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ABSTRAKT  

PŘEDMĚTEM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S 

PROVOZOVNOU V HOŘICÍCH. DŮM JE SITUOVÁN VE SVAHU A NAVRŽEN JAKO TŘÍPODLAŽNÍ. V 

SUTERÉNNÍM PODLAŽÍ SE NACHÁZÍ STRUDIO SE SAMOSTATNÝM VCHODEM DO OBJEKTU. 

ZBYLÉ DVĚ PODLAŽÍ TVOŘÍ OBYTNOU ČÁST. DŮM JE URČEN K TRVALÉMU BYDLENÍ 4 OSOB. 

NOSNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE JSOU TVOŘENY KERAMICKÝMI TVÁRNICEMI. V SUTERÉNNÍM 

PODLAŽÍ JSOU OBVODOVÉ ZDI Z  BETONOVÝCH TVÁRNIC. KONSTRUKCE STROPU JE TVOŘENA 

STROPNÍMI PANELY SPIROLL. STŘECHA JE PULTOVÁ S NOSNOU KONSTRUKCÍ Z 

PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ. PROJEKT BYL ZPRACOVÁN VE 3D PROGRAMU ARCHICAD. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

SUTERÉNNÍ PODLAŽÍ, ZDĚNÁ BUDOVA, PLOCHÁ PULTOVÁ STŘECHA, 

FRANCOUZSKÁ OKNA 

ABSTRACT  

THE SCOPE OF THIS BACHELOR´S THESIS IS A NEW BUILDING OF A HOUSE WITH BUSINESS 

PREMISES IN HOŘICE. THIS DETACHED HOUSE IS SITUATED ON A SLOPE AND HAS THREE 

STOREYS. BUSINESS PREMISES ARE IN THE BASAMENT AND HAVE THEIR OWN ENTRANCE. THE 

OTHER STOREYS MAKE A LIVING AREA. THE BUILDING IS INTENDED FOR PERNAMENT 

HOUSING OF FOUR PERSONS. EXTERNAL LOADBEARING STRUCTURES ARE MADE OF CLAY 

BLOCKS. EXTERNAL WALLS IN THE BASEMENT ARE MADE OF CONCRETE BLOCKS. SPIROLL 

PANELS ARE USED FOR STRUCTURE OF CEILING. ROOFING IS MONO-PITCHED MADE OF 

TRUSS GIRDERS. THE DESIGN WAS PROCESSED IN 3D PROGRAM ARCHICAD.  

KEYWORDS  

DETACHED HOUSE, BASEMENT, MASONRY  BUILDING, MONO-PITCHED, 

FRENCH WINDOW 
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1 Úvod 
 

 Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro novostavbu rodinného domu v 

blízkosti mého bydliště. Stavební parcela se mi velmi líbila a proto jsem se rozhodla, že na ní zpracuji 

svojí bakalářskou práci. Vzhledem k tomu, že nemám dostatek zkušeností s projekcí rodinného domu 

ve svahu vybrala jsem si právě toto místo. Co se týče rozsahu práce rodinný dům jsem si vybrala 

proto, že do budoucna bych chtěla nějaký podobný stavět. Chtěla jsem si tedy vyzkoušet veškeré 

výhody a nevýhody tohoto domu.  

 Základní myšlenkou tohoto projektu je dům, který by fungoval jako víceúčelový. Tím je 

myšleno, aby ho mohli využívat lidé různého věku. V prvním podlaží jsou dvě ložnice, kde je myšlenka, 

aby při rozrůstání rodiny byli rodiče nablízku dětem. V dalších stádiích vývoje pak aby děti měli 

samostané pokoje a samostatné patro se svojí koupelnou. V neposledním případě pak, aby v 

pokročilém věku rodičů sloužil jako samostatná bytová jednotka v prostorách nehtového studia. 

 Jedná se o třípodlažní dům z něhož je jedno patro suterénní. Dům je zastřešen dvěmi 

pultovými střechami. 

 Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Hořice v Podkrkonoší, dále pak se 

všemi účinnými zákony a ostatními právními normami. 

 Bakalářská práce se bude skládat z vlastního textu práce a příloh, které budou členěny do 8 

složek. Každá příloha pak obsahuje různé části dokumentace. 

  Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu ArchiCAD. Textová a 

výpočtová část byla vytvořena v textovém editoru Word a Excel. Přílohy v oblasti akustiky byli 

vytvořeny v programu Světlo+. 

 

2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1  A.1 Identifikační údaje 

2.1.1 A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby:  

Rodinný dům s provozovnou v Hořicích  na pozemku č. 1604/27, k.ú:Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín 

 

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

KÚ Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín, číslo parcely 1604/27  

 

c) předmět dokumentace 

Projekt stavby pro stavební ohlášení a územní souhlas 
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2.1.2 A.1.2 Údaje o žadateli 

 

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

Mgr. Julie Sýkorová, Pod Lipou 1640, Hořice v Podkrkonoší 508 01 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)  

Žadatel spadá do kategorie a). 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Žadatel spadá do kategorie a). 

 

2.1.3 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 

nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Adéla Hamplová, AT projekt, ČKA 59 541, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 275, 500 05 Hradec Králové 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. arch.Jan Koukal, číslo autorizace ČKA 03 758 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace. 

Tepelná technika- Ing. Jaroslav Pekl 

Požární bezpečnost - Ing. Anežka Kyplová 

Akustika a osvětlení-Ing. Karel Sokol 

Zdravotechnika- Ing. Tomáš Rekl 

 

2.2 A.2 Seznam vstupních podkladů 
-vizuální prohlídka pozemku č. 1604/27 

- požadavky investora konzultované s projektantem 

- limity dané platným územním plánem města Hořice 

- katastrální mapy dané lokality 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Příjezd na pozemek č, 1604/27 je z pozemní komunikace č. 2450/5. Nájezd na pozemek je schválen.  

Přípojka elektro- ze stávajícího sloupku RE na hranici pozemku č. 1604/27, který je ve vlastnictví 

investora. Odtud bude napojen domovní rozvaděč R1 v domě. 
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Voda napojena z veřejného vodovodu DN 100  . Vodovodní přípojka je zavedena na zájmové území. 

Odpadní vody budou svedeny do vodotěsné šachty na pozemku investora č. 1604/27. Dále pak budou 

svedeny do obecní kanalizace. 

 

2.3 A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Jedná se o stavební parcelu č.1604/27. Rozloha pozemku činí 1093 m². Tato parcela je nezastavěná. V 

nejbližším okolí se nachází stavební parcely č. 1604/39, č. 1604/40, které nejsou zastavěny. V blízkém 

okolí jsou zastavěné parcely č. 1559/1, č.1604/3, č.1604/13. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební parcela není využívána. Na parcele č. 1667/27 nejsou žádné zastavěné objekty. V okolí jsou 

zástavby určené k trvalému bydlení. Jejich umístění je na protější straně od veřejné komunikace.  V 

těsné blízkosti s pozemkem se nevyskytují žádné zastavěné objekty. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

V dané lokalitě se nenachází žádná památková rezervace, památkové zóna, CHKO, záplavové území 

apod. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

- počet připojených osob: 4 EO 

- množství vypouštěných odpadních vod: 4os.x 110,00= 0,44 m³/den x 30 dní = 13,2 m³ 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací 

dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s uzemním opatřením o asanaci území. 

Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje, nebo omezuje. Stavba 

nemá v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním 

právním předpisem. Stavba je na území Hořice v Podkrkonoší. Stavba splňuje základní zásady 

uspořádání území a limity jeho využití. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Na parcele jsou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území dle platné vyhlášky č. 501/2006 

Sb. 

Pro stavbu jsou navrženy takové materiálny, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#f4394031
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bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 

včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských 

sítí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou výjimky. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

Novostavba rodinného domu na pozemku č. 1604/27, kú: Hořice v Podkrkonoší, ve vlastnictví  Ing. 

Julie Sýkorové, Pod Lipou 1640, Hořice v Podkrkonoší 508 01 

Další dotčené pozemky:  

 

-stavební parcela č. 1604/40, ve vlastnictví: Nádvorník Petar Ing, Vostrovská 486/50, Dejvice 16000 

Praha 

-stavební parcela č. 1604/39, ve vlastnictví: Nádvorník Petar Ing, Vostrovská 486/50, Dejvice 16000 

Praha 

-komunikace č. 2450/5, ve vlastnictví: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice  

-orná půda č. 1604/28, ve vlastnictví: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice  

 

Během stavby a po jejím dokončení nebude docházet k žádným zásadním vlivům na okolní pozemky a 

stavby. Pokud se při provádění jakýmkoliv způsobem poškodí příjezdovou komunikaci, uhradí její 

uvedení do původního stavu na vlastní náklady. Pokud tuto komunikaci znečistí, musí zajistit její 

okamžité uvedení do původního stavu.  

Případně jakkoliv trávník či chodník v okolí objektu po provedení stavby bude uveden do původního 

stavu a případné dřeviny v okolí objektu se musí v průběhu stavby chránit proti poškození. 

 

2.4 A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu  na pozemku č. 1604/27, kú: Hořice v Podkrkonoší 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu určenou k trvalému bydlení pro 4 osoby. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

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

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh řešení dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba e řešena v souladu s platnou 

vyhláškou č. 268/2009Sb. o obecných 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 odst. 2 

písm. b) stavebního zákona a podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 62/2013 Sb. o dokumentace staveb. 

Požadavky na bezbariérové řešení je pouze v prostorách provozovny. Stavba není bytovým domem. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských 

sítí.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje žádná speciální opatření. 

 

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

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

SO01: 

-Zastavěná plocha objektu:147,51m² 

-Obestavěný prostor: 1273,08 m³ 

-Užitná plocha:158,17 m² 

-Počet funkčních jednotek:1 

-Počet obyvatelů: 4os. 

-Počet pracovníků: ve studiu 1os. 

Plochy: 

-zpevněné plochy- příjezd, přístup,: zámková dlažba tl. 100 mm  90,57 m² 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Hořice. Odpady budou tříděny podle sbíraných druhů 

(papír, plasty, sklo). 

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Odpady vznikající 

během výstavby vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Stavebník zajistí 
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odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou v souladu se zákonnými 

požadavky o podrobnostech nakládání s odpady. 

Za likvidaci odpadů vznikajících pří výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 

budou investorem doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během 

stavebních prací, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto doklady potvrzeny oprávněným příjemcem 

odpadů. 

 

PŘEHLED ODPADŮ  

Kód druhu odpadu  

 

Název druhu odpadu  

 

likvidace  

 

17 01 01 Beton recyklace  (řízená skládka) 

17 01 02 Cihly recyklace  (řízená skládka) 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky recyklace  (řízená skládka) 

17 01 07 směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem  17 

01 06 

recyklace  (řízená skládka) 

17 02 01 Dřevo odprodej na palivo nebo 

řízená skládka 

17 02 02 Sklo kontejnery pro odpad 

17 02 03 Plasty kontejnery pro odpad 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující 

dehet 

řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem17 03 01 

řízená skládka 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z 

dehtu 

řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel sběrné suroviny 

17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

řízená skládka 

17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03  

 

řízená skládka  

 

08 01 17* Odpady z odstraňování 

barev nebo laků 

obsahujících organická 

řízená skládka  
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rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky  

 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování 

barev nebo laků 

neuvedené pod číslem 08 

01 17  

 

řízená skládka  

 

08 01 99 Odpady jinak blíže 

neurčené 

řízená skládka 

08 02 99 Odpady jinak blíže 

neurčené 

řízená skládka 

08 04 99 Odpady jinak blíže 

neurčené 

řízená skládka  

15 01 01 Papírové a lepenkové 

obaly 

sběrné suroviny 

15 01 02 Plastové obaly  kontejnery pro odpad 

15 01 03 Dřevěné obaly odprodej na palivo, nebo 

řízená skládka 

15 01 04 Kovové obaly sběrné suroviny 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

řízená skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad řízená skládka  

 

 

  Zdroj: Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů  Nebezpečné odpady podle §6 odst. 1 a 2 zákona 

jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *.  

 

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

 

Zahájení stavby: 03/2017 

dokončení stavby:12/2018 

 

stavební ohlášení, územní souhlas 02/17 

zahájení výstavby rodinného domu 03/17 

základy 03/17 

zdivo 04/17 

stropy nad 1S 05/17 

zdivo1NP 06/17 
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stropy nad 1NP 07/17 

zdivo 2NP 08/17 

střecha 09/17 

okna, dveře venkovní 10/17 

zateplení střechy 04/18 

příčky 05/18 

vnitřní rozvody ÚT, ZTI, EL 06/18 

omítky 07/18 

podlahy 08/18 

sádrokartony 09/18 

fasáda 10/18 

vnitřní dveře, schody, krytiny, obklady, sanita 11/18 

dokončovací práce 12/18 

 kolaudace 12/18 

k) orientační náklady stavby 

- SO 01- RD: 6 365 400 Kč 

 

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

SO 01- Rodinný dům 

 

3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

3.1 B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Rodinný dům je situován na svažitém pozemku. Bude umístěn v severní části pozemku. Okolní objekty 

tvoří rodinné domy a volné parcely k zástavbě. Pozemek je přístupný ze stávající zpevněné 

komunikace z ulice Švestkova, která vede podél severní hranice pozemku. Dále také z ulice Všehrdova, 

která vede podél západní strany pozemku taktéž ze zpevněné stávající komunikace.Vlavní vstup do 

domu bude z ulice Švestková, vstup do studia a příjezd na pozemek bude z ulice Všehrdova. 

 

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

stavebně historický průzkum apod.) 

