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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  
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Předmětem bakalářské práce je novostavba dvougeneračního rodinného domu 

v obci Březník. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu na konci zástavby 

rodinných domů v okrajové části obce. Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní 

podlaží. V prvním nadzemním podlaží je terasa, ze které je umožněn přístup na 

zahradu po samostatně stojícím ocelovém schodišti. Vedle rodinného domu je 

navržen dřevěný přístřešek s pultovou střechou pro dva osobní automobily. Nosné 

stěny v podzemním podlaží jsou provedeny ze ztraceného bednění Best a 

v nadzemních podlažích z cihelných tvárnic Porotherm. Střecha je sedlová 

s krytinou z ražených drážkových tašek Tondach.  

Rodinný dům, terasa, přístřešek, ocelové schodiště, sedlová střecha, ztracené 

bednění, Porotherm 

The subject of this bachelor thesis is a new building of two-generation family 

house in the village od Březník. The building is situated in a slightly sloping terrain 

at the end of the construction of family houses on the outskirts of the village. The 

house has one underground and two above-ground floors. On the firt floor there is 

i terrace from which accer to the garden is provided by a stand-alone steel 

staircase. Next to the family house is a wooden shed with a plank roof for two cars. 

The supporting walls in the underground floor are made of lost formwork Best and 

in the above-ground floor od the Porotherm masonry elements. The roof is saddle 

with Tondach grooved tiles. 

Family house, terrace, shed, steel staircase, saddle roof, lost formwork, Best, brick 

shapes, Porotherm 
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Úvod 
 V této bakalářské práci se budu zabývat zpracováním projektové dokumentace 

pro novostavbu samostatně stojícího dvougeneračního rodinného domu ve stupni pro 

provedení stavby dle platných norem a předpisů. Objekt bude osazen v mírně svažitém 

terénu na stavební parcele číslo 1804/24 v obci Březník, okres Třebíč. Pozemek se 

nachází u konce slepé ulice na okraji obce. Rodinný dům bude navržen z moderních 

zdících materiálů při zachování vzhledu okolní zástavby. 

 Jedná se o objekt určený k trvalému bydlení s jedním podzemním a dvěma 

nadzemními podlažími. Obsahuje dvě bytové jednotky (2+kk, 5+kk), ze kterých je 

umožněn přímý přístup na terasu v prvním nadzemním podlaží. K objektu je přilehlé 

samostatně stojící ocelové schodiště, po kterém se dá přejít z terasy na zahradu za 

domem. Vedle rodinného domu je umístěn dřevěný přístřešek s pultovou střechou pro 

dva osobní automobily. 

  Práce je členěna na textovou a výkresovou část. Textová část zahrnuje průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu architektonicko – stavebního 

řešení a technickou zprávu stavebně konstrukčního řešení. Výkresová část je rozdělena 

do složek: přípravné práce, situační výkresy, architektonicko – stavební řešení, 

stavebně – konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyzika. Část 

stavební fyzika obsahuje posouzení z hlediska úspory energie a ochrany tepla, 

posouzení z hlediska akustiky a posouzení z hlediska oslunění a denního osvětlení. Je 

zde také vypracován energetický štítek obálky budovy. Výkresy budou vypracovány dle 

platných norem a předpisů.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Novostavba rodinného domu 

b) místo stavby 

 675 74 Březník 

 k.ú. Březník (614 441) 

 parcela č. 1804/24 

c) předmět projektové dokumentace 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu. Rodinný dům je 

řešen jako dvougenerační, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a je zastřešen 

sedlovou střechou ve sklonu 35°. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Petr Malý  

 Brněnská 239/21 

 674 01 Třebíč 

 +420 776 546 185 

 maly.petr@gmail.com 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

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

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnické osoba) 

 

 

 



11 
 

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

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorovou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  

Tomáš Pařízek 

Kuroslepy 82 

675 75 Mohelno 

parizektom@seznam.cz 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

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

komorou architektů nebo Českou komorovou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa 

Studie stavby 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu. Stavbou budou dotčeny parcely 

1804/24. Katastrální území Březník (614 441). 

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

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

Jedná se o novou stavbu. Objekt nebude umístěn v památkové rezervaci ani 

v památkové zóně.  

c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora pomocí akumulace do 

retenční nádrže a následného využití k závlaze pozemku nebo odtoku do vsakovacích 

bloků. Dešťové vody nebudou stékat na sousední pozemky. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

Novostavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Na území není vydán 

regulační plán.  

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 

Novostavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem 

č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Prováděná stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

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

nemovitostí) 

parc. č. 1804/24 

parc. č. 1804/23, stavba kat. č. 481 

parc. č. 1804/26, stavba kat. č. 470 

parc. č. 1804/32 

parc. č. 1804/33 

parc. č. 1804/34 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

 Rodinný dům bude užíván jako objekt pro bydlení.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

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

apod.) 

Stavba rodinného domu nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních 

předpisů (nejedná se o kulturní památku). 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. 

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 Objekt rodinného domu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. 

Stavba nemusí zabezpečovat bezbariérové užívání.. 

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

právních předpisů 

Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů budou doložena ke 

stavebnímu řízení. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Seznam případných výjimek a úlevových řešení bude doložen ke stavebnímu 

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

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

apod.) 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha:   189,97 m
2
 

Obestavěný prostor:   1470,15 m
3
 

Užitná plocha:    400,54 m
2
 

Počet bytů:    2 (2+kk, 5+kk) 

Počet uživatelů:   6 

Sklon střechy:    35° 

Výška hřebene od UT:   7,16 m 

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 budovy apod.) 

 Rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, 

plynovodní řad a elektrickou energii. Přípojky budou řešeny ve výkresu 

C.3 Koordinační situace, část C Situační výkresy. 

Dešťové vody: 

Budou řešeny ve výkresu C.3 Koordinační situace 

Půdorysná plocha střechy: 

- Rodinný dům: 

- Střecha:    184,25 m
2
 

- Terasa:    35,29 m
2
 

- Přístřešek:     33,60 m
2
 

- Celkem:     253,14 m
2
 

Bilance potřeby vody z vodovodu: 

6 osob:        

150 l/os/den = 900 l/den 

Maximální denní spotřeba vody:          

Qmax = 900 
·
 1,25 = 1,125 m

3
/den 
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Maximální hodinová spotřeba vody:  

Q = 900 
· 
1,8/24 = 67,5 l/hod = 0,01875 l/sec 

Roční spotřeba vody:    

Qrok = 411 m
3
/rok 

Bilance potřeby TUV: 

6 osob:     

65 l/os/den = 390 l/den 

Potřeb tepla pro přípravu TUV:  

6 · 4,9 kWh/os/den = 29,4 kWh/den 

Bilance splaškových odpadních vod 

Denní:      

