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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 

podsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 

s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat 

studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy 

a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 

půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 

5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí 

dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální 

posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány 

vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 

a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek 

s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně 

každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní 

a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Dagmar Donaťáková 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



 

 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové 

dokumentace pro realizaci rodinného domu v Bílovci.  

Stavba je navržena jako podsklepený objekt s dvěma nadzemními 

podlažími, usazený ve svažitém terénu. Suterén je přístupný z příjezdové 

cesty nachází se zde technické zázemí, posilovna a garáž pro dva 

automobily. 1 NP slouží jako společenská část objektu s přístupem na 

pochuzí plochou střechu sloužící jako terasa, která plynule přechází na 

terén. Klidová část se nachází v 2 NP, zastřešena pultovou střechou se 

spádem 6°. Stavba je provedena z konstrukčního systému Porotherm, 

výjimkou jsou obvodové stěny suterénu, které jsou z prefabrikovaných 

bednících betonových tvarovek. Část domu je obložena kamenným 

obkladem. 

Rodinný dům, svažitý terén, ztracené bednění, keramické tvárnice, 

pultová střecha, plochá střecha. 



 

 

The thesis deals with designing of project documents within family 

house in Bilovec city which are meant for future realization.Building consist 

of basement and two above ground floors situated on a sloping terrain.             

Basement is accessible by the driveway and consists of technical 

background, gym and garage for two automobiles. First above-

ground floor is made as common part with access on walkable flat roof that 

serves as a terrace and is flowing neatly into terrain. Resting part is situated 

in second above-ground floor covered with a mono-pitched roof sloping 6°. 

Building is made out of construction system Porotherm except peripheral 

walls of the basement which are made of prefabricated concrete shuttering 

blocks. Part of the house is decorated with stone facing. 

family house, sloped terrain, permanent formwork, clay bricks, flat roof, 

mono pitched roof 

 



 

 

 

Aneta Huvarová Rodinný dům. Brno, 2017. 50 s., 245 s. příl. bakalářská 

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

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Dagmar Donaťáková  
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V bakalářské práci se zabývám vypracováním projektové dokumentace pro 

provedení novostavby rodinného domu v Bílovci. Účelem je navrhnout stavbu funkční a 

umožňující pohodlné užívání. 

Dokumentace obsahuje několik příloh ucelující práci. Textová část se skládá 

z průvodní a souhrnné technické zprávy. Přípravné a studijní práce se nacházejí v první 

složce, ve které je nastíněno dispoziční a konstrukční řešení objektu, výpočty sloužící 

k návrhu stavby. V další složce se nacházejí situační výkresy, které jsou zpracovány na 

základě podkladu z katastru nemovitostí a řeší návaznost objektu na jeho okolí. Složku 

architektonicko – stavebního řešení tvoří výkresy půdorysů, řezů, pohledů, výpis 

výrobku a skladeb apod. Složka stavebně – konstrukčního řešení je detailněji 

zpracována, nachází se zde výkresy stropů, krovů a detailů. Další složka jsou pak 

požárně bezpečnostní řešení stavby a složky zabývající se stavební fyzikou: posouzení 

z hlediska úspory energie a ochrany tepla, posouzení z hlediska akustiky, posouzení 

z hlediska oslunění a denního osvětlení. 
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a) Název stavby: 

Rodinný dům 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní číslo pozemku): 

Bílovec, PSČ 743 01 

katastrální území- Bílovec-město (604429), parcela č. 2545/1. 

c) Předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 

a) Jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):  

Karel Krčmář, Budovatelská 354, Bílovec 743 01 

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): 

Aneta Huvarová, Albrechtičky 241, Albrechtičky 742 55  

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedení Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializace jeho autorizace: 

Aneta Huvarová, Albrechtičky 241, Albrechtičky 742 55  

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých části 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 specializaci jejich autorizace: 

Aneta Huvarová, Albrechtičky 241, Albrechtičky 742 55 
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- průzkum stavebního pozemku a prověření územního plánu 

- aktuální snímek z katastru nemovitostí 

- mapové podklady od správců inženýrských sítí 

- zpracovaná studie stavby, odsouhlasení s investorem a příslušným stavebním úřadem 

Odbor výstavby (stavební úřad), 17 listopadu 411, Bílovec 743 01  

a) Rozsah řešeného území: 

Novostavbu rodinného domu se nachází na pozemku investora na parcele číslo 

2545/1. Parcela je určen k zastavění, v současné době slouží jako louka s trvalým 

travnatým porostem bez vzrostlé zeleně. Pozemek se nachází v katastrálním území 

Bílovec-město (okres Nový Jičín). 

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

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

V blízkosti pozemku vede železniční trať Studénka-Bílovec. Ochranné pásmo 

drah tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 

vedenou u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje. Pozemek z části zasahuje do 

ochranného pásma drah, a proto musí být stavba rodinného domu projednána se 

Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. O 

drahách v platném znění. 

c) Údaje o odtokových poměrech: 

Pozemek je tvořen mírným nepravidelným svahem ve spádu SV-JZ. Podloží 

objektu je tvořeno drobou, dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže, případně 

vsakována do vsakovacích jímek na pozemku stavebníka. 