Pro danou stavbu nebyli provedeny žádné ze jmenovaných ani jiných průzkumů. Stavba byla navržena 

na předpokladu geologických podmínek zeminy dle dosavadních zjištění. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
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Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu 

dikce § 14 zákona 114/1992 Sb. Záměr je navržen do urbanizovaného prostoru. V okolí se nenachází 

žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu národního parku či CHKO, není vyhlášen žádný 

přírodní park. 

Nejedná se o záplavové území, ani o památkovou zónu, ani o památkovou rezervaci, ani o chráněné 

území a ani o zvláště chráněné území. Dotčené pozemky nemají evidovány BPEJ. 

 

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

V okolí nejsou vodní přehrady, řeky, ani jiné vodní zdroje. Nejedná se o záplavové území. 

Dle charakteru zeminy se nejedná ani o poddolované území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude svým charakterem negativně ovlivňovat okolní zástavbu. Nebude zasahovat do 

ostatních pozemků. Odtoky dešťové vody budou zachyceny do dešťové jímky, kde bude voda 

následně využita jako užitková. Likvidace dešťových vod je navržena v souladu s §5 odst. 3 zákona č. 

254/ 2001 Sb. Veškeré stavební práce jsou navrženy v souladu s §27 zákona č. 254/2001 Sb., nedojde 

k zhoršení vodních poměrů, ani odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností a nedojde 

k narušení retenční schopnosti krajiny. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Provedení nevyžaduje provedení asanace. Na pozemku se nevyskytuje žádný objekt, nebude tedy 

třeba demoličních prací. Nebude třeba likvidace dřevin, žádné se na uvedeném pozemku nevyskytují. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé) 

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Nedojde k 

trvalému záboru ZPF. 

 

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

infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v souladu s §5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. 

Stavební parcela se napojí na existující komunikaci v ulici Švestkova, ze severní strany. 

Napojení na inženýrské sítě:  

- vodovodní přípojka objektu (ve správě Veolia) 

- splašková kanalizační přípojka (ve správě  KHP) 

- přípojka NN (ve správě ČEZ) 

 

 

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

 Netýká se. 
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3.2 B.2 Celkový popis stavby 
 

3.2.1 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stavba je určena k bydlení. Má jednu bytovou jednotku pro 4 osoby. Nachází se zde provozovna se 

samostatným vstupem od objektu. Provozovna bude mít bezbariérový přístup do objektu. 

 

3.2.2 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Předmětem PD je novostavba rodinného domu, který se nachází na pozemku č. 1663/27. k.ú. Hořice v 

Podkrkonoší. Jedná se o volný pozemek určený dle územního plánu k zástavbě rodinného domu. Dům 

je situován na svažitém terénu se svahem na jižní straně. Regulativa pro danou lokalitu jsou dodržena. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Zděný dům, půdorysně zkoncipovaný do tvaru obdélníku. Objekt je podsklepený. Střecha nad druhým 

nadzemním podlažím je pultová se sklonem 5°. Střecha nad kuchyní v 1NP je taktéž pultová se 

sklonem střechy 5°. Hlavní vstup do domu je ze severní strany parcely(z ulice Švestková). Vstup do  

provozovny je ze západní strany domu (z ulice Všehrdova).  

 

-Fasáda- větraná fasáda s obkladem z fasádních desek 400x600mm 

-Okna, vstupní a balkonové dveře- plastové profily, izolační trojsklo, 6-ti komorový rám, odstín bude 

blíže specifikován 

-Střecha zhotovena z příhradových vazníků, krytinu tvoří falcované plechy bez prolysů, bez drážek 

-Klempířské práce- specifikováno ve výpisu prvků PSV 

-Sokl- Omítka z Marmolitu, velikost zrn 1mm 

 

Všechny viditelné části krovu, podbití, tesařské konstrukce budou ohoblovány a opatřeny olejovou 

lazurou na dřevo COLORLAK PRODŘEVO 

Obklad komína- fasádní omítka WEBER, střední zrnitost S2 

 

3.2.3 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

V přízemí se nachází provozovna s hygienickým zařízením pro zákazníky nehtového studia, pracovna, 

dílna a sklad a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží se nachází ložnice, kuchyň s jídelnou, 

obývací pokoj, koupelna, zádveří, šatna. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová zóna, která 

je složena ze dvou pokojů, posilovny a hygienického zázemí - koupelny a samostatného WC. 
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3.2.4 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Provozovna v suterénu má vlastní vstup do objektu a část provozovny s hygienickým zázemím pro 

zákazníky studia je řešena jako bezbariérová. Bude splňovat podmínky pro bezbariérové užívání 

stavby dle vyhlášky č. 398/2009Sb. Na ostatní části budovy není požadováno bezbariérové řešení. 

 

3.2.5 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba RD byla navržena a bude vystavěna v souladu s Obecně platnými požadavky na výstavby. 

Obyvatelé domu budou seznámeni se zásadami bezpečného užívání jednotlivých konstrukcí a 

připojených spotřebičů. Podle současných nařízení musí být dům opatřen detektorem kouře pro 

případ ohně. Stavebník se podílel na návrhu bezpečného provozu domu již od studie. 

 

3.2.6  B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení  

Jedná se o rodinný dvoupodlažní podsklepený dům, zastřešený pultovou střechou. Obvodové zdivo 

tvoří větraná fasáda. Je složena z keramického jádra- tvárnice typu Therm tl.250mm, tepelnou izolací z 

minerální vlny tl. 140mm,větranou vzduchovou mezerou s konstrukcí roštu pro obklad fasádními 

deskami a fasádní desky. Stropní konstrukce jsou tvořeny ze stropních panelů Spiroll tl. 250mm, v 

místě terasy bude tl. stropu 160mm. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Základy jsou monolitické pasy šířky 550mm pod vnitřní nosnou konstrukcí a š.750mm pod 

obvodovým zdivem. Výška základového pasu bude v různých místech odlišná. Základová spára bude 

však vždy minimálně v nezámrzné hloubce (1000mm pod UT). Dům je navržen z konstrukčního 

systému Porotherm, na tenkovrstvou zdící maltu. 

Obvodovou stěnu tl. 450mm tvoří systém větrané fasády. Je tvořen keramickým jádrem- keramické 

tvárnice typu therm tl.250mm, tepelnou izolací- desky z minerální vlny tl. 140mm, větranou 

vzduchovou mezerou s nosnou konstrukci roštu a obkladovými fasádními deskami.  

Strop je tvořen stropními panely Spiroll výšky 250mm, v místě terasy je snížena tloušťka na 160mm. 

Střecha zhotovena z příhradových vazníků, pokryta falcovanými plechy bez prolysu a bez drážek. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh stavby je proveden tak, aby nedošlo k poškození stavebních konstrukcí ani rozvodů vody, 

elektřiny a kanalizace. 

Konstrukce střechy z příhradových vazníků- typizovaná dodávka. 

Hloubka založení min. 1000mm do únosné rostlé zeminy. Povrchové vody budou trvale odvedeny do 

základové spáry.  