900 l/den 

Roční:      

411 m
3
/rok 

Energetická náročnost budovy 

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

etapy) 

 Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 

firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového 

řízení investora akce. Název a adresa stavební firmy (stavebního podnikatele), která 

bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný 

dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu 

(odboru výstavby) 3 týdny před započetím prací. Výstavba rodinného domu bude 

probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na realizaci stavby rodinného domu budou určeny 

v rozpočtu stavby. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

 SO 01 – Novostavba rodinného domu 

 SO 02 – Novostavba přístřešku 

 SO 03 – Novostavba venkovního ocelového schodiště 

 SO 04 – Přípojka vodovodu 

 SO 05 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 

 SO 06 – Přípojka plynovodu 

 SO 07 – Přípojka kanalizace splaškových vod 

 SO 08 – Přípojka kanalizace dešťových vod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2017   

Vypracoval: Tomáš Pařízek 

 

Podpis: …………………… 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  

Pozemek se nachází na parcele č. 1804/24 u konce nově vybudované ulice v 

obci Březník. Stavební parcela se nachází v mírně svažitém terénu mezi dvěma 

stávajícími rodinnými domy. Vytyčení pozemku bude provádět geodet dle koordinační 

situace. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Na parcele bylo provedeno výškové zaměření terénu a měření radonu. Ostatní 

průzkumy a rozbory nebyly zapotřebí. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Parcela se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.  

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

Stavební parcela se nenachází v blízkosti velkých toků, tudíž nespadá do 

záplavového území. 

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

poměry v území  

Při stavbě rodinného domu budou eliminovány negativní vlivy na okolí stavby. 

Staveniště bude oploceno, práce nebudou probíhat v nočních hodinách. Hluk při 

provádění stavby bude omezen na nutné minimum. Při stavbě nevznikne žádné omezení 

okolních komunikací a veškeré zařízení staveniště bude na pozemku investora. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Na pozemku se nachází několik nízkých křovin, které budou před započetím 

výstavby odstraněny. 

f) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. 
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g) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

Do blízkosti stavebního pozemku vede místní zpevněná asfaltová komunikace.  

Napojení na technickou infrastrukturu:  

Splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace. Srážkové vody 

ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do retenční nádrže. 

Přepad z nádrže bude proveden do vsakovacích bloků na pozemku stavebníka. Bude 

vybudována vodovodní přípojka s vodoměrem umístěným na pozemku stavebníka ve 

vodoměrné šachtě napojená na stávající vodovodní řád. Dům bude napojen na síť 

silového nízkého napětí pomocí zemního kabelu. Elektroměrná skříň bude umístěna na 

ve fasádě domu. 

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

Před zahájením stavby bude provedeno osazení provizorního připojení na 

elektrickou síť z důvodu potřeby elektrické energie. Bude provedeno odbočení 

z vodovodní přípojky pro potřebu vody při stavbě. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Objekt je určen k rodinnému bydlení. Jedná se o dvougenerační rodinný dům se dvěma 

bytovými jednotkami a dispozičním řešením 5+kk a 2+kk. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Pro daný pozemek není vydán regulační plán. Urbanistické a architektonické řešení 

respektuje výškou okolní zástavbu a tvarem navazuje na stavby typické v této lokalitě. 

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

řešení  

 Dispoziční řešení domu je navrženo tak, aby splňovalo současné standardy 

rodinného bydlení a maximálně pracovalo s orientací jednotlivých místností ke 

světovým stranám. Je tvořen dvěma bytovými jednotkami – 5+kk a 2+kk. Dům je 
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obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,58 x 16,42 m. Výška objektu od upraveného 

terénu po hřeben střechy bude 7,16 m. 

Obvodové stěny budou v 1S vyzděny ze ztraceného bednění o tloušťce 400 mm, 

vnitřní nosné stěny o tloušťce 300 mm. V 1NP a 2NP budou obvodové stěny z cihel 

Porotherm o tloušťce 300 mm a vnitřní nosné stěny z cihel o tloušťce 250 mm. Fasáda 

domu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Jako povrchová úprava 

fasády je zvolena akrylátová škrábaná omítka. Střecha objektu bude sedlová se sklonem 

35°. Jako krytina střechy budou použity ražené drážkové tašky Tondach. Ve střeše bude 

umístěno sedm střešních oken od firmy Velux. Stropní konstrukci nad 1S tvoří 

železobetonová monolitická stropní deska. Nad 1NP pak bude skládaný strop z 

keramických nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Konstrukce stropu bude 

opatřena nadbetonávkou o tloušťce 60 mm. Konstrukce obou stropů budou mít celkové 

tloušťky 250 mm. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Hlavní vstup do objektu je umístěn na severní straně, dobře dostupný z 

příjezdové komunikace. Po místnosti vstupu (zádveří) následuje chodba, ze které jsou 

přístupné obě bytové jednotky, koupelna, WC a schodiště do 1S a 2NP. Z obou 

obývacích pokojů je umožněn přímý přístup na terasu. 

 Do 2NP vede z chodby železobetonové monolitické dvouramenné schodiště, po 

kterém následuje chodba. Z té jsou pak přístupné všechny místnosti ve 2NP. 

 Do 1S také vede železobetonové monolitické dvouramenné schodiště. V 

podzemním podlaží se nachází technická místnost, skladovací prostory, posilovna, letní 

kuchyň, dílna a místnost se saunou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Stavba nemusí zabezpečovat bezbariérové užívání. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Pro objekt rodinného domu nevyplývají žádné speciální požadavky. Pouze ty, 

které jsou nutné k provozu. Za bezpečnost při užívání odpovídá stavebník. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení  

Objekt je navržen jako podsklepený, se dvěma obytnými podlažími. Půdorysné 

rozměry 1S budou 11,54 x 16,34 m, rozměry 1NP budou 11,58 x 16,42 m a rozměry 

2NP budou 9,42 x 16,42 m. Světlá výška 1S bude 2,52 m, 1NP bude 2,59 m a 2NP bude 

2,51 m. Výška objektu od upraveného terénu po hřeben střechy bude 7,16 m. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Rodinný dům 

Konstrukční systém stavby bude stěnový se železobetonovým monolitickým 

stropem nad 1S a skládaným stropem z nosníků a vložek nad 1NP. Založení stavby 

bude na základových betonových monolitických pásech z prostého betonu 

(beton C16/20). Obvodové stěny budou v 1S vyzděny ze ztraceného bednění BEST 40 o 

tloušťce 400 mm, vnitřní nosné stěny BEST 30 o tloušťce 300 mm. V 1NP a 2NP pak 

budou obvodové stěny z cihel Porotherm 30 P+D o tloušťce 300 mm a vnitřní nosné 

stěny z cihel Porotherm 25 AKU Z P+D o tloušťce 250 mm. Stropní konstrukci nad 1S 

bude tvořit železobetonová monolitická stropní deska (beton C20/25, ocel B500B). 

