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Abstrakt 

Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Novém Městě na Moravě. Tato práce má za 

cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba rodinného 

domu je určena pro 4-6-ti člennou rodinu. Součástí rodinného domu je garáž. Objekt má 

2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Budova je zděná z keramických tvárnic 

typu THERM s pultovou a sedlovou střechou. Objekt je situován na svažitém terénu. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, zděná konstrukce, sedlová střecha, pultová střecha 

 

Abstract 

The project solves a new family house in Nové Město na Moravě. This thesis aims to 

develop project documentation for building construction. The new family house is 

designed for a family of four to six members. Garage is included in the house. There are 

2 above-ground floors and a basement. The house is brick-built from THERM-type 

ceramic blocks with a shed roof and a saddle roof. The object is situated on a sloping 

terrain. 

 

Keywords 

Family house, brick construction, saddle roof, shed roof  
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2. ÚVOD 

  Tato práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu 

v obci Nové Město na Moravě. Součástí práce je studie nastiňující architektonické a 

dispoziční řešení. 

Staveniště se nachází v centru města Nového Města na Moravě. Na katastru 

nemovitostí je parcela 536 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, parcela 537 jako 

zahrada. Obě parcely dohromady mají výměru 1271,18m
2
. Objekt bude vybudován na 

místě doposud stávajícího hospodářského stavení, které bude odstraněno.  

  Stavba se nachází v ochranném pásmu CHKO Žďárské vrchy. Pro toto území jsou 

stanoveny obecné podmínky a regulativy. Jednotlivé záměry byly konzultovány a 

projektová dokumentace byla krajinářsky hodnocena ve smyslu §12 zákona č. 114/92 

Sb. Dle odborného stanoviska správy CHKO je navrhované řešení akceptovatelné. 

Splnění jiných podmínek územního rozhodnutí nejsou nutné. 
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3. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY 

Název:         Novostavba rodinného domu, Nové Město na Moravě 

Místo stavby:  Nové Město na Moravě, Nečasova 31,  

parcelní číslo 536, 537 

Katastrální území:     Nové Město na Moravě 

Kraj:          Vysočina 

Majitel parcely:      Václav Pohanka 

Nečasova 31 

Nové Město na Moravě, 592 31 

Projektant, řešitel:    Martina Pohanková 

          Nečasova 31 

          Nové Město na Moravě, 592 31 

          tel: 0420 721 048 717 

          e-mail: martina.kopecka@centrum.cz 

Stupeň:        Stavební povolení 

Stavební úřad:      Nové Město na Moravě 

Zaměření pozemku:            Katastrální úřad Žďár nad Sázavou, pracoviště Nové Město 

na Moravě 

Podklady pro zpracování:  platné vyhlášky ČR, nařízení vlády ČR, zákony ČR,  

normy ČSN, ČSN EN, ISO 

Charakteristika stavby:   RD 2NP+1PP, zděná budova, střecha sedlová a pultová 

 

A.2. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU A 

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Dosavadní využití pozemku: 

Na katastru nemovitostí je parcela 536 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, 

parcela 537 jako zahrada. Obě parcely dohromady mají výměru 1271,18m
2
. Objekt 

bude vybudován na místě doposud stávajícího hospodářského stavení, které bude 

odstraněno.  

mailto:martina.kopecka@centrum.cz
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Zastavěnost území: 

Na území se nachází městská zástavba, nově postavený objekt nenaruší krajinný 

ráz. 

 

Seznam sousedních parcel: 

 

P.Č. 

 

VYUŽITÍ 

 

VLASTNÍK 

 

 

539/1 

 

zastavěná plocha a nádvoří 

Loub Jiří 

Luční 1158/21 

Žďár nad Sázavou 5, 591 01 

 

539/2 

 

zastavěná plocha a nádvoří 

DISPERGA, spol. s r.o. 

Palackého 32 

Nové Město na Moravě, 592 