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

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

Řešená parcela 2545/1 se dle platného územního plán nachází v ploše 

stabilizované BM- plochy bydlení městského typu. Navržená stavba rodinného domu je 

v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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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: 

Údaje jsou v souladu s územním plánem obce. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Návrh je v souladu s veškerou platnou legislativou. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Veškeré vyjádření a stanoviska dotčených orgánů jsou zapracovány do 

projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

Žádné výjimky a úlevové řešení stavba nevyžaduje. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 

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

nemovitostí): 

Parcela č.                          Vlastnické právo          

2545                              Surák Radomír, Ostravská 543/34, Bílovec 743 01 

2544/2                           Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, Bílovec 743 01   

2554/5                           Hrušková Jaššová Stanislava, Na cvrčku 511/6, Bílovec 743 01      

      

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Navržený objekt je novostavba 

b) Účel užívání stavby: 

Stavba pro individuální bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

  



16 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

Stavba není kulturní památka a nespadá do ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Obecné technické podmínky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Jsou 

v navrženém řešení stavby dodrženy. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérová užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, není nutné zajistit bezbariérové prostředí 

v navrhované budově. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů: 

Navrhovaná stavba splňuje požadavky všech dotčených orgánů a požadavky 

jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Stavba nevyžaduje 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.): 

Zastavěná plocha…………………………………………….. 243,60 m
2 
 

Užitná plocha………………………………………………... 584,86 m
2
 

Obestavěný prostor………………………………………….. 958,20 m
3
 

Celková plocha pozemku……………………………………  985 m
2
 

Počet uživatelů ………………………………………………  4 osoby 
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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.): 

průměrná denní potřeba vody:                                      Qd = 4 * 0,099 = 0,4 m
3 
/den 

maximální denní potřeba vody:                                    Qd,max = 0,4 * 1,35 = 0,54 m
3 
/den 

průměrný roční srážkový úhrn                                                 800 mm/rok 

celkové množství dešťové vody dopadlé na dotčené území   1116 m
3 
/rok 

třída energetické náročnosti budov                                          B 

Provozem vzniká směsný komunální odpad.  

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

Plánované zahájení výstavby…………………………………………. 8/2017 

Plánované dokončení výstavby………………………………………. 11/2018 

k) Orientační náklady stavby:  

5 000 000,- Kč 

SO 01 ……………. Rodinný dům 

SO 02 ……………. Zpevněné plochy, připojení na stávající komunikaci 

SO 03 ……………. Zatravnění plochy 

SO 04 ……………. Plynová přípojka 

SO 05 ……………. Přípojka vedení NN 

SO 06 ……………. Kanalizační přípojka 

SO 07 ……………. Vodovodní přípojka 
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a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází ve svažitém terénu ve spádu SV-JZ, v katastrálním 

území Bílovec-město (okres Nový Jičín). Pozemek je součástí pozemků určených 

k zastavění. Plocha je zatravněná bez vzrostlé zeleně. Na okolních sousedních parcelách 

2544/2, 2554/5 se nachází řada listnatých vzrostlých stromů. K pozemku vede 

nezpevněná komunikace, která se po pár metrech mění na zpevněnou komunikaci. 

V rámci plánované zástavby bude provedena nová účelová komunikace včetně 

inženýrských sítí. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

V rámci projektové přípravy byl proveden geologický a hydrogeologický 

průzkum, rovněž měření radonového indexu. 

Z průzkumů vyplývá: - podloží je tvořeno drobou 

-radonový index pozemku je nízký, stavba nemusí být                       

preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží. 

                                   - hladina podzemní vody nezasahuje k základovým konstrukcím 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V blízkosti pozemku vede železniční trať Studénka-Bílovec. Ochranné pásmo 

drah tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 

vedenou u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje. Pozemek z části zasahuje do 

ochranného pásma drah, a proto musí být stavba rodinného domu projednána se 

Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. O 

drahách v platném znění. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod.: 

Stavba se nachází mimo poddolovaného a záplavové území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochranná okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, jsou dodržené 

dostatečné odstupové vzdálenosti od hranic pozemků. Požárně nebezpečný prostor 
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nezasahuje na sousední pozemky. Nedojde k zastínění ani jinému ovlivnění sousedních 

budov. Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemku v majetku stavebníka. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Parcela je umístěna na zatravněné ploše bez vzrostlé vegetace. Nejsou 

vyžadovány žádné sanace nebo demolice. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

Pozemek bude vyjmut ze zemědělského půdního fondů (ZPF) a doloženo 

vyjádřením příslušného dotčeného orgánu. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na místní plánované inženýrské sítě (splašková kanalizace, 

veřejný vodovod, vedení nízkého napětí, nízkotlakový plyn). Napojení objektu na 

dopravní infrastrukturu je řešena sjezdem na plánovanou účelovou komunikaci, ulice 

Budovatelská. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 

Stavba určena k individuálnímu bydlení. Jedná se o samostatně stojící, 

podsklepený rodinný dům s 2 nadzemními podlažími. 

Počet bytových jednotek………………………………………. 1 

Počet uživatelů předpoklad …………………………………… 4 osoby 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavba respektuje územní plána plní funkci určenou pro danou plochu. 

Podmínky v území se stavbou nemění. Objekt je podsklepený s 2 NP, zastřešen 

pultovou střechou. 



21 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení: 

Z architektonického hlediska je stavba rodinného domu navržena jako 

podsklepený objekt s   2 NP, zastřešený pultovou střechou, usazený ve svažitém terénu. 

Suterén je tvaru L, nachází se zde technické zázemí, posilovna a garáž, která je 

přístupná z terénu ze severovýchodní strany pozemku. První nadzemní podlaží je 

čtvercového typu s terasou. Hlavní vstup do budovy v 1 NP. Je z jihozápadní strany 

pozemku. V prvním nadzemním podlaží je kuchyně, jídelna, pracovna a prostorný 

obývací pokoj, ze kterého je přístup na terasu, která plynule přechází na terén. Druhé 

nadzemní podlaží je čtvercového půdorysu. Nachází se zde pracovna, ložnice a dva 

dětské pokoje, včetně koupelny. Zbylá část objektu je zastřešena pultovou střechou se 

sklonem 6°. Půdorysné rozměry jsou 23,220x11,920 m, výška hřebene pultové střechy 

je 6,995 m od 0,000 = 1 NP. 

Fasáda je barevně řešena kombinací tmavě červené, červené a tmavě šedé barvy, 

soklová část bude upravena dekorativní mozaikovou omítkou v odstínu červené. 