 

3.2.7 B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Nejsou předmětem řešení. 
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3.2.8 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 

požadavků pro provedení stavby 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 

provedení zásahu jednotek požární ochrany 

 

Požárně bezpečnostní řešení je provedeno v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v návaznosti na 

vyhlášku 268/2009 Sb. Dále je řešeno v souladu se zákonem 133/1985 Sb., dle vyhl. MV 202/199 Sb., 

246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.  

Podrobně je požárně bezpečnostní řešení zpracováno v samostatné části dokumentace „Požárně 

bezpečnostní řešení“, která je přílohou této dokumentace. 

 

3.2.9 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení,  

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 269/2009 Sb. resp. 502/2006 Sb. a 

souvisejících ČSN a splňuje obecné požadavky na výstavbu.  

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.  

Použité moderní materiály stavebních konstrukcí z hlediska tepelně technických vlastností odpovídají 

požadovaným hodnotám uvedeným v ČSN 73 0540-2 – závazná ustanovení.  

Stavba je navržena v souladu s ustanoveními ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, ČSN 060210 

Výpočet tepelných ztrát budov při ÚT, ČSN 060310 Ústřední vytápění – projektování a montáž, ČSN 

060220 Ústřední vytápění – dynamické stavy, ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory 

teploty, ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav, ČSN EN 12171 Otopné soustavy 

nevyžadující kvalifikovanou obsluhu, Vyhláška MPO č. 151/2001 Sb.  

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu –12°C v krajině 

normální charakteristické číslo budovy 12 Pa0,67. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je 

uvažována 0,5 h-1 v pokojích a 1 h-1 v koupelnách. 

Nové obvodové konstrukce domu budou tepelně technickými parametry splňovat požadavky normy 

ČSN 730540-2 : 2002, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat zák. č. 406/2000 Sb. 

Ve znění vyhl. 151/152 a 291/ 2001 Sb..  

 

b) energetická náročnost stavby,  

Zpracováno v samostatné části dokumentace, která je přílohou této dokumentace.  
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c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Není řešeno. 

 

Součinitelé prostupu tepla U (W.m-2.K-1) všech nových konstrukcí budou splňovat požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla UN (W.m-2.K-1) dle ČSN 730540-2 a Vyhlášky Ministerstva 

průmyslu a obchodu 291/2001 Sb.  

 

 

3.2.10 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.) 

 

Všeobecné informace  

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 269/2009 Sb. resp. 502/2006 Sb. a 

souvisejících ČSN a splňuje obecné požadavky na výstavbu.  

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí při 

udržování a užívání stavby včetně ochrany proti hluku.  

 

Hygiena a ochrana zdraví  

Návrh stavby je a její pozdější provoz bude v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu ve znění pozdějších úprav a 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů a s dalšími předpisy, např.: 480/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně 

zdraví před neionizujícím zářením; 38/2001Sb.  

 

Ochrana životního prostředí  

Realizace stavby bude probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí, výstavbou 

nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Při užívání pak stavba svým charakterem, 

použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní 

prostředí. Návrh a předpokládaný provoz stavby bude v souladu s požadavky zákona 17/92 Sb. o 

životním prostředí a zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

 

Ochrana proti hluku  

Stavba je navržena a bude provozována v souladu s ustanovením §30 a § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

Nepředpokládá se že by stavba byla zdrojem hluku ve smyslu §31 Zákona 258/2000Sb. a že by při 

jejím provozu byly překračovány limity určené v Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Proto nejsou nad rámec běžných opatření navrhována žádná 

mimořádná opatření.  

Ochrana stavby proti hluku není vzhledem k její poloze nutná, vzdálenost od komunikace s ohledem 

na frekvenci provozu je dostatečná. Nejsou navrhována žádná mimořádná opatření.  



 

16 

Z hlediska neprůzvučnosti budou všechny stavební konstrukce odpovídat požadavkům ČSN 73 0532 a 

nařízení vlády č.272/2011Sb. Vzduchová neprůzvučnost vnitřních dělicích konstrukcí - příčky, nosné 

stěny - bude vyhovovat normám ČSN. Všechny stavební konstrukce budou z hlediska  

neprůzvučnosti odpovídat požadavkům ČSN 73 0531 resp. ČSN ISO 717 - 1,2,3. a nařízení vlády 

č.502/2000Sb. 

Podrobněji zpracováno v samostatné části dokumentace, která je přílohou této dokumentace. 

 

3.2.11 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

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

Pronikání radonu nebylo předmětem řešení. 

 

3.3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Netýká se. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Výkonové kapacity technické infrastruktury nebyli blíže zjišťovány. 

 

3.4 B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 

Příjezd na pozemek č.1604/27 je z pozemní komunikace č. 2450/5 z ulice Švestkova. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku č.1604/27 je z pozemní komunikace č. 2450/5. 

 

c) doprava v klidu 

U rodinného domu jsou k dipozici dvě parkovací stání na zpevněné ploše na východní části pozemku. 

Příjezd na tuto zpevněnou plochu je z ulice Všehrdova. 

 

3.5 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Před započetím výstavby bude provedena skrývka ornice cca 300 mm (vytvoření srovnávací roviny). 

Ornice bude deponována na staveništi a po dokončení výstavby bude znovu rozprostřena.  

 

b) použité vegetační prvky  

Svahování, zatravnění ploch okolo domu není předmětem PD. 

  

c) biotechnická opatření.  
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Není předmětem projektové dokumentace. 

 

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

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

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí. Výstavbou 

nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Stavba svým charakterem, použitím 

nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Neobsaženo. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Neobsaženo. 

 

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

Neobsaženo. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

V dané lokalitě není potřeba navrhovat žádná ochranná pásma, ani jakékoliv omezující podmínky. 

 

3.7 B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba objektu splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva vyhláška č. 380/200 Sb. 

 

3.8 B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Staveništní přípojka vody - obecní vodovod. Vodovodní přípojka DN 32 (5/4" LDPE) je zavedena na 

zájmové území.  

Staveništní přípojka elektřiny - bude ze stávajícího pilíře, který je ve vlastnictví investora.  

Stavební materiál bude skladován na pozemku investora č. 1604/27  

Přísun stavebního materiálu bude ze stávající komunikace č. 2450/5  

Stavební buňka bude umístěna na pozemku investora. 

 

b) odvodnění staveniště 
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Staveniště bude odvodněno drenáží a povrchovými rýhami. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek č. 1604/27 je z pozemní komunikace č. 2450/5 

Voda napojena z veřejného vodovodu DN 100 MO - PVC. Vodovodní přípojka DN 32 (5/4" LDPE) je 

zavedena na zájmové území.  

Přípojka elektro je ze stávajícího sloupku RE na hranici pozemku č. 1604/27, který je ve vlastnictví 

investora. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby má negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jde o navážení materiálů, zvýšenou 

prašnost, zvýšenou hladinu hluku, případně i vibrací. Důležité je vymezení povolených maximálních 

limitů, a to v souladu s nařízením vlády č. 148 /2006 sb. o ochraně zdraví před negativními účinky 

hluku a vibrací. 