Nad 1NP pak bude skládaný strop Porotherm z keramických nosníků POT a 

keramických vložek MIAKO. Konstrukce stropu bude opařena nadbetonávkou o 

tloušťce 60 mm. Konstrukce obou stropů budou mít celkové tloušťky 250 mm. Obě 

schodiště budou řešeny jako železobetonové monolitické. Střecha rodinného domu bude 

sedlová se sklonem 35°. Jako krytina střechy budou použity ražené drážkové tašky 

Tondach Falcovka 11. Střecha dřevěného přístřešku nad stáním pro dva osobní 

automobily bude dřevěná pultová s plechovou krytinou Lindab Topline. 

Zpevněné plochy 

Okolo rodinného domu je navržena zpevněná plocha z betonové dlažby, 

lemované betonovými obrubníky. Barvu si určí stavebník 

Oplocení 

Na hranici pozemku rovnoběžné s místní komunikací je navrženo oplocení s 

podezdívkou a sloupy z betonových tvarovek a dřevěnou výplní. V místě sjezdu na 

chodník a místní komunikaci bude umístěna brána šířky 3,0 m a branka šířky 1,1 m. 
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Zbývající oplocení pozemku bude z ocelových sloupků a poplastovaného pletiva. Výška 

oplocení je navržena 1,6 m. 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Projektant nenese zodpovědnost za použití jiných než předepsaných materiálů. Statické 

posouzení není součástí bakalářské práce. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) technické řešení 

Za umístění technologických zařízení zodpovídá projektant TZB. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení  – plynový kotel Thermona (přesný typ navrhne 

projektant TZB) 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení viz samostatná příloha projektové dokumentace (část 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení). 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření 

ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace 

osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Navržené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 730540 –

 2:2011 + Z1:2012 na prostup tepla. Výpočty jsou samostatnou přílohou projektové 

dokumentace. 
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b) energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný projekt byl vytvořen energetický štítek náročnosti budovy. Ukazatel je 

vypracován podle současně platných norem a stavba byla zařazena do třídy B – úsporná. 

Výpočty jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace (část Stavební fyzika). 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Na střeše řešeného domu by bylo možné výhledově umístit solární panely pro ohřev 

teplé užitkové vody. 

 

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.).  

Přirozené větrání domu bude zajištěno okenními otvory, v kuchyni bude nad 

varnou deskou umístěna digestoř.  

Vytápění bude zajištěno pomocí otopných těles. V koupelnách budou umístěny otopné 

žebříky. 

Denní osvětlení bude zajištěno okenními otvory o dostatečné velikosti, umělé 

osvětlení je navrženo žárovkovými a zářivkovými svítidly.  

Objekt bude napojen na veřejný vodovod a síť nízkého napětí.  

Ohřev TUV bude zajištěn zásobníkovým ohřívačem o objemu 500 l.  

Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace.  

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže, s přepadem do vsakovacích bloků. 

Domovní odpad bude tříděn a před domem bude umístěna popelnicová nádoba 

na zbytkový odpad. Stavba nebude mít vliv na okolí.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Na pozemku bylo provedeno měření pronikání radonu z podloží. Byl stanoven 

nízký radonový index pozemku. Za dostatečné protiradonové opatření se považuje 
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provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, 

která plní zároveň i funkci hydroizolace. Jsou navrženy dva modifikované asfaltové 

pásy SBS o tloušťce 2 x 4 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL a s nosnou vložkou z PES rohože ELASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Není zapotřebí provádět opatření. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Není zapotřebí provádět opatření. 

d) ochrana před hlukem  

Dle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se 

nejedná o území zatížené zdrojem hluku. 

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Březník v ploše 

pro bydlení v rodinných domech. Objekt je umístěn u konce stávající obytné zástavby 

vedle místní komunikace, která zde končí a je určena pouze pro místní obyvatele. 

Vzhledem k velmi nízké intenzitě dopravy na této komunikaci je negativní účinek hluku 

z dopravy minimální a není nutné jej posuzovat. 

V okolí navrhované stavby RD se nachází hlavní komunikace spojující přilehlé 

vesnice. Vznikající hluk však nemá negativní účinky na bydlení. 

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto na pozemku není nutno řešit 

protipovodňová opatření. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Na pozemek bude přivedena vodovodní přípojka, na přípojce bude umístěna 

vodoměrná šachta. 

Bude vybudována kanalizační přípojka pro odvod splaškových vod, napojená do 

obecní splaškové kanalizace.  
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Napojení na síť nízkého napětí je provedeno ze zemního kabelu. Elektroměr 

bude umístěn ve fasádě domu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Připojovací rozměry budou stanoveny až při přesném výpočtu potřeby 

jednotlivých kapacit specialistou o oboru TZB. Délky jednotlivých přípojek jsou 

stanoveny dle polohy objektu. 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Do blízkosti stavebního pozemku vede místní asfaltová komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Vedle rodinného domu bude provedena zpevněná plocha navazující na chodník 

a na asfaltovou komunikaci. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby 

olemované betonovými obrubníky osazenými v úrovni dlažby. 

c) doprava v klidu  

Vedle rodinného domu bude kryté stání pro dva osobní automobily.  

d) pěší a cyklistické stezky  

Netýká se této stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

Pozemek je mírně svažitý. Bude provedeno srovnání terénu na severní straně 

s úrovní místní komunikace a na jižní straně bude terén 150 mm pod úrovní čisté 

podlahy v 1S. 

b) použité vegetační prvky  

V okolí stavby bude vysazena tráva a drobná okrasná zeleň. Přesné zahradní 

úpravy nejsou součástí projektu. 

c) biotechnická opatření  
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Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. Voda z nádrže bude 

pomocí čerpadla dodávaná také do objektu a bude sloužit ke splachování toalet. 

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

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

Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. Provoz 

rodinného domu nebude rušit své okolí hlukem (viz studie hlukové zátěže z novostavby 

RD dle NV č. 272/3022 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb. – předmět BH057 Akustika a 

denní osvětlení). Splaškové vody budou svedeny novým napojením na kanalizační 

přípojku do stávající kanalizace. Vytápění je řešeno plynovým kotlem. Větrání je 

zajištěno pomocí oken. Odpady vzniklé užíváním stavby budou ukládány do 

odpadových kontejnerů.  

V průběhu stavebních prací je nutné provést taková opatření, aby okolí stavby 

nebylo nadměrně obtěžováno prachem, nečistotami a hlukem. V případě provádění 

prací se zvýšenou prašností bude prováděno kropení. V případě znečištění veřejných 

ploch je nutné provést oplach a úklid vozovek a chodníků.  