V místě terasy v 1 NP. Je fasáda obložena kamenným obkladem. Střešní krytina je 

tvořena falcovaným plechem v tmavě šedé barvě. Výplně otvorů odstín čedičová šeď. 

Architektonické řešení projektové dokumentace vycházelo z požadavků investora a také 

z okolní zástavby. 

Hlavní vstup do objektu v 1 NP. je z chodníku vedeného kolem budovy. Ze 

zádveří se dostaneme do komunikačního prostoru se schodištěm, ze kterého pak do 

společných obytných místností. Z komunikačního prostoru můžeme postupovat do 2 

NP. i suterénu. V 2 NP se nachází obytné místnosti sloužící jako klidová a odpočinková 

část objektu. Technologická část zařízení objektu (systém vytápění a ohřevu TUV) je 

umístěna v technologické místnosti č. S06, v levé části suterénu spolu s garáží, dílnou a 

skladem nářadí. V pravé části suterénu je relaxační část. 
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Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérová užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, není nutné zajistit bezbariérové prostředí v navrhované budově. 

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

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození např. uklouznutím, 

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

vloupáním. 

a) Stavební řešení: 

Půdorys objektu tvoří písmeno L o rozměrech 23,220x11,920 m, výška hřebene 

pultové střechy je 6,995 m. Objekt je osazen ve svažitém terénu. Podél severovýchodní 

strany pozemku bude probíhat plánovaná účelová komunikace. Hlavní vstup je situován 

z jihozápadní strany. Zastřešení garáže je řešeno plochou střechou, nášlapnou vrstvu 

tvoří dřevěné terasové prkna na podkladních hranolech a terčích. Terasa plynule 

přechází na terén. Zbývající část je zastřešena pultovou střechou ve sklonu 6°. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Zemní práce: z geologického průzkumu nebyla zjištěna podzemní voda. Na 

pozemku byla zjištěna nízká přítomnost radonu. Před zahájením výkopových prací bude 

ze staveniště sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, poté se vytýčí budoucí stavba spolu 

s inženýrskými sítěmi. Ornice bude uskladněna na pozemku stavebníka a po dokončení 

stavby bude použita pro konečné terénní úpravy, přebytek bude odvezen na skládku. 

Základy: rodinný dům bude založen na základových pasech z prostého betonu 

C25/30 šířky 600 mm, hloubky 800 mm u obvodového zdiva v zadní části domu a 

vnitřních nosných stěn, 1100 mm obvodové zdivo s přístupem na terén v přední části 

domu, 300 mm pod schodištěm. Základová deska bude z betonu C25/30 vyztužena kari 

sítí 8/150x150 mm. Tloušťka desky je 150 mm. 
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Svislé konstrukce: suterénní stěny jsou tvořen betonovými tvarovkami pro 

ztracené bednění tloušťky 300 mm, vyztužení ocelovou výztuží dle statického návrhu a 

zalité betonem C25/30. Zbylé obvodové stěny tvoří tvárnice Porotherm 30 Profi 

(247/300/238) na maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo Porotherm 25 AKU-Z 

Profi (248/250/238), Porotherm 17,5 Profi P+D (247/300/238) na maltu Porotherm TM, 

vnitřní nenosné zdivo Porotherm 14 Profi P+D (497/140/238), Porotherm 11,5 Profi 

P+D (497/115/238) na maltu Porotherm TM. 

Vodorovné konstrukce: nosnou konstrukci stropu tvoří cihelné vložky MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky POT s nabetonovanou deskou z betonu  C25/30 

tloušťky 60 mm. V úrovni stropní konstrukce bude vyhotoven ztužující ŽB. věnec. 

Překlady nad okenními i dveřními otvory jsou keramické Porotherm KP7 nebo 

monolitické železobetonové. 

Schodiště: je jednoramenné smíšené pravotočivé. Schodiště je navrženo jako 

železobetonové, monolitické s nášlapnou vrstvou s keramické dlažby. Zábradlí 

schodiště je nerezové. 

Podlahy: specifikace podlah – výpis skladeb. 

Výplně otvorů: okenní otvory budou vyplněny plastovými okny s izolačním 

trojsklem, odstín čedičová šeď. Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovou zárubní 

dřevěnou. Vchodové dveře budou plastové s ocelovou zárubní v odstínu čedičová šeď. 

Úprava povrchů: vnitřní povrch stěn, stropů tvoří vápenocementová jádrová 

omítka + vnitřní štuk. V místě schodiště je kamenný obklad, keramický obklad je 

v místnostech (koupelna, wc), výška obkladu je 2100 mm. 

Střešní konstrukce: Garáž je zastřešena pochuzí, plochou střechou. Nášlapnou 

vrstvu tvoří dřevěné terasové prkna na podkladních hranolech a terčích. Střešní 

konstrukce nad 2 NP. je řešena pultovou střechou se sklonem 6°. Krytina bude tvořena 

falcovaným plechem. Veškeré dřevěné prvky budou impregnovány proti škůdcům. 

Specifikace skladby – výpis skladeb. 

Komín: komínová tělesa jsou řešena systémem Schiedel - UNI ADVANCED. Je 

to třísložkový systém, skládá se z komínové tvárnice, tenkostěnné keramické vnitřní 

složky a tepelné izolace. Vnitřní průměr průduchu je 180 cm. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Objekt je navržen tak, aby v průběhu výstavby a užívání stavby nedošlo ke 

zřícení ani poškození části konstrukce. 

a) Technické řešení: 

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV bude plynový kondenzační 

kotel o výkonu 24 kW, umístěny v technické místnosti. Doohřev pro TUV bude pomocí 

elektrické energie. Vytápění místnosti bude pomocí deskových otopných těles 

s termostatickou hlavicí. 

b) Výpočet technických a technologických zařízení: 

- plynový kotel o výkonu 24kW 

- zásobníkový ohřívač o objemu 120 litrů napojený na plynový kondenzační kotel. 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou této dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Objekt je navržen dle platné legislativy a splňuje tepelně technické požadavky 

dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. 

b) Energetická náročnost stavby: 

Průkaz energetické náročnosti budovy je přílohou části Stavební fyzika – 

Tepelně technické posouzení. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Objekt je bez využití alternativních zdrojů energie. 
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Navržena stavba nebude mít svým provozem negativní vliv na okolí dle zákona 

č. 309/2006 Sb. 