 

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

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, oplocení musí mít výšku 

min.1,80m. Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude před 

prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému zachovávaných stromů je 

nutno provádět ručně s nejvyšší opatrností a pouze v nezbytné míře. Po dokončení stavebních prací 

budou veškeré původní zatravněné plochy využívané jako staveniště vyčištěny, srovnány a zavezeny 

katrovanou ornicí a následně osety travním semenem. Odpad stavby musí být řádně likvidován dle 

podmínek orgánů k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Doklady předloží zhotovitel stavby při 

kolaudaci. Mechanizmy budou použity dle technologického návrhu, zpracovaného zhotovitelem 

stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor území. 

 

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

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí.  

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Odpady vznikající 

při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Stavebník zajistí 

odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou v souladu se zákonnými 

požadavky o podrobnostech nakládání s odpady.  

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 

budou investorem doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během 

stavebních prací, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným 

příjemcem odpadů. 

 

PŘEHLED ODPADŮ  

Kód druhu odpadu  

 

Název druhu odpadu  

 

likvidace  

 

17 01 01 Beton recyklace  (řízená skládka) 

17 01 02 Cihly recyklace  (řízená skládka) 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky recyklace  (řízená skládka) 

17 01 07 směsi nebo oddělené recyklace  (řízená skládka) 
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frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem  17 

01 06 

17 02 01 Dřevo odprodej na palivo nebo 

řízená skládka 

17 02 02 Sklo kontejnery pro odpad 

17 02 03 Plasty kontejnery pro odpad 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující 

dehet 

řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem17 03 01 

řízená skládka 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z 

dehtu 

řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel sběrné suroviny 

17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

řízená skládka 

17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03  

 

řízená skládka  

 

08 01 17* Odpady z odstraňování 

barev nebo laků 

obsahujících organická 

rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky  

 

řízená skládka  

 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování 

barev nebo laků 

neuvedené pod číslem 08 

01 17  

 

řízená skládka  

 

08 01 99 Odpady jinak blíže 

neurčené 

řízená skládka 

08 02 99 Odpady jinak blíže 

neurčené 

řízená skládka 

08 04 99 Odpady jinak blíže 

neurčené 

řízená skládka  
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15 01 01 Papírové a lepenkové 

obaly 

sběrné suroviny 

15 01 02 Plastové obaly  kontejnery pro odpad 

15 01 03 Dřevěné obaly odprodej na palivo, nebo 

řízená skládka 

15 01 04 Kovové obaly sběrné suroviny 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

řízená skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad řízená skládka  

 

 

Zdroj: Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů  

Nebezpečné odpady podle §6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem *.  

Běžný odpad (směsný komunální) bude skladován v odpadní nádobě či kontejneru na pozemku 

investora a pravidelně odvážen v rámci celé lokality na předem určená skládková či recyklační místa. 
 

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

- rodinný dům – 147,51 m2 x 0,3 = 44,25 m3  

- zpevněné plochy – 90,57 m2 x 0,3 = 27,17 m3  

- úpravy terénu – dle přesného zaměření a vytyčení bude upřesněno  

 

Deponovaná zemina bude uskladněna na pozemku investora a po dokončení výstavby použita na 

terénní úpravy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby nebude mít podstatný vliv na životní prostředí v lokalitě v tom případě, že budou 

práce řádně prováděny dle platných norem a předpisů. Stavební suť bude ukládána do kontejneru a 

odvážena na řízenou skládku. Recyklovatelné materiály budou odváženy k dalšímu zpracování. 

 

 

 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) 

Dodavatel stavby (investor) musí dodržovat všechny předpisy k zajištění ochrany zdraví jak svých 

zaměstnanců, tak subdodavatelů a třetích osob, které se mohou v prostoru stavby nacházet. Jedná se 

především o nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Požadavky na bezbariérové užívání je vyžadována pouze v provozovně. Objekt bude odpovídat 

požadavkům dle vyhlášky 398/2009. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou požadovány. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Celý prostor staveniště bude po celou dobu výstavby uzavřen pomocí stavebního oplocení s 

mobilními prvky. Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, oplocení 

musí mít výšku min.1,80 m. Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu. Případná bouraná 

suť bude přepravována do plachtou uzavřených kontejnerů pomocí uzavřených shozů. V okolí stavby 

není nutné provádět žádné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotná 

stavba nebude v průběhu stavebních prací využívána žádnými třetími osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

zahájení stavby:       03/2017  

dokončení stavby:       12/2018  

stavební ohlášení, územní souhlas    02/17 

zahájení výstavby rodinného domu    03/17 

základy        03/17 

zdivo 1S       04/17 

stropy nad 1S       05/17 

zdivo 1NP       06/17 

strop nad 1NP      07/17 

zdivo 2NP       08/17 

střecha       09/17 

  

okna, dveře venkovní      10/17 

zateplení střechy       04/18 

příčky         05/18 

vnitřní rozvody ÚT, ZTI, EL      06/18 

omítky        07/18 

podlahy        08/18 

sádrokartony       09/18 

fasáda        10/18 

vnitřní dveře, schody, krytiny, obklady, sanita  11/18 

dokončovací práce       12/18 

kolaudace       12/18 

 

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1 1. Identifikační údaje 
 

4.1.1 1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu s provozovnou v Hořicích 
 

Místo stavby: p.č. 1604/27, kú Hořice v Podkrkonoší, 50801 
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4.1.2 1.2 Údaje o žadateli 
 

Mgr. Julie Sýkorová, Pod Lipou 1640, Hořice v Podkrkonoší 508 01 

 

4.1.3 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Adéla Hamplová, AT projekt, ČKA 59 541, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 275, 500 05 Hradec Králové 

 

4.2 2. Charakteristika a účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s nehtovým studiem. Účelem užívání rodinného domu je 

bydlení. Nehtové studium slouží pro místní obyvatelé a pro obyvatelé z nejbližšího okolí. 

Objekt je složen ze dvou nadzemních podlaží a jednoho podsklepeného s částečně otevřenou 

plochou. V suterénním podlaží se nachází nehtové studio, které má samostatný vstup do objektu. Toto 

studio a jeho zázemí je propojeno s pracovnou. Dále se nachází v suterénu dílna a technická místnost. 

Suterénní podlaží tedy tvoří na pracovní zónu. V prvním nadzemní podlaží se nachází společná část 

rodinného domu a ložnice. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová zóna, pokoj určený pro 

volný čas a prostory pro hygienu.  
 