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

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

krajině  

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná omezení. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména vyhláška č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, stejně tak jako platné ČSN. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

Bude potřeba napojení na zdroj pitné vody, nízkého napětí a připojení domu 

k místní jednotné kanalizaci. Dané potřeby a spotřeby budou zpracovány realizační 

firmou. Tyto potřeby jsou závislé na projektové dokumentaci. 

b) odvodnění staveniště  

Bude řešeno do nově vybudované kanalizace pro odvod srážkových vod. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště se nachází v těsné blízkosti místní asfaltové komunikace. 

Na hranici pozemku bude provedena přípojka nízkého napětí, zde bude osazen 

staveništní rozvaděč. 

Přípojka vody bude vybudována dle projektové dokumentace a přivedena na stavební 

pozemek. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Při výstavbě hrozí znečištění okolních ploch a zvýšení prašnosti. Případné 

negativní vlivy nesmí překročit povolenou hranici a musí být provedena základní 

opatření (kropení proti prachu, očista stavebních strojů před vjezdem na veřejnou 

komunikaci). 

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

dřevin  

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 

požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
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životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, 

popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního 

pozemek je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a 

čelit jejich účinkům, resp. Snížit nebezpečí takových účinků. Je nutné dbát na to, aby 

byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 

závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 

stavby. Při vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. Povinností 

realizační firmy je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani 

se nepohybovat. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Prostor staveniště je dán rozsahem daného pozemku. Jednotlivé části pozemku, 

na kterých nebudou prováděny žádné práce, budou sloužit jako manipulační a 

skladovací plochy pro materiál. 

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

likvidace  

S odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno ve smyslu zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. V případě, že v rámci 

stavby dojde ke vzniku odpadů nebezpečných, původce odpadů (stavebník nebo 

dodavatel stavby) požádá městský úřad, odbor životního prostředí o udělení souhlasu k 

nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v 

případě, že tento souhlas nebude mít. 

Stavebník na vyžádání odboru životního prostředí městského úřadu předloží kompletní 

evidenci všech odpadů vzniklých při provádění stavby a doklady o předání odpadů 

oprávněné organizaci k likvidaci nebo jejich využití. Stavební odpady kategorie „O“ 

budou přednostně nabídnuty k využití dle ust. §16 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 185/2001 Sb. V platném znění a až nevyužitelné odpady budou předány k likvidaci. 

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

Ornice se bude ukládat na jihovýchodní části pozemku. Max. výška uložení 

ornice je 1,5 m. Zemina vytěžená z důvodu zakládání stavby bude využita k vyplnění 

meziprostoru mezi základovými pasy.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  



28 
 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností 

k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy. 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

výrobky z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů  

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále 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. Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která 

jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými 

prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je 

kvalifikovaní pracovníci. Pro navrženou stavbu není zapotřebí zajistit koordinátora 

bezpečnosti 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se této stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Není nutno provádět. 

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

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

Netýká se této stavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Postup výstavby: 

 Zemní a výkopové práce 

 Základy  

 Nosné zdivo 1S 

 Strop nad 1S 

 Nosné zdivo 1NP 

 Strop nad 1NP 

 Nosné zdivo 2NP 

 Střešní konstrukce 

 Vyzdění příček 

 Vnitřní práce 

 Venkovní práce 

 Zpevněné plochy 

 Oplocení  

 Sadové úpravy 

 

Dílčí termíny:  zahájení stavby  06/2017 

dokončení    08/2018 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2017   

Vypracoval: Tomáš Pařízek 

 

Podpis: …………………… 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 

INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu, přístřešku pro stání 

a venkovního ocelového schodiště na pozemku p.č. 1804/24, k.ú. Březník. 

 Objekt je řešen jako dvougenerační dům a je určen k trvalému bydlení 6 osob. 

Dům je navrţen jako podsklepený s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaţími 

se sedlovou střechou. Druhé nadzemní podlaţí je řešeno jako obytné podkroví. 

Nadzemní podlaţí jsou oproti podzemnímu podlaţí uskočená a je zde vytvořená terasa. 

Vedle rodinného domu bude vytvořen dřevěný přístřešek s pultovou střechou, kde bude 

stání pro dva osobní automobily. 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného  řešení 

a) Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení 

 Z urbanistického hlediska je dům zasazen do lokality, která je určena pro 

individuální bydlení. Dům respektuje polohu příjezdové komunikace, která se nachází 

na severní straně parcely. Objekt je na pozemku osazen do severní části, která slouţí 

jako komunikační. 

 Dům je obdélníkového půdorysu s uskočenými nadzemními podlaţími 

o rozměrech 1S 11,54 x 16,42 m, 1NP 11,58 x 16,42 m a 2NP 9,42 x 16,42 m. Nachází 

se v něm dvě bytové jednotky (2+kk, 5+kk). Střecha je navrţena jako sedlová se 

sklonem 35°. Výška hřebene od upraveného terénu bude 7,16 m. Jeho orientace je 

z jihovýchodu na severozápad. 

 Dispozice domu je navrţena tak, aby splňovala současné standarty rodinného 

bydlení a maximálně pracovala s orientací jednotlivých místností ke světovým stranám.  

 Hlavní vstup do objektu je zastřešen a je oproti okolnímu terénu zvýšen 

o 330 mm a je umístěn na severní straně, dobře dostupný z příjezdové komunikace. Po 

místnosti vstupu (zádveří) následuje chodba, ze které jsou přístupné obě bytové 

jednotky, koupelna, WC a schodiště do 1S a 2NP. Z obytné kuchyně a obývacího 
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pokoje je umoţněn přímý přístup na terasu, která je po celé jihozápadní straně domu. 

Má rozměry 16,34 x 2,16 m. Na terasu se vstupuje prosklenými dveřmi s posuvným 

křídlem. Tyto dveřní a všechny okenní otvory jsou opatřeny ţaluziemi, které v případě 

potřeby poskytnou poţadovanou míru soukromí a zároveň v letních měsících pomáhají 

zabránit přehřívání interiéru. 

 Do 2NP vede z chodby ţelezobetonové monolitické dvouramenné schodiště 

s laminátovým obloţením stupňů, po kterém následuje chodba. Z té jsou pak přístupné 

všechny místnosti ve 2NP. 

 Do 1S vede ţelezobetonové monolitické dvouramenné schodiště s obloţením 

stupňů z keramické dlaţby. V podzemním podlaţí se nachází technická místnost, 

skladovací prostory, posilovna, letní kuchyň, dílna a místnost se saunou.  