Vytápění objektu zajišťuje plynový kondenzační kotel. Větrání je zajištěno 

přirozenou výměnou vzduchu přes okna v jednotlivých místnostech. Dešťové vody jsou 

svedeny do retenční nádrže s využitím pro zahradu, případně do jímky s přepadem do 

vsaku. Splaškové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizace. Objekt je dále napojen na 

veřejný vodovod. Přirozené osvětlení je v souladu s ČSN 73 0580-1 a ČSN 73 0580-2. 

Všechny obytné místnosti mají přímé denní osvětlení. Umělé osvětlení bude navrženo v 

souladu s ČSN 36 0450 a ČSN 36 0452, zdrojem světla budou úsporné led nebo lcd 

technologie, případně zářivky. 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Radonový index pozemku je nízký, stavbu není nutné chránit před pronikáním 

radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Samostatný dokument – část D. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

U stavby se nepředpokládá výskyt dynamických jevů způsobených člověkem a 

jeho stroji, dopravními prostředky nebo výroby. Objekt se nenachází v seismickém 

pásmu. 

d) Ochrana před hlukem: 

Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce 

obvodového pláště. Podlahové konstrukce budou provedeny jako plovoucí 

s dostatečným útlumem kročejového hluku. Vzhledem k okolní zástavbě nebudou 

překročeny nejvyšší přípustné limity hluku dle N.V. č. 272/2011 ve znění N.V. č 



26 

 

217/2016 Sb. Z hlediska hlukových poměrů není navrhovaná stavba zdrojem 

nadměrného hluku překračující limity stanovené N.V. č.272/2011 Sb. v platném znění. 

Vnější zdroje hluku nemají vliv na akustickou pohodu ve vnitřním prostředí. 

e) Protipovodňová opatření: 

Zájmový pozemek se nachází mimo záplavové území. 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Řešena v samostatném výkresu přípojek. 

b)Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky: 

Připojovací rozměry, výkopové kapacity, délky budou popsány v jednotlivých 

částech dokumentace, které nejsou součástí projektu. 

a) Popis dopravního řešení: 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude řešena sjezdem na plánovanou 

účelovou komunikaci, ulice Budovatelská. Účelová komunikace bude od stávající 

komunikace oddělena automatickou branou, komunikace bude určena jen pro 

novostavby rodinných domů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Příjezd je řešen přes plánovanou účelovou komunikaci asfaltovou. 

c) Doprava v klidu: 

Pro parkování vozidel je navržena zpevněná plocha s povrchem z betonové 

dlažby před garáží, dále potom parkování pro dva osobní automobily zajišťuje garáži 

v suterénu. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 
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a) Terénní úpravy: 

Během stavby bude provedeno sejmutí ornice, výkop podsklepené části a 

základových pasů. Terénní úpravy budou spočívat v dorovnání terénu (svahování, 

obsypy, násypy) v bezprostředním okolí stavby. Následně se provede vysetí trávy. 

b) Použité vegetační prvky: 

Zbývající plocha bude zatravněna a osazena stromy a keři.  

c) Biotechnická opatření: 

Na pozemku se nepočítá s prováděním biotechnickým opatřením. 

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

Stavba nebude svým provozem a užíváním negativně působit na okolní životní 

prostředí. 

Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru nepřekročí ve dne 50 dB, 

v noci 40 dB. Dodavatel je povinen třídit odpady podle druhu nebezpečnosti a ukládat 

na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení 

jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto odpadů firmou, která 

má oprávnění k likvidaci. Odpady, které vzniknou v průběhu výstavby (např. zemina 

vykopaná ze základových pasů, suterénu) bude uložena na skládku, která bude umístěna 

na pozemku investora – staveniště a bude použita na terénní úpravy. Přebytečný odpad 

bude po sepsání smlouvy s odběratelem odvezena na skládku. Splaškové vody budou 

odvedeny do jednotné kanalizace. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže 

s využitím pro zahradu, případně do jímky s přepadem do vsaku. 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí vazeb v krajině: 

Stavbou nebudou negativně ovlivněny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. 

O ochraně přírody a krajiny, Záměr nezpůsobí negativní dopad na přírodní a estetickou 

hodnotu krajinného rázu.  
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000: 

Nezasahuje do evropsky významné lokality. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

V rámci výstavby rodinného domu není navržen vznik nových ochranných či 

bezpečnostních pásem. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

V blízkosti pozemku vede železniční trať Studénka-Bílovec. Ochranné pásmo 

drah tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 

vedenou u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje. Pozemek z části zasahuje do 

ochranného pásma drah, a proto musí být stavba rodinného domu projednána se 

Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. O 

drahách v platném znění. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Rozsah stavebního záměru nevyžaduje posouzení z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Média je možno čerpat z nově navržených přípojek. Materiály budou skladovány 

na pozemku investora dle předpisů výrobce materiálu. Zařízení staveniště budou tvořit 

mobilní buňky, které budou sloužit jako šatna pro zaměstnance, sklad pracovního 

nářadí. 

b) Odvodnění staveniště: 