Základní kapacity stavby 

 

Celková plocha pozemku: 1093 m2 

 

Zastavěná plocha objektem 

Zastavěná plocha pozemku: 147,51 m2  
Procento zastavěnosti 13,5 % 

 

Zastavěná plocha zpevněnými plochami a komunikacemi 

Celkem: 27,17 m2  
Procento zastavěnosti 0,02 % 
 

Ozeleněné plochy 

Celkem: 904 m2  
Procento zastavěnosti 0,83 % 

 

Obsazení objektu osobami: 

Obytná část: 4 osoby  
Grafické studio: 1 osoba 

4.3 3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 
 

4.3.1 3.1. Architektonické, výtvarné řešení, materiálové řešení 
 

Řešený objekt je samostatně stojící stavbou. Tvar objektu je obdélníkový. Druhé nadzemní podlaží je 

spíše krychelného tvaru. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Zastřešení se dělí na dvě 
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části. První část zakrývá kuchyň v 1NP druhá část zakrývá celý půdorys 2NP. Hlavní vstup do objektu je 

ze severní strany pozemku. Další vstup pak tvoří vstup do nehtového studia ze západní strany. 

Posledním vstup do objektu je vstup do dílny, taktéž orientovaný na jižní straně. Dominantní materiál 

objektu tvoří keramická tvarovka, která je jádrem pro obvodovou stěnu. Dále pak jsou z tvarovek 

vystavěny i vnitřní nosné i nenosné konstrukce. Fasádu budovy tvoří fasádní desky barvy šedé a bílé. 

Ve všech podlažích budou na francouzská okna opatřeny vnitřními žaluziemi pro zajištění příjemného 

vnitřního prostředí.   
Zdícím materiálem jsou keramické tvárnice typu therm. Strop je  tvořený předpjatými stropními 

panely Spiroll. Suterénní podlaží je tvořeno tvarovkami ztraceného bednění. Vnitřní schodiště je 

vyrobeno z uzavřených ocelových profilů a obloženo dřevěným obkladem. 

 

4.3.2 3.2. Dispoziční řešení 
 

Celkové provozní řešení tvoří 1 samostatný celek. Do budovy jsou dva vchody ze severní strany a to 

hlavní vstup do části rodinného domu a vstup do grafického studia z jižní strany.  
Provoz nehtového studia je samostatným celkem, který je oddělen od ostatních prostorů rodinného 

domu. Celá suterénní část je provozně oddělena, ale dispozičně propojena. Dům je zamýšlen do 

budoucna jako dvougenerační s tím, že suterénní část se uzavře a vytvoří se zde samostatná bytová 

jednotka. Pro nynější účely je ale vystavěn jako rodinný dům, kde právě v suterénní části bude 

provozovna. 

 

4.3.3 3.3. Bezbariérové užívání stavby 
 

 Provozovna v suterénu má vlastní vstup do objektu a část provozovny s hygienickým zázemím 

pro zákazníky studia je řešena jako bezbariérová. Bude splňovat podmínky pro bezbariérové užívání 

stavby dle vyhlášky č. 398/2009Sb. Na ostatní části budovy není požadováno bezbariérové řešení. 

 

 

 

4.4 4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Tento projekt neřeší. 

 

4.5 5. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 
 

Zemní práce  
Podle dosavadních znalostí o zemině byli předběžně navrhnuty dimenze základů. Jejich definitivní 

rozměry budou dimenzovány na základě geologického průzkumu, který bude proveden jako vrtanou 

sondou. 

 

Z dosavadních zjištění není známo, že by podzemní voda ohrožovala založení základů. Přesné zjištění, 

ale potvrdí provedený geologický průzkum. Zemní práce započnou odstranění přebytečné ornice. Po 

začištění povrchu se osadí dřevěné lavičky a stavební výkop a základové rýhy se vytyčí dřevěnými 
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kolíky. Výkop stavebních rýh pro základové pásy se bude provádět buldozerem. Zároveň při výkopu 

musí být zřízeny dočasné odvodňovací rigoly. Zemina vytěžená ze stavební jámy bude ukládána na 

deponii a to v jižní části pozemku. Poté bude použita zpětně na násypy a obsypy. 

 

Základové konstrukce  
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu třídy C20/25. Nad nimi 

uložená podkladní deska, tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí a vybetonovaná z betonu min. třídy 

C20/25. Rozměry základů byly stanoveny statickým výpočtem. Pro obvodovou zeď činí výška základu 

min. 500mm a šířka 750mm. Pod vnitřním nosným zdivem pak výška základu min.500mm, šířka 

550mm. V čelní straně suterénní zdi je základ zhotoven ze základového pasu a z jedné řady tvarovek 

ztraceného bednění.  Podkladní betonová deska je zesílená a doplněná přídavnou výztuží pod 

nenosnými stěnami v suterénním podlaží. 

 

Svislé nosné konstrukce  
Obvodový plášť je navržen z větrané fasády. Jeho jádro  tvoří v suterénní části tvarovky ztraceného 

bednění, v nadzemní části pak keramické tvárnice typu therm tl.250mm. Další vrstvou fasády je 

izolační část z minerální vlny tl.140mm, která bude mechanicky kotvena pomoc talířových hmoždinek. 

Další vrstvou je vrstva větrací s konstrukcí roštu z L profilů a LW profilů. Pohledová část je tvořena 

fasádními deskami. Tvárnice bednění jsou vzájemně spojeny výztuží a zmonolitněny. Keramické 

tvárnice jsou kladené na pero a drážku a jsou ložené na tenkovrstvou zdící maltu. Celková tloušťka 

obvodového zdiva je 450mm. 

Vnitřní nosné zdivo tvoří tvarovky typu therm tl. 250mm je osazeno na pero a drážku na tenkovrstvou 

zdící maltu. Část soklu a suterénní části bude zdivo doplněno o tepelnou izolaci z tvrzeného 

polystyrenu tl. 120mm a nopovou folií, která má ochrannou funkci. 

 

Vodorovné nosné konstrukce  
Stropy jsou navrženy z prefabrikovaných přepjatých dílců Spiroll. Tloušťka stropních panelů činí 

250mm. V místě terasy v prvním nadzemním podlaží je tloušťka stropu kvůli spádové vrstvě snížena 

na 160mm. Prostor mezi panely je vybetonovaný ze stejného betonu, jako ztužující věnec vedoucí po 

okrajích. 

Obě konstrukce střech mají dvouplášťovou skladbu. Nosná konstrukce je tvořena lepenými vazníky. 

Vazníky jsou předběžně dimenzovány, ale jejich rozměry nejsou definitivní. Krytina střech je tvořena 

falcovým plechem. Hlavní hydroizolaci střech tvoří polyethylenová folie. Tepelnou izolaci střech tvoří 

minerální vlna. Obě střechy mají sklon 5°. 

  
Schodiště, výtahy  
Schodiště uvnitř objektu je ocelové. Jeho nosnou část tvoří uzavřené profily. Profily jsou kotveny na 

podélnou hranu stropních panelů a také jsou zakotveny do nosné stěny podél schodiště. 

Vyrovnávací schůdky při vstupech do objektu- hlavní vstup, vstup do dílny jsou řešeny jako betonové z 

betonu C20/25. Schůdky mají šířku 250mm a vysoké jsou XX. Vstup do provozovny bude řešen 

nájezdovou rampou tvořenou potřebným upravením terénu. Povrch budou tvořit betonové dlaždice.   
 Výtah není součástí objektu. 