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Rodinný dům 

 Konstrukční systém stavby bude stěnový se ţelezobetonovým monolitickým 

stropem nad 1S a skládaným stropem z nosníků a vloţek nad 1NP. Zaloţení stavby 

bude na základových monolitických betonových pásech z prostého betonu 

(beton C16/20). Obvodové stěny budou v 1S vyzděny ze ztraceného bednění BEST – 

ztracené bednění 40 o tloušťce 400 mm, vnitřní nosné stěny z tvarovek BEST – ztracené 

bednění 30 o tloušťce 300 mm. V 1NP a 2NP pak budou obvodové stěny z cihel 

Porotherm 30 P+D o tloušťce 300 mm na obyčejnou maltu a vnitřní nosné stěny z cihel 

Porotherm 25 AKU Z P+D o tloušťce 250 mm na maltu M 10. Obvodové stěny budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelné izolace 120 mm 

v podzemním podlaţí a 160 mm v nadzemních podlaţích. Jako povrchová úprava 

fasády je zvolena akrylátová škrábaná omítka. Stropní konstrukci nad 1S tvoří 

ţelezobetonová monolitická stropní deska (beton C20/25, ocel B500B). Nad 1NP pak 

bude skládaný strop Porotherm z keramických nosníků POT a keramických vloţek 

MIAKO. Konstrukce stropu bude opařena nadbetonávkou o tloušťce 60 mm 

(beton C20/25, ocel B500B). V úrovni stropu jsou ztuţující ţelezobetonové věnce 

(beton C20/25, ocel B500B). Konstrukce obou stropů budou mít celkové tloušťky 

250 mm. Střecha objektu bude sedlová se sklonem 35°. Nosná konstrukce je tvořena 

dřevěným krovem. Střecha je zateplena minerální vatou mezi krokvemi (tloušťka 

160 mm) a pod krokvemi (tloušťka 60 mm). Krokve (hranol 100/180 mm) budou 
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uloţeny na pozednicích (hranol 140/140 mm). Pozednice budou zakotveny do 

obvodového ţelezobetonového monolitického věnce (beton C20/25, ocel B500B) 

pomocí soustav dvou závitových tyčí na bocích pozednice, které budou na horní straně 

staţené pásovinou a ukotvené pomocí podloţek a matic. Jako krytina střechy budou 

pouţity pálené tašky Tondach Falcovka 11. Ve střeše bude umístěno sedm střešních 

oken od firmy Velux. Schodiště do 1S a do 2NP jsou navrţeny jako ţelezobetonové 

monolitické dvouramenné (beton C20/25, ocel B500B), tloušťka 150 mm. Mezipodesty 

budou mít tloušťku ţelezobetonové vrstvy 160 mm. Veškeré výplně okenních otvorů 

a vstupních dveře budou plastové s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné. 

Zpevněné plochy 

Okolo rodinného domu jsou navrţeny zpevněné plochy z betonové dlaţby, lemované 

betonovými obrubníky. Barvu si určí stavebník. 

Oplocení 

Na hranici pozemku rovnoběţné s místní komunikací je navrţeno oplocení 

s podezdívkou a sloupy z betonových tvarovek a dřevěnou výplní. V místě sjezdu na 

chodník a místní komunikaci bude umístěna branka š. 1,0m a brána š. 7,0m. Zbývající 

oplocení pozemku bude z ocelových sloupků a poplastovaného pletiva. Výška oplocení 

je navrţena 1,6m.  

D.1.1.a.3 Kapacity stavby, zastavěné plochy, obestavěné prostory, užitkové plochy 

Rodinný dům: 

 Zastavěná plocha:      189,97 m
2
 

 Obestavěný prostor:      1470,15 m
3
 

 Počet bytových jednotek:     2 (2+kk, 5+kk) 

 Počet nadzemních podlaţí:     2 

 Počet podzemních podlaţí:     1 

 Uţitná plocha:       400,54 m
2
 

 Obytná plocha:      156,37 m
2
 

 Počet uţivatelů:      6 

Přístřešek:        34,19 m
2
 

Venkovní schodiště:       12,27 m
2
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Zpevněné plochy:       249,63 m
2
 

Oplocení: 

 Podezdívka z betonových tvarovek  

 + dřevěná výplň v. 1,6 m     45,0 m 

Ocelové sloupky + pletivo     116,3 m 

D.1.1.a.3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Objekt nespadá do kategorie objektů povinně splňujících poţadavky dle 

vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. 

D.1.1.a.5 Technické a konstrukční řešení objektu 

a) Přípravné práce 

 Na pozemku bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body pro potřeby 

stavby budou určeny investorem při předání staveniště. 

b) Zemní práce 

 Nejprve bude provedena skrývka ornice do hloubky 200 mm. Ornice bude po 

dobu výstavby uloţena na deponii v jiţní části pozemku a po dokončení stavby bude 

pouţita na terénní úpravy a konečné sadové úpravy. Po dobu skladování je povinností 

stavebníka tuto zeminu chránit proti erozi, odcizení, kontaminaci a proti znehodnocení 

zaplevelením.  

 Pozemek bude srovnán dle upraveného terénu. Poté bude strojně vyhloubena 

stavební jáma do hloubky 3,35 m od čisté podlahy. Provede se svahování ve sklonu 

1:0,85. Dále budou vyhloubeny stavební rýhy ode dna stavební jámy v hloubce 0,8 m 

pro základy pod obvodové zdi a 0,5 m pro základy pod vnitřní nosné zdi a schodiště. Po 

strojním výkopu proběhne ruční dočištění základové spáry. Vykopaná zemina bude 

z části odvezena na skládku a část bude ponechána na pozemku na zásyp svahovaných 

stěn stavební jámy. Nasypaná zemina bude řádně hutněna ve vrstvách o tloušťce max. 

300 mm. 

c) Základové konstrukce 

 Objekt bude zaloţen na základových pasech z prostého betonu (beton C16/20). 

Potřebný rozměr základových pasů byl navrţen na základě výpočtu, který je doloţen 
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v samostatné příloze. Na základových pasech bude monolitická deska z prostého betonu 

(beton C16/20) o tloušťce 150 mm vyztuţená KARI sítí (Ø 6 mm, oka 150x150 mm). 

Na základové desce bude provedeno hydroizolační souvrství ze dvou modifikovaných 

asfaltových pásů SBS (DEK ELASTEK 40 SPECIAL MIERAL, DEK GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL). Základové pasy se základovou spárou v hloubce menší neţ 

1,5 m budou opatřeny extrudovaným polystyrenem o tloušťce 30 mm. Na veškeré 

zateplení pod úrovní upraveného terénu bude přiloţena ochranná a drenáţní vrstva 

z nopové fólie.  

 Před betonáţí základů je nutné vyznačit a vynechat otvory pro průchod 

kanalizačního potrubí. Před zabetonováním desky je třeba provést rozvody vodorovné 

kanalizace.  

d) Svislé konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce jsou v podzemním podlaţí ze ztraceného bednění 

a v nadzemních podlaţích z cihel Porotherm. Svislé nenosné konstrukce jsou v celém 

objektu z cihel Porotherm. 