Pozemek je svažitý, dešťová voda bude konstantně odtékat. Podloží je zde 

tvořené drobou a zajišťuje dobré (vsakované) vsakovací podmínky. V případě zatopení 

výkopu nebo stavební jámy je možnost přečerpání vody do kanalizace. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Pro příjezd dopravních prostředků na stavbu bude sloužit plánovaná účelová 

komunikace na severovýchodní straně pozemku. K pohybu po staveništi bude sloužit 

navrhovaná komunikace v šířce 5 metrů. Tato plocha bude zpevněna štěrkovým 

hutněným podsypem. Všechny potřebné zdroje energií bubou dodávány pomocí 

přípojek. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Po dobu výstavby bude v okolí objektu zvýšena hlučnost z důvodu výstavby a 

dopravy materiálu. Stavební práce budou probíhat v denní době 7-20 hodin, práce 

v nočních hodinách se nepředpokládají, proto lze považovat zvýšení hlukové zátěže za 

akceptovatelné. Před výjezdem ze stavby budou vozidla zbavena nečistot, tak aby 

nedoházelo k znečištění komunikace. V případě suchého počasí je nutné snižovat 

prašnost kropením. Pro výstavbu není uvažováno se zřízením stavební uzávěry nebo 

jiného omezení. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

Záměr nevyžaduje asanační opatření a kácení dřevin v okolí staveniště. Před 

započetím prací je nutné posekání pozemku. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Maximální zábor pro staveniště na pozemku investora je 985 m
2 
. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a 

zákona č.185/2001 Sb. byly vzniklé odpady při realizace rozlišeny. Likvidace 

nebezpečných odpadů, které budou vznikat při stavby, bude provedena odbornými 

firmami k těmto úkonům oprávněnými. Ostatní odpad, který není nutné likvidovat 

speciálně, bude likvidován běžným způsobem (technické služby). Stavební odpad a 

obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech. Recyklovatelné odpady 

budou tříděny a skladovány jinde, odvezeny do sběrných dvorů nebo k recyklaci. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Na stavební parcele bude zřízena deponie ornice a vykopané zeminy, která bude 

následně využitá pro terénní úpravy a násypy. Přebytečný odpad bude po sepsání 

smlouvy s odběratelem odvezena na skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Z ohledem na zvolenou technologii je nutné snižovat a dodržovat: 

-hlučnost- využíváním mechanizace s nižším hlukovým zatížením a vyloučením prací 

po 22 hodině. 

-prašnost- zamezení prašnosti kropením 

-čistotu komunikace- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, při 

znečištění přilehlých komunikací provést jejich vyčištění. 

Odpady vzniklé při provádění stavby budou likvidovány dle platných vyhlášek. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny 

bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména pak: 

- N.V. č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 

- N.V. č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

- N.V. č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Pro stavbu bude zapotřebí koordinátor BOZP. Před započetím prací budou 

všichni pracovníci na stavbě proškolení o bezpečnostních předpisech pro všechny práce 

týkající se daného stavebního záměru. Účast pracovníka bude zaznamenána. Všichni 

pracovníci budou používat předepsané ochranné pomůcky. Práce na staveništi bude 

v souladu s technologickými postupy zpracovanými zhotovitelem pro jednotlivé etapy. 

Veškerá činnost a opatření budou kontrolovány, Vypracování plánu BOZ na staveništi 

zajistí zhotovitel, plán bude dle zákona č. 309/2006 Sb.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se nepředpokládá. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Stavební záměr nevyžaduje zvláštní dopravní opatření, stavební uzávěry nejsou 

řešeny. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Záměr neřeší speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 16 měsíců. 

Postup výstavby: 

1) Příprava pláně, vytýčení stavby 

2) Výkopové práce 

3) Zřízení přípojek 

4) Zhotovení základových konstrukcí-betonáž 

5) Zdění 1S, osazení překladů 

6) Montáž a betonáž stropů včetně věnců 

7) Zdění 1 NP-osazení překladů 

8) Montáž a betonáž stropů včetně věnců 

9) Vyzdění 2 NP 

10)  Konstrukce střechy 

11)  Osazení výplně otvorů 

12)  Vnitřní rozvody technického zařízení budov, technologie 

13)  Dokončovací práce – omítky, podlahy, kompletace atd. 

14)  Provedení zpevněných ploch 

15) Terénní a sadové úpravy 
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Stavba určena k individuálnímu bydlení. Jedná se o samostatně stojící 

podsklepený rodinný dům s 2 nadzemními podlažími. Bydlení je určeno pro 4 osoby. 

- zastavěný plocha…………………………………………… 243,60 m
2
 

- užitná plocha………………………………………………. 584,86 m
2
 

- obestavěný prostor…………………………………………. 958,20 m
3
 

- celková plocha pozemku…………………………………… 985 m
2
 

- počet uživatelů……………………………………………… 4 osoby 

 

Navrhovaná stavba rodinného domu je podsklepená s dvěma nadzemními 

podlažími. Garáž je zastřešena plochou střechou, nášlapnou vrstvu tvoří dřevěné 

terasové prkna na podkladních hranolech a terčích. Terasa plynule přechází na terén. 

Zbylá část objektu je zastřešena pultovou střechou. 

Fasáda je barevně řešena kombinací odstínu tmavě červené, červené, tmavě 

šedé, soklová část bude upravena dekorativní mozaikovou omítkou v odstínu červené. 

V místě terasy v 1NP je fasáda obložena kamenným obkladem. Střešní krytina je 

tvořena falcovaným plechem v tmavě šedé barvě. Zpevněné plochy jsou z betonové 

dlažby. 



34 

 

Příjezd na pozemek bude zajištěn po plánované účelové komunikaci ze 

severovýchodní strany pozemku. V suterénu se nachází technické zázemí (23,95 m
2
), 

posilovna (21,51 m
2
), sklad nářadí (14,13 m

2
), dílna (18,00 m

2
) a garáž (54,88 m

2
), 

která je přístupná z terénu. 

Hlavní vstup do objektu v 1 NP je z chodníku vedeného kolem budovy. Zádveří 

(7,52 m
2
) vede do šatny (5,0 m

2
) a komunikačního prostoru se schodištěm (21,82 m

2
). 