Komíny 

Komínový systém o jednom průduchu DN 180mm je zřízen pro potencionální napojení, v současné 

chvíli komín nemá bližší využití. Rozměr komínové tvarovky činí 360x360mm. Instalace bude 

provedena podle pokynů výrobce. 

 

Příčky  
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Příčky jsou keramické. Všechny příčky v objektu mají stejnou tloušťku115 mm . Na příčky nejsou 

vyžadovány žádné zvláštní akustické požadavky. 

 

Izolace  
Tepelná izolace v suterénní části, zasypaná zeminou je tvořena deskami z tvrzeného polystyrenu tl. 

120mm. Tepelná izolace v obvodové stěně, kterou tvoří větraná fasáda jsou použity desky z minerální 

vlny tl.140mm mechanicky kotvené pomocí talířových hmoždinek. Zateplení střechy je tvořeno také 

minerální izolací pro ploché střechy v tloušťce 200mm.  

 V konstrukci podlahy je kročejová izolace z minerálních desek. Tloušťka v suterénním podlaží je 

100mm, v nadzemních podlažích pak 80mm. V místě terasy je z důvodu nadměrné tíhy a možného 

stlačování materiálu použito zateplení pomocí desek z tvrzeného polystyrenu. 

 

Hydroizolace  
Spodní stavba je izolován modifikovaným SBS asfaltovým pásem tl . 4,5mm, s polyesterovou vložkou. 

Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou je použit u suterénního zdiva, kde výška zdiva 

nepřesahuje úroveň terénu. U pultové střechy  hlavní izolační vrstvu tvoří polyethylenová folie v 

tl.1,5mm.   

 

Podlahy  
V celém objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. Jako nášlapná vrstva je z většiny keramická 

dlažba nebo laminátová podlaha. V suterénním podlaží je v technických částech a dílně pohledový litý 

beton. V šatně a posilovně je jako nášlapná vrstva použit zátěžový koberec. Všechny podlahy, včetně 

jejich mocností jsou v příloze ve skladbách konstrukcí. 

 

Truhlářské výrobky 

Jedná se především o interiérové dveře, jejichž výpis je zahrnut ve výpisu oken a 

dveří. 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky jsou vypsány v příloze ve výpisu zámečnických výrobků. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou vypsány v příloze ve výpisu klempířských výrobků. 

 

Obklady  
Obklady jsou graficky značeny v půdorysech velmi tlustou čerchovanou čarou s výškovým kótováním. 

Obklady na podlahách jsou specifikovány ve skladbách. 

 

Podhledy  
V druhém nadzemním podlaží je použit sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci střechy. Je 

tvořen nosnými profily a SDK deskami tl.12,5mm. Ve zbylé části objektu nejsou použity konstrukce 

podhledů. 

 

Omítky  
Venkovní omítku na soklovém zdivu tvoří marmolitová omítka se střední zrnitostí.  

 Vnitřní omítky na keramických tvárnicích jsou tvořeny tenkovrstvou vápenocementovou 

omítkou. Omítky na stropních konstrukcích jsou se skládají z jádrové omítky tl.10mm a štukové vrstvy 

v tl.3mm.  

 

Malby a nátěry  
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Nátěry venkovního ocelového zábradlí a vybraných klempířských prvků jsou opatřeny ochrannou 

vrstvou antikorozního nátěru. Přesné odstíny barev vnitřních maleb budou upřesněny investorem. 

 

Dokončovací práce  
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v případě poškození 

komunikace bude provedena její oprava. Okolo objektu je proveden okapový chodníček šířky 500 mm 

z praných říčních kamenů. 

 

Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami a předpisy, o čemž musí mít 

dodavatel platnou atestaci. Při stavebních pracích bude zhotovitel dodržovat technologické předpisy 

jednotlivých materiálů a jejich příslušné skladování. 

 

4.6 6. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 
 

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 

fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika 

se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, nehod 

způsobených pohybujícími se vozidly.  
Podlahy všech místností, včetně schodišť musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,6. Bude 

označen první a poslední stupeň. Zábradlí budou osazena ve výškách dle normových hodnot. 
 

Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. Dále bude zpracován provozní 

řád objektu dle provozů, kde bude uvedeno např. podmínky provozní doby, pohybu osob, přístupu do 

budov, ostrahu a zabezpečení apod.  
Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Požadavky také vyplývají ze zákona 

309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento zákon je nutné dodržet i při provádění stavby.  
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s 

ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 

362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 

 

4.7 7. Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 

hluk, vibrace -popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana 

stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 

Z hlediska stavební fyziky je objekt navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na součinitele prostupu 

tepla obvodových konstrukcí, požadavky na osvětlení a akustiku. Výpočty na součinitele prostupu 

tepla jsou doloženy v příloze D.4 Stavební fyzika. Všechny místnosti jsou navrženy tak, aby byly 

dostatečně osvětleny denním světlem, v případě potřeby zastínění budou v oknech namontovány 

vnitřní žaluzie.  
Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna svými obvodovými konstrukcemi. 
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4.8 8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů a 

vyhlášek) a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti. Navrhovaná budova je posuzována z 

hlediska požární bezpečnosti staveb dle ČSN 73 08 02:05/2009-Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní 

objekty. Tvoří jí jediný požární úsek s druhým stupněm bezpečnosti. Objekt je navržen převážné ze 

stavebních hmot typu A1 - nehořlavé materiály. Všechny konstrukce únosného nebo požárně dělícího 

charakteru jsou zatříděny do konstrukčního druhu DP1. Oplechování střešních prvků a okenních 

parapetů je provedeno žárově pozinkovaným plechem. Součástí projektové dokumentace je požární 

zpráva v příloze. 

 

4.9 9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 
 

Použité stavební materiály a provedení stavby by měly splňovat obecnou certifikaci výrobků a práce ve 

stavebnictví. 

 
 

 

4.10 10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních prací nejsou stanoveny 

žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

4.11 11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 
 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu potřebném pro 

provedení stavby – tzn. výrobní a dílenská dokumentace dle zaměření stavební připravenosti pro 

jednotlivé prvky (okna, dveře, ocelové konstrukce apod.) na místě stavby.  
Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 
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4.12 12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy 

a normami 
 

Nejsou požadovány žádné mimořádné kontrolní prohlídky nebo měření nad rámec 

předepsaných povinností. 

 

4.13 13. Výpis použitých norem a právních předpisů 
 

1) Právní předpisy (Zákony a vyhlášky): 

 

· Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

· Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
· Vyhláška č. 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové   

 užívání staveb.  
· Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

· Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
· Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; se změnami 425/1990 Sb., 40/1994 Sb.,   203/1994 

Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005   Sb., 186/2006 Sb., 

281/2009 Sb.  
· Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění všech pozdějších   

 předpisů  
· Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb; se   změnami 

268/2011 Sb.  
· Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu   státního 

požárního dozoru  
· Zákon č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech. 