 Obvodové stěny budou v 1S vyzděny ze ztraceného bednění BEST – ztracené 

bednění 40 o tloušťce 400 mm, vnitřní nosné stěny z tvarovek BEST – ztracené bednění 

30 o tloušťce 300 mm. V 1NP a 2NP pak budou obvodové stěny z cihel 

Porotherm 30 P+D o tloušťce 300 mm na obyčejnou maltu a vnitřní nosné stěny z cihel 

Porotherm 25 AKU Z P+D o tloušťce 250 mm na maltu M 10. Obvodové stěny budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelné izolace 120 mm v 

podzemním podlaţí a 160 mm v nadzemních podlaţích. 

 Vnitřní nenosné stěny budou ve všech podlaţích z příčkovek Porotherm 11,5 

AKU na maltu M 10 a Porotherm 14 na obyčejnou maltu. Svislé i vodorovné napojení 

příček bude pomocí ocelových nerezových pásků. 

 Zděné konstrukce budou vţdy prováděny v souladu s technologickými předpisy 

výrobce. 

 Rozvody instalací budou vedeny v konstrukcích nebo instalačních přizdívkách. 

V konstrukcích příček bude vedeno pouze vodovodní potrubí a elektřina. 

e) Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukci nad 1S tvoří ţelezobetonová monolitická stropní deska 

(beton C20/25, ocel B500B). Nad 1NP pak bude skládaný strop Porotherm z 
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keramických nosníků POT a keramických vloţek MIAKO. Konstrukce stropu bude 

opařena nadbetonávkou o tloušťce 60 mm (beton C20/25, ocel B500B). V úrovni stropu 

jsou ztuţující ţelezobetonové věnce (beton C20/25, ocel B500B). Konstrukce obou 

stropů budou mít celkové tloušťky 250 mm. 

 Ve stropních konstrukcích bude dle projektové dokumentace vynechán otvor pro 

schodiště a pro prostupy instalací na místě instalačních šachet. Strop nad 1NP bude 

v místě u schodiště tvořit ţelezobetonová monolitická deska o tloušťce 250 mm. 

Ţelezobetonové monolitické konstrukce budou vyztuţeny dle návrhu statika.  

f) Schodiště 

 Schodiště do 1S a do 2NP jsou navrţeny jako ţelezobetonové monolitické 

dvouramenné (beton C20/25, ocel B500B). Mezipodesty budou mít tloušťku 

ţelezobetonové vrstvy 160 mm. Schodiště bude vyztuţeno dle návrhu statika. Schodiště 

bude opatřeno vrstvou flexibilního lepidla s vloţenou perlinkou a bude vystěrkováno 

pomocí stěrky Betonoptik o tloušťce 3 mm. 

g) Komín 

 V objektu je jedno komínové těleso, jedná se o systém SCHIEDEL ABSOLUT, 

typ ABS 18L. Těleso je tvořeno jedním průduchem a větrací šachtou. Průměr průduchu 

je 180 mm. Nad střešní rovinou bude komínové těleso opatřeno prefabrikovaným 

obvodovým pláštěm, který je určen pro systém SCHIEDEL ABSOLUT. 

h) Střešní konstrukce 

 Střecha objektu bude sedlová se sklonem 35°. Výška hřebene od upraveného 

terénu bude 7,16 m. Jeho orientace je z jihovýchodu na severozápad. Nosná konstrukce 

je tvořena dřevěným krovem. Střecha je zateplena minerální vatou mezi krokvemi 

(tloušťka 160 mm) a pod krokvemi (tloušťka 60 mm). Krokve (hranol 100/180 mm) 

budou uloţeny na pozednicích (hranol 140/140 mm). Pozednice budou zakotveny do 

obvodového ţelezobetonového monolitického věnce (beton C20/25, ocel B500B) 

pomocí soustav dvou závitových tyčí na bocích pozednice, které budou na horní straně 

staţené plochou ocelí a ukotvené pomocí podloţek a matic. Vzdálenost kotvení 

pozednice viz výkres D.1.2.04 Výkres krovu, řez D – D‘ – sloţka D.1.2 Stavebně-

konstrukční řešení. Jako krytina střechy budou pouţity raţené dráţkové tašky Tondach 

Falcovka 11. Ve střeše bude umístěno sedm střešních oken od firmy Velux. 
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 Voda ze střechy bude zachycena pomocí ţlabů, svedena do retenční nádrţe 

a poté do vsakovacích bloků. 

i) Výplně otvorů 

 Veškeré výplně okenních otvorů a vstupních dveře budou plastové s izolačním 

trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné. Plastová okna budou od firmy Windek, střešní 

okna od firmy Velux, plastové dveře od firmy Vekra, řady Prima a vnitřní dřevěné 

dveře budou od firmy Sapeli, řady Elegant. 

j) Podlahy 

 Veškeré podlahy jsou navrţeny tak, aby splňovaly poţadavky dle norem: 

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky - na normativní 

tepelný prostup tepla „U“ a pokles dotykové teploty 

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

akustických vlastností stavebních výrobků – Poţadavky - na normativní hladinu 

kročejového zvuku L’nw 

 Kompletní skladby i s výpočtem součinitele prostupu tepla jsou popsány ve 

výpisu skladeb. Všechny podlahové konstrukce musí být odděleny od svislých 

konstrukcí pomocí dilatačního pásku Rockwool Steprock tloušťky 12 mm. Přechody 

mezi různými podlahami jsou pomocí přechodových lišt. 

k) Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky budou v celém objektu provedeny jako dvouvrstvé. Vnitřní 

jádrová vrstva bude Cemix jádrová omítka ruční jemná o tloušťce 15 mm a na tu se pak 

provede štuková vrstva Cemix vnitřní štuk jemný o tloušťce 2 mm. 

 Vnější omítky budou tvořeny vyrovnávací vrstvou o tloušťce 5 mm na tepelné 

izolaci s vloţenou perlinkou. Po aplikaci penetračního nátěru Weber.pas podklad Uni je 

povrchová vrstva z akrylátové škrábané omítky Weber.pas Akrylát.  

 Soklová část je tvořena dekorativní omítkou Weber.pas Marmolit. 

l) Nátěry a malby 

 Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a hnilobě Bondex 

Preserve II. Viditelné části krovu budou opatřeny nátěrem na bázi vody se speciální 

odolností proti UV záření a vlhkosti.  

 Vnitřní omítky budou opatřeny malbou Primalex Inspiro. Barvu vybere investor.  
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m) Izolace proti vodě a radonu 

 Byl stanoven nízký radonový index pozemku. Za dostatečné protiradonové 

opatření se povaţuje provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou 

s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace. 