Z komunikačního prostoru je přístup do koupelny (6,5 m
2
) a jídelny (29,33 m

2
), 

z jídelny pak do kuchyně   (16,32 m
2
),  ve tvaru L s pracovní deskou uprostřed místnosti 

se vstupem do spíže (5,40 m
2
) a prostorného obývacího pokoje (33,12 m

2
), ze kterého je 

přístup na terasu (97,67 m
2
) a do pracovny (15,75 m

2
).  

V 2 NP se nachází obytné místnosti sloužící jako klidová a odpočinková část 

objektu. Z komunikačního prostoru (22,50 m
2
) jsou přístupné všechny místnosti 

pracovna (15,69 m
2
), koupelna (12,99 m

2
), ložnice (26,74 m

2
), dva dětské pokoje (33,67 

m
2
), (24,17 m

2
). 

Dle vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb není nutné zajistit bezbariérové prostředí 

v navrhované budově. 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha……………………………………………………… 243, 60 m
2
 

Obestavěný prostor…………………………………………………… 958,20 m
3
 

Užitná plocha………………………………………………………… 584,86 m
2
 

Počet bytů (velikost)…………………………………………………. 1 (5+1) 
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Sklon střechy…………………………………………………………. 6° 

Výška hřebene………………………………………………………. 6,995m 

Součástí rodinného domu jsou 2 garážová stání a 2 stání před garáží. 

Obytné místnosti domu se orientují na JV, JZ, SZ, V obytných místnostech musí 

být dodržena minimální doba proslunění 90minut k datu 1 března, tato podmínka byla 

splněna.  

Viz v přílohové části Stavební fyzika - Posouzení z hlediska oslunění a denního 

osvětlení. 

Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště tvořeno mobilními 

buňkami, které budou sloužit jako šatna pro zaměstnance, sklad nářadí. Připojovací 

body stavby budou určeny investorem při předání staveniště. 

Před zahájení výkopových prací bude ze staveniště sejmuta ornice v tloušťce 

200 mm, poté provedeme vytýčení objektu spolu s přípojkami. Zahájíme hloubení 

stavebních jam a rýh, podkladem bude výkres základů. Ornice bude uskladněna na 

pozemku stavebníka a po dokončení stavby bude použita pro konečné terénní úpravy. 

Přebytek ornice bude odvezen na skládku. 

Rodinný dům bude založen na základových pasech z prostého betonu C25/30 

šířky 600 mm, hloubka základu je 800 mm u obvodového zdiva v zadní části domu a 
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vnitřních nosných stěn, 1100 mm obvodové zdivo s přístupem na terén v přední části 

domu, 300 mm pod schodištěm. Při návrhu je respektován požadavek na založení 

v nezámrzné hloubce. Základová deska bude z betonu C25/30 vyztužena kari sítí 

8/150x150 mm. Tloušťka desky je 150 mm. Prostupy v základových konstrukcí budou 

opatřeny chráničkami.  

Suterénní stěny jsou tvořen betonovými tvarovkami pro ztracené bednění 

tloušťky 300 mm, vyztužení ocelovou výztuží dle statického návrhu a zalité betonem 

C25/30.  

Obvodové stěny nadzemní části tvoří tvárnice Porotherm 30 Profi P+D 

(247/300/238) na maltu Porotherm TM s pevností v tlaku 5,0 Mpa. Vnitřní nosné zdivo 

Porotherm 25 AKU-Z Profi (248/250/238), Porotherm 17,5 Profi P+D (247/300/238) na 

maltu Porotherm TM s pevností v tlaku 5,0 Mpa, vnitřní nenosné příčky jsou z tvarovek 

Porotherm 14 Profi P+D (497/140/238), Porotherm 11,5 Profi P+D (497/115/238) na 

maltu Porotherm TM s pevností v tlaku 5,0 Mpa. 

Ve vybraných místnostech budu zhotoveny sádrokartonové instalační předstěny 

tloušťky 150mm. Rozpětí a výška předstěn je upřesněna ve výkresové dokumentaci. 

Nosnou konstrukci stropu tvoří cihelné vložky MIAKO a keramobetonovými 

stropními nosníky POT s nabetonovanou deskou z betonu  C25/30 tloušťky 60 mm. 

Tloušťka stropu je 250 mm.  Stropní konstrukce nad suterénem je různých výškových 

úrovní (viz. Detail) V úrovni stropní konstrukce bude vyhotoven ztužující ŽB. věnec. 

Překlady nad okenními i dveřními otvory jsou keramické Porotherm KP7 nebo 

monolitické železobetonové. Podrobněji rozepsány ve výkresové dokumentaci. 
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Schodiště je jednoramenné smíšené pravotočivé, má 18 stupňů, 166,7x300 mm, 

šířka schodišťového ramene je 1000 mm. Schodiště je navrženo jako železobetonové, 

monolitické s nášlapnou vrstvou s keramické dlažby. Zábradlí schodiště je nerezové. 

Střešní konstrukce nad 2 NP je řešena pultovou střechou se sklonem 6°. Krytina 

bude tvořena falcovaným plechem, zateplení je provedeno mezi a pod krokvemi. 

Veškeré dřevěné prvky krovu budou naimpregnovány proti škůdcům. Střešní 

konstrukce nad garáží je pochuzí, plochá střecha. Nášlapnou vrstvu tvoří dřevěné 

terasové prkna na podkladních hranolech a terčích. Střešní konstrukce nad 2 NP. je 

řešena pultovou střechou se sklonem 6°. Krytina bude tvořena falcovaným plechem. 

Veškeré dřevěné prvky budou impregnovány proti škůdcům. Specifikace skladby – 

výpis skladeb. 

Komínová tělesa jsou řešena systémem Schiedel - UNI ADVANCED. Je to 

třísložkový systém se zadním odvětráním, skládá se z komínové tvárnice, tenkostěnné 

keramické vnitřní složky a tepelné izolace. Vnitřní průměr průduchu je 180 cm. 

