Rýhy na základové 

pásy budou ponechány po výkopu jako svislé, nepažené s následným litím prostého 

betonu přímo do rýhy. 

 

 g) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Všechny používané stavební technologie musí být prováděny dle platných 

prováděcích předpisů. Žádné práce nebudou ovlivňovat stabilitu sousední stavby 

 

h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Důraz je dbán provedení tlakové zkoušky kanálu a vodovodu, dále na provedení 

spojů a převazby asfaltových pásů hydroizolací, s důrazem na kvalitu provedení v 

místech prostupů. Kari sítě ve stropních konstrukcích a základových deskách budou 

převázány min. o 150 mm a stykování dovoleno max. třemi plotnami kari sítí v jednom 

místě překryvu/převazby. 

 

 

V Brně dne 24.5. 2017         Tomáš Falta 
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4 ZÁVĚR 

 Výstupem této bakalářské práce je Studie a Projektová dokumentace pro 

provedení stavby část A, B, C, D dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou č. 

62/2013 Sb., Tepelně technické posouzení a Požárně bezpečnostní řešení navrženého 

objektu. 

Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, konstrukční systém je zděný stěnový, 

střecha je sedlová. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Zdivo 

nosných stěn a příček je provedeno z pórobetonových tvárnic SENDWIX. Obvodové 

stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce 200 mm. Stropní 

konstrukce je tvořena prefabrikovanými pórobetonovými nosníky a vložkami YTONG. 

 Tuto bakalářskou práci jsem zpracoval na základě svých doposud nabytých 

zkušeností s navrhováním pozemních staveb a použitím všech platných potřebných 

norem, vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů výrobců, na které se níže 

odkazuji. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

RD   Rodinný dům  

NP   Nadzemní podlaží  

EPS   Expandovaný polystyren  

SPB  Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   Požární úsek  

TI   Tepelná izolace  

PT   Původní terén  

UT   Upravený terén  

ŽB   Železobeton  

DN   Světlost  

PHP   Přenosný hasicí přístroj  

RŠ   Revizní šachta  

PB   Polohový bod  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z   Zámečnický výrobek  

S   Skladba konstrukce  

D   Dveřní výrobek  

O   Okenní výrobek  

C25/30   Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

S2   Stupeň konzistence betonu – měkká  

XC   Třída prostředí betonu  

ČSN   Česká technická norma  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

R   Tepelný odpor  

Uw   Součinitel prostupu tepla oknem  

Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  

R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost  

L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akus. tlaku kročejového zvuku  

K   Korekce  

fRsi,N   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 

zimním období  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní 

konstrukce  

θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  

θi   Návrhová vnitřní teplota  
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θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  

∆θ10,N  Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  

∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

Φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  

∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla.  

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

HT   Měrná ztráta prostupem  

Bj   Teplotních redukční činitel  

A / V   Objemový faktor tvaru budovy  

Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
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