 Je navrţeno hydroizolační souvrství ze dvou modifikovaných asfaltových pásů 

SBS (DEK Elastek 40 special mineral, DEK Glastek 40 special mineral). Kaţdý pás má 

tloušťku 4 mm. Asfaltové pásy budou plnoplošně nataveny na podklad, který bude 

opatřen penetračním nátěrem. Svislá hydroizolace bude do výšky 300 mm nad upravený 

terén. 

n) Izolace tepelné a zvukové 

 V objektu jsou pouţity polystyrenové izolace od firmy Bachl a izolace 

z kamenné vlny Rockwool nebo skelné vaty Isover. 

 Základové pásy se základovou spárou v hloubce menší neţ 1,5 m jsou opatřeny 

tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Bachl XPS 300 SF o tloušťce 30 mm. 

Desky jsou plošně nalepeny na základ. Základové pásy se základovou spárou v hloubce 

větší neţ 1,5 m jsou bez tepelné izolace. 

 Tepelná izolace obvodových stěn bude provedena jako kontaktní zateplení. 

Obvodové stěny v podzemním podlaţí budou zatepleny polystyrenovými deskami 

s uzavřenou strukturou povrchu Bachl Perimeter o tloušťce 120 mm. Obvodové stěny 

v nadzemních podlaţích budou zatepleny expandovaným fasádním polystyrenem 

Bachl EPS 70 F o tloušťce 160 mm. 

 Střecha je zateplena skelnou vatou Isover Unirol profi mezi krokvemi (tloušťka 

160 mm) a pod krokvemi (tloušťka 60 mm). V oblasti kleštin je pouţita mezi kleštinami 

tloušťka 200 mm a nad kleštinami 40 mm. 

 Tepelná izolace podlah v 1S je vytvořena z desek z kamenné vlny Rockwool 

Dachrock o tloušťce 130 mm. Zvuková izolace podlah v 1NP a 2NP, která brání 

kročejovému hluku, je provedena pomocí desek z minerální vaty Rockwool 

Steprock ND o tloušťce 30 mm. Na kaţdou izolaci podlahy je poloţena PE fólie jako 

separační vrstva mezi izolací a roznášecí vrstvou z armované betonové mazaniny, která 

je po okrajích vytaţená aţ pod nášlapnou vrstvu. Všechny podlahové konstrukce musí 

být odděleny od svislých konstrukcí pomocí dilatačního pásku Rockwool Steprock 

o tloušťce 12 mm. 
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o) Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy budou kolem rodinného z betonové dlaţby, která bude uloţená 

na třech vrstvách kamenných frakcí. Tloušťky těchto vrstev jsou podrobně popsány ve 

výpisu skladeb. Dlaţba bude vyspádovaná tak, aby byl při sráţkách zajištěn odtok vody. 

Kolem celého rodinného domu bude vytvořen pás o šířce 500 mm z praného říčního 

kameniva. 

p) Tesařské práce 

 Největší část tesařských prací bude u provádění krovu. Ostatní práce zahrnují 

bednění stropu nad 1NP, věnců a základových konstrukcí. 

q) Truhlářské práce 

 Zahrnují montáţ všech vnitřních dřevěných dveří, které jsou osazeny 

v obloţkové zárubni. Součásti dodávky je i kování dveří. Vnitřní dřevěné parapety 

budou součástí dodávky plastových oken. Patří sem také montáţ madla na vnitřním 

schodišti. Všechny truhlářské konstrukce jsou popsány ve výpisu truhlářských prvků. 

r) Klempířské práce 

 Všechny klempířské prvky budou zhotoveny z pozinkovaného ocelového 

plechu, který bude mít ochranou barevnou vrstvu. Veškeré prvky jsou popsány ve 

výpisu klempířských prvků. 

s) Zámečnické práce 

 Zahrnují montáţ ocelového zábradlí na vnitřním schodišti z 1NP do 2NP, 

montáţ ocelového zábradlí na terase a montáţ vnějšího ocelového schodiště včetně 

zábradlí. Veškeré konstrukce jsou popsány ve výpisu zámečnických prvků. 

p) Oplocení 

 Na hranici pozemku rovnoběţné s místní komunikací je navrţeno oplocení 

s podezdívkou a sloupy z betonových tvarovek a dřevěnou výplní. V místě sjezdu na 

chodník a místní komunikaci bude umístěna brána šířky 3,0 m a branka šířky 1,1 m. 

Zbývající oplocení pozemku bude z ocelových sloupků a poplastovaného pletiva. Výška 

oplocení je navrţena 1,6m. 

D.1.1.a.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Navrţené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky - na prostup tepla. Celková 
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energetická bilance objektu je dána energetickým štítkem obálky budovy. Viz příloha 

bakalářské práce Stavební fyzika. 

D.1.1.a.7 Orientace, osvětlení a oslunění 

 Většina obytných místností je orientována na jiţní stranu. Pouze dvě jsou 

orientovány na severozápadní a na severovýchodní stranu. Všechny obytné místnosti 

vyhovují poţadavkům na činitel denní osvětlenosti. Rodinný dům vyhovuje 

poţadavkům na proslunění. Všechny místnosti v domě jsou větrány přirozeně okny.  

D.1.1.a.8 Akustika 

 Projekt byl posouzen dle vyhlášky č.268/2009 Sb o technických poţadavcích na 

stavby. Navrţené stavební materiály splňují hodnoty poţadované vzduchové 

a kročejové neprůzvučnosti. 

D.1.1.a.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Stavba splňuje veškeré podmínky a platnou legislativu podle vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území. Splňuje také všechny 

protipoţární předpisy dle ČSN 730802 Poţární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. 

Jsou splněny technické poţadavky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

poţadavcích na stavby. 

b) Výkresová část 

 - viz sloţka D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího systému stavby při návrhu její změny 

 Na staveništi bude provedena skrývka ornice o tloušťce 200 mm. Výkop 

stavební  jámy a rýh pro základové pasy bude proveden strojně do nezámrzné hloubky. 

Poté proběhne ruční začištění vyhloubených rýh. Část vykopané zeminy bude pouţita 

pro zásypy, přebytečné mnoţství bude odvezeno na skládku. Zásypy budou hutněny po 

vrstvách o tloušťce maximálně 250 mm. Konečné úpravy terénu budou provedeny 

pomocí sejmuté ornice. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry. 
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 Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 v hloubce 800 mm 

pod obvodovými stěnami a v hloubce 500 mm pod vnitřními nosnými stěnami 

a schodištěm. Základové pasy s hloubkou základové spáry menší neţ 1,5 m budou 

opatřeny izolací z extrudovaného polystyrenu Bachl XPS 300 SF o tloušťce 30 mm. 