Nášlapnou vrstvu v garáži tvoří epoxidový nátěr proti prašnosti, ve zbývající 

místnostech suterénu tvoří nášlapnou vrstvu keramická dlažba tloušťky 7 mm. 

V obytných místnostech je použita laminátová podlaha tloušťky 8 mm, spojení pero + 

drážka. V koupelnách, komunikačních prostorech, kuchyni zádveří tvoří nášlapnou 

vrstvu keramická dlažba tloušťky 7mm. 

Podlahy ve všech místnostech jsou těžko plovoucí. V suterénu je jako roznášení 

vrstva betonová mazanina tloušťky 90 mm s kari sítí. V místnostech 1 NP a 2 NP je 

použita betonová mazanina tloušťky 70 mm. Specifikace podlah – výpis skladeb. 
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Vnitřní povrch stěn, stropů tvoří vápenocementová jádrová omítka + vnitřní štuk 

tloušťky 15 mm. V místě schodiště jsou stěny obloženy kamenným obkladem, 

keramický obklad je ve vybraných místnostech, výška obkladů je 2100 mm. 

Fasáda je tvořena silikátovou tenkovrstvou omítkou tloušťky 1,5 mm.  

V 2 NP jsou použity sádrokartonové podhledy. V koupelně budou použity 

sádrokartonové desky vhodné do vlhkého prostředí. Sádrokartonové desky jsou 

uchyceny do krovu pomocí CW profilů. Při montáži budou dodrženy pokyny stanovené 

výrobcem. 

Izolace proti vodě: 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě, pro část objektu ve styku se 

zeminou je navržena hydroizolace tvořena dvěma asfaltovými pasy SBS modifikace. 

Pásy budou celoplošně nataveny s přesahem minimálně 100 mm. Jako hydroizolace 

ploché střechy jsou použity asfaltové pásy SBS modifikace. První pás je celoplošně 

nataven na stropní konstrukci s minimálním přesahem 100 mm, druhý je přilepen na 

tepelné izolaci. U pultové střechy je hydroizolace provedena z asfaltového pásu SBS 

modifikace, který je přilepen na prkenném bednění pod falcovanou krytinou. 

Doplňkovou hydroizolaci tvoří difúzně otevřená fólie, která je přisponkována 

k bednění. Podlahy koupelen budou izolovány proti zatékání vody do konstrukce 

stěrkovou hydroizolací na cementové bázi, která bude provedena pod lepící stěrkovou 

hmotou a keramickou dlažbou. 

Během provádění izolací je nutné dodržet veškeré technologické postupy.                

Specifikace podlah – výpis skladeb. 
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Izolace tepelné: 

Suterénní stěn budou zatepleny pomocí extrudovaného polystyrénu tloušťky 140 

mm. Obvodové zdivo je provedeno systémem ETICS z EPS 70 F tloušťky 160 mm. 

Podlaha v suterénu bude zateplena extrudovaným polystyrénem tloušťky 60 mm. 

Podlahy v   1 NP a 2 NP budou izolovány akustickou izolací z minerální vaty tloušťky 

60 mm. Podlahy koupelen budou izolovány deskami EPS 150S tloušťky 60 mm. 

Izolanty budou položeny ve dvou vrstvách, spáry budou prostřídány, ve styku podlahy 

se svislou konstrukcí budou dilatovány pomocí dilatačních pásku tloušťky 12 mm. 

Plochá střecha je tvořena tepelněizolačními klíny z extrudovaného polystyrénu 

ve spádu 3%. Tloušťka v nejnižším bodě je 80 mm. Na klínech jsou desky 

z extrudovaného polystyrénu tloušťky 80 mm. Zateplení pultové střechy tvoří izolace 

z minerální vaty umístěných mezi krokvemi tloušťky 220 mm a pod krokvemi tloušťky 

60 mm. Specifikace podlah – výpis skladeb. 

Okna budou v plastovém provedení, zaskleny izolačním trojsklem. Vchodové 

dveře budou v plastovém provedení s ocelovou zárubní. Okna i vchodové dveře budou 

v odstínu čedičová šeď. Vnitřní dveře budou dřevěné s obloužkovou zárubní, otvíravé 

nebo posuvné. Dveře budou plné nebo celoplošně proskleny. Garážové vrata budou 

sekční s otvory pro větrání, způsob otvírání vrat je takzvaně pod strop. 

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem, který zabrání napadení dřeva 

houbami, plísněmi, hmyzem a jinými mikroorganismy. 

V prostorách se zvýšenou vlhkostí bude na vnitřní omítky a instalační předstěny 

použita malba do vlhkého prostředí. V ostatních místnostech bude použita kvalitní 

disperzní barva, odstín dle výběru investora. 



40 

 

Všechny výrobky jsou popsány ve výpisu výrobků. 

Veškeré zpevněné plochy na pozemku jsou zpevněny betonovou dlažbou 

tloušťky 80 mm, které budou uloženy do drceného kameniva tloušťky 180 mm. Povrch 

dlažby bude vyspárován směrem od objektu, aby byl zajištěn odtok vody. Nášlapná 

vrstva terasy je tvořena dřevěnými terasovými prkny tloušťky 26 mm přivrtanými do 

roznášecích hranolů a připevněny do rektifikačních terčů. 

U všech ochlazovaných konstrukcí byl vypočítán součinitel prostupu tepla, který 

byl následně posouzen s požadovanými hodnotami z normy ČSN 73 0540 – 2 Teplená 

ochrana budov, část 2. Dále byl u konstrukcí určen teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi 

na plochách a v kritických detailech a porovnán s požadovanými normovanými 

hodnotami. Konstrukce vyhověly požadavkům. Byl stanoven průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou a porovnán s hodnotou pro referenční budovu na základě 

poměru těchto hodnot byla stavba zatříděna do kategorie B.  