 

2) Normy 

 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Normy 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Duben 2012. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

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

2005. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 
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ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Červenec 

2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. Leden 2008. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Únor 2013. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Červen 2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Únor 2013. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Květen 2012. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Únor 2013. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červen 2013. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Září 2010. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 2003. Praha: 

Český normalizační institut, 2003. 

ČSN 74 4505. Podlahy - Společná ustanovení. Květen 2012. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

 

Vyhlášky a nařízení vlády 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In. č. 81/2009. 2009. 

ČR. Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/200ř Sb. o technických 

požadavcích na stavby. In. č. 6/2012. 2012. 

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. In. č. 163/2006. 2006. 

ČR. Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. In. č. 28/2013. 2013 

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. In. č. 163/2006. 

2006. 

ČR. Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 157/2012. 2012. 

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. In. č. 36/2013. 2013. 

ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. In. č. 97/2011. 2011. 

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady. In. č. 145/2001. 2001. 

ČR. Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 14/2014. 2014. 

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státě pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
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(Katalog odpadů). In. č. 145/2001. 2001. 

ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In. č. 144/2001. 2001. 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In. č. 125/2005. 

2005. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. In. č. 188/2006. 2006. 

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

10/2008. 2008. 

ČR. Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. In. č. 95/2011. 2011. 

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

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In. č. 

95/2001. 2001. 

42 

Zákony 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. In. č. 63/2006. 2006. 

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In. č. 71/2001. 

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

práci. In. č. 96/2006. 2006. 

ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. In. č. 115/2000. 2000. 

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. In. č. 34/1985. 1985. 

 

Internetové stránky 

http://www.cez.cz vedení sítí elektřiny 

http://www.innogy24.cz vedení sítí plynu 

http://www.geology.cz mapový portál 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz katastr nemovitostí 

http://www.prefa.cz předpjaté stropní panely Spiroll 

http://www.schiedel.cz komínové systémy 

http://www.csbeton.cz bednící tvárnice 

http://www.wienerberger.cz zdící materiál 

http://www.baumit.cz omítky, penetrace, lepidla ,… 

http://www.arami.cz schodiště 

http://www.topsafe.cz ochranné systémy proti pádu osob 

http://www.atopset.cz parapety 

http://www.schueco.com okna a dveře 

http://www.knauf.cz předstěny 

http://www.e-prefa.cz okapový systém 

http://www.lindab.com fasádní prvky 

http://styrotrade.cz tepelné izolace 

https://www.dek.cz hydroizolace, folie, … 

http://www.fatrafloor.cz vinylová podlaha 

http://www.tzb-info.cz poradenské fórum 

http://www.cad-detail.cz konstrukční detaily 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BP bakalářská práce 

RD rodinný dům 

PD projektová dokumentace 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

1NP první nadzemní podlaží (přízemí) 

2NP druhé nadzemní podlaží 

UT upravený terén 

PT původní terén 

S sever 

ŽB železobeton 

EPS expandovaný polystyren 

EPS-P perimetrický polystyren 

ρ objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 

λ návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K] 

U součinitel prostupu tepla [W/m2·K] 

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

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

Uem, N požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2·K] 

UW součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/m2·K] 

Ug součinitel prostupu tepla zasklením [W/m2·K] 

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

RT odpor konstrukce při prostupu tepla [m2·K/ W] 

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

Rse odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/ W] 

Rsik tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [m2·K/ W] 

θai návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

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

θi návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

θsik vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

Δ θi teplotní přirážka [°C] 

ξRsi poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

A plocha [m2] 

PBS požární bezpečnost staveb 

P.Ú. požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

DP1 nehořlavý konstrukční systém 

OB1 obytné budovy první kategorie 

A1 reakce na oheň 

REI 120 požární odolnost konstrukce 

N 1.01 označení požárního úseku 

h požární výška objektu [m] 

ho výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 

hs světlá výška prostoru [m] 

hu výška požárního úseku [m] 

S celková plocha P.Ú. [m2] 

Si plocha místností v požárním úseku [m2] 
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So celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2] 

Sp plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo požárně otevřená plocha [m2] 

pv požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p požární zatížení (stálé a nahodilé) [kg/ m2] 

ps požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska charakteru 

hořlavých látek [-] 

d odstupové vzdálenosti [m] 

s součinitel podmínek evakuace 

l délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště P.Ú. [m] 

SO 01 označení stavebního objektu 

TV teplá voda 

NN nízké napětí, označení IS 

EIA vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

parc. č. parcelní číslo 

k. ú. katastrální území 

L délka 

ø průměr 

mm milimetr, délková jednotka 

m metr, délková jednotka 

m2 metr čtvereční, plošná jednotka 

m3 metr krychlový, plošná jednotka 

MPa megapascal, jednotka tlaku 

° stupeň 

% procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN česká státní norma 

vyhl. vyhláška 

§ paragraf 

Sb. sbírka zákona 

ks kus 

tl. tloušťka 

45 

č. číslo 

Tab. tabulka 

apod. a podobně 

pozn. poznámka 

kce konstrukce 

Rdt výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 25/30 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 35 MPa 

m n. m. metrů nad mořem 
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7 SEZNAM PŘÍLOH 
 

SLOŽKA A – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 

Studie: 

- A.1 – Studie půdorysu 1S-A2 

- A.2 – Studie půdorysu 1NP-A2 

- A.3 – Studie půdorysu 2NP-A3 

- A.4 – Studie řezu -A2 

- A.5 –Studie pohledů- severní a západní- A2 

- A.6 –Studie pohledů- jižní a východní- A2 

 

SLOŽKA B – TEXTOVÉ ZPRÁVY 

 

Hlavní část: 

- B.1 - Průvodní zpráva 

- B.2 - Souhrnná technická zpráva  
- B.3 - Technická zpráva 

 

SLOŽKA C – VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

Výpočtová část: 

- C.1 – Výpočet schodiště 

- C.2 – Návrh větracích otvorů 

- C.3 – Výpočet základů 

 

SLOŽKA D – VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

- D.1.1.01 - Situace širších vztahů-A2 

- D.1.1.02 - Situace katastrální- A2 

- D.1.1.03 - Koordinační situace-A3 

- D.1.1.04 - Půdorys 1S-A1 

- D.1.1.05 - Půdorys 1NP-A1 

- D.1.1.06 - Půdorys 2NP-A2 

- D.1.1.07 - Řez A1-A1´- A1 

- D.1.1.08 - Řez A2-A2´- A1 

- D.1.1.09 - Výkres základů- A1 

- D.1.1.10 - Výkres střechy nad 2NP-A2 

- D.1.1.11 - Výkres střechy nad 1NP-A1 

- D.1.1.12 - Pohled severní-A3 

- D.1.1.13 - Pohled východní-A3 

- D.1.1.14 - Pohled západní-A3 

- D.1.1.15 - Pohled jižní- A3 

D.1.2 – Stavebně- konstrukční řešení 

- D.1.2.01 - Výkres skladby stropu nad 1S-A2  
- D.1.2.02 - Výkres skladby stropu nad 1NP-A2 
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