 Podkladní betonová deska bude z prostého betonu C16/20 o tloušťce 150 mm 

a bude vyztuţena kari sítí ve spodní polovině. 

 Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo v 1S bude provedeno ze ztraceného 

bednění Best. Obvodové a vnitřní nosné zdivo v 1NP a 2NP bude vyzděno z cihelných 

prvků Porotherm. Vnitřní nenostné zdivo bude ve všech podlaţích z cihelných prvků 

Porotherm. 

 Stropní konstrukci nad 1S bude tvořit ţelezobetonová monolitická deska 

(beton C20/25, ocel B500B) o tloušťce 250 mm. Stropní konstrukce nad 1NP bude 

provedena z keramických nosníku a vloţek Porotherm Pot a Miako a bude opatřena 

nadbetonávkou (beton C16/20) o tloušťce 60 mm. 

 Nosnou konstrukce sedlové střechy bude tvořit dřevěný krov uloţený na 

obvodových stěnách. Střešní krytina bude z raţených dráţkových tašek Tondach. 

 Konstrukce přístřešku bude dřevěná. Na dřevěných sloupcích, osazených na 

základových patkách, bude provedena pultová střecha s plechovou krytinou Lindab.  

D.1.2.a.2 Navržené výrovky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Zdivo: ztracené bednění Best, tvárnice Porotherm 

Beton: C16/20, C20/25 

Výztuţ: B500B 

Dřevěné konstrukce: smrk – pevnost C20 

Ocelové konstrukce: ocel S235 
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D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

 Zatíţení stálá - zatíţení vlastní tíhou 

 Klimatická zatíţení:   

- zatíţení sněhem  

- II. sněhová oblast, charakteristické zatíţení 1,0 kN/m
2
 

- zatíţení větrem  

- III. větrná oblast, základní rychlost větru 27,5 m/s 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 Násypy budou hutněny po vrstvách maximálně 300 mm (v horní vrstvě  

Edef,2 = min. 60 MPa). 

D.1.2.a.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 Pozednice řádně ukotvit na předepsaných místech pomocí dvou závitových tyčí 

na bocích pozednice, na kterých je navlečena plochá ocel staţená pomocí poloţek 

a matek. 

D.1.2.a.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či prostupů 

 Na této stavbě se neřeší 

D.1.2.a.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Nutno doloţit atesty pouţitých materiálů 

D.1.2.a.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

 ČSN EN 1991-1-1 Zatíţení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatíţení 

ČSN EN 1991-1-1 Zatíţení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatíţení, zatíţení  

  sněhem 

ČSN EN 1991-1-1 Zatíţení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatíţení, zatíţení  

  větrem 
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 ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla 

 ČSN EN 1993-1-1 Navrhování OK, část 1-1 : Obecná pravidla 

 ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických k-cí,část 1-1 : Obecná pravidla 

 ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných k-cí,část 1-1 : Obecná pravidla 

 ČSN ISO 13822 Zásady navrhování k-cí 

D.1.2.a.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

  Nejsou specifické poţadavky 

b) Výkresová část 

 - viz sloţka D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
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Závěr 

 Zadáním bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro 

novostavbu rodinného domu ve stupni pro provádění stavby dle planých předpisů 

a norem. Pro zpracování jsem vyuţil jak vědomosti získané během dosavadního studia, 

tak odborné rady, které jsem dostal od vedoucí práce. 

 V první fázi byl důleţitý výběr pozemku, předběţný návrh dispozice a výšek 

podlaţí. Poté následovaly postupné změny dispozic aţ do poţadovaného vyhovujícího 

stavu, výběr konstrukčního systému, návrh skladeb konstrukcí a postupné zpracování 

jednotlivých výkresů a textových částí. V průběhu návrhu došlo k několika změnám. 

Mezi ty zásadnější patří například zrušení garáţe pro osobní automobil v rodinném 

domě a návrh parkovacího stání pro dva osobní automobily krytého samostatně stojícím 

dřevěným přístřeškem. Důvodem byla lepší přístupnost a uvolnění dalšího prostoru 

v rodinném domě. Další změnou bylo zrušení kotvení venkovního ocelového schodiště 

do ţelezobetonového věnce pod terasou a návrh jeho osazení na samostatné základy. 

Důvodem bylo odstranění problematických detailu, které by při kotvení vznikly 

a zároveň vytvoření přístupové cesty z parkovacího stání přímo na terasu. 

 Při zpracování této bakalářské práce jsem získal mnoho zkušeností z oblasti 

navrhování rodinných domů, postupů při jejich posuzování, výběru jednotlivých 

materiálů i průběhu výstavby. Bakalářská práce byla zpracována dle platných předpisů 

a norem a v rozsahu, který odpovídá zadání. 
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Seznam použitých zdrojů 

Normy:  

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních části, včetně 

změn; 

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně změn; 

ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatíţení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a uţitná zatíţení pozemních staveb, včetně změn; 

ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatíţení – 

Zatíţení sněhem, včetně změn; 

ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatíţení – 

Zatíţení větrem, včetně změn; 

ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby, včetně změn; 

ČSN EN 1996-1-1 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztuţené a nevyztuţené zděné konstrukce, včetně změn; 

ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla, včetně změn; 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy, včetně změn; 

ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov, včetně změn; 

ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv, včetně změn; 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov, včetně změn; 

ČSN 730532 -  Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků, včetně změn, včetně změn; 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní poţadavky, včetně změn; 

ČSN 73 0810 - Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně změn; 

ČSN 73 0802 - Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, včetně změn; 

ČSN 73 0873 - Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou, včetně změn; 

ČSN 73 0833 - Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, včetně 

změn; 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení, včetně změn; 
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ČSN 73 0821 ed. 2 – Poţární bezpečnost staveb – Poţární odolnost stavebních 

konstrukcí, včetně změn. 

 

Zákony, vyhlášky nařízení: 

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

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

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

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání  

EPS   pěnový polystyren  

HUP  hlavní uzávěr plynu 

JTSK  jednotná trigonometrická síť 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

KS  kus 

k. ú.  katastrální území 

m n. m.  metrů nad mořem 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaţí 

OZN.  označení 

PB  polohový bod 

PBŘ  poţárně bezpečnostní řešení 

p. č.  parcelní číslo 

PD  projektová dokumentace 

PE  polyetylen 

PES  polyester 

Pozn.:  poznámka 

PP  polypropylen 

PT  původní terén 

PÚ  poţární úsek 

PVC  polyvinilchlorid 

RD  rodinný dům 

SDK  sádrokarton 

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

SV  severovýchod 

SZ  severozápad 

tl.  tloušťka 
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UT  upravený terén 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

XPS  extrudovaný polystyren 

ZOV  zásady organizace výstavby 

ŢB  ţelezobeton 
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