Veškeré výpočty, zpráva stavební fyziky a protokol k energetickému štítku 

budovy se nacházejí v příloze – Stavební fyzika – Tepelné technické posouzení. 

Požadavek na insolaci bytu dle ČSN 73 4301 Obytné budovy byl splněn. 

V obytných místnostech musí být dodržena minimální doba proslunění 90 minut k datu 

1 března. Podrobné výpočty se nacházejí v příloze – Stavební fyzika – Posouzení 

z hlediska oslunění a denního osvětlení. 
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Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek ČSN 73 0532 na konstrukce 

obvodového pláště. Podlahové konstrukce budou provedeny jako těžké plovoucí 

s dostatečným útlumem kročejového hluku. Podrobné výpočty se nacházejí v příloze – 

Stavební fyzika – Posouzení z hlediska akustiky. 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou této dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

Radonový index pozemku je nízký, stavbu není nutné chránit před pronikáním 

radonu z podloží. V blízkosti se nenachází komunikace vyšších tříd, průmyslové zóny. 

V dostatečné vzdálenosti od objektu se nachází železniční trať, rodinný dům avšak není 

ohrožen nadměrným hlukem. Obvodový plášť a výplně otvorů poskytují dostatečnou 

ochranu před hlukem. 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0532 Akustika- hodnocení zvuková izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách. Požadavky 

ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 

ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
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ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

 

Právní předpisy: 

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

změny 350/2012 Sb. 

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně doplnění vyhláškou č. 62/2013 

Sb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., obecné technické podmínky na výstavbu v platném znění 

Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technologických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zákon 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb ve znění Nařízení vlády č.217/2016 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Zákon č. 185/2006 Sb O odpadech 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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Při zpracování dokumentace byla dodržena veškerá platná legislativa. Při návrhu 

je důležité umístění pobytových místností z důvodu dostatečného osvětlení. 

Novostavba rodinného domu je situována v mírně svažitém terénu. Objekt 

rodinného domu je navržen jako samostatně stojící novostavba. Rodinný dům má dvě 

nadzemní podlaží a suterén.  

Pro návrh konstrukčního systému jsem zvolila cihelné bloky Porotherm. 

Obvodové stěny jsou řešeny keramickými tvárnicemi Porotherm Profi, suterénní stěny 

pak tvarovkami ztraceného bednění. Stropní konstrukce je navržena 

z keramobetonových nosníku POT a keramických vložek MIAKO. Objekt je zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem EPS 70F. Suterénní stěny jsou zatepleny 

extrudovaným polystyrénem. Zastřešení domu je řešeno pultovou a plochou střechou.  

Součástí dokumentace jsou složky Stavební fyziky a složka Požární bezpečnosti.  

Závěrečná práce byla zpracována v rozsahu dle zadání. 

Tvorba bakalářské práce mi dala možnost projít si všemi fázemi projektové 

dokumentace. Při práci jsem použila získané informace během studia a také se obohatila 

o mnoho nových poznatků. 
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Normy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0532 Akustika- hodnocení zvuková izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách. Požadavky 

ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 

ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

Právní předpisy  

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

změny 350/2012 Sb. 

Vyhláška 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb včetně doplnění vyhláškou č. 62/2013 

Sb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., Obecné technické podmínky na výstavbu v platném znění 

Vyhláška 398/2009 Sb., O obecných technologických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zákon 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb ve znění Nařízení vlády č.217/2016 Sb., O ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č.381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Zákon č. 185/2006 Sb O odpadech 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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PSČ  poštovní směrovací číslo 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

SV  severovýchod 

JZ  jihozápad 

ZPF  zemědělský půdní fond 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

EPS  expandovaný polystyrén 

XPS  extrudovaný polystyrén 

m.n.m.  metrů nad mořem 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

BP  bod polohopisu 

NN  nízké napětí 

STL  středotlaký 

PD  projektové dokumentace 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

PÚ  požární úsek 

RD  rodinný dům 

SDK  sádrokarton 

ŽB  železobeton 

tl.  tloušťka 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

R  tepelný odpor konstrukce 

U  součinitel prostupu tepla 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 

RT   tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla 
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Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

d  tloušťka vrstvy 

HT  měrná tepelná ztráta prostupem 

RW  vážená laboratorní neprůzvučnost daná výrobcem 

R´W,N  normová požadovaná hodnota vzduchové neprůzvučnosti 

k  korekce zabudování materiálu 

D  činitel denní osvětlenosti 

Ɵe  návrhová venkovní teplota  

Ɵi   návrhová vnitřní teplota  

φi  relativní vlhkost v interiéru  

UW  součinitel prostupu tepla konstrukcí okna  

Ag   celková plocha zasklení  

Af  celková plocha rámu  

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení  

Uf  součinitel prostupu tepla rámu  

Ig  viditelný obvod zasklení  

ψg  lineární součinitel prostupu tepla způsobený kombinací rámu, 

 zasklení adistančního rámečku 

Ɵsi,min  nejnižší vnitřní povrchová teplota  

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu  

fRsim  průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,cr  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

UN,20   normová hodnota součinitele prostupu tepla 

ZPt  difúzní odpor konstrukce při přestupu vodní páry  

dj  tloušťka j-té vrstvy 

δj   součinitel difúzní vodivosti j-té vrstvy  

Zpi  odpor při přestupu vodní páry na vnitřní straně konstrukce 

Zpe  odpor při přestupu vodní páry na vnější straně konstrukce 

pvi  částečný tlak vodní páry – interiér  

pve  částečný tlak vodní páry – exterior 

φai  návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
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φi  relativní vlhkost vnitřního vzduchu,  

∆φa,I  bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φe  návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu,  

Rx  tepelný odpor konstrukce od jejího vnitřního povrchu k místu X 

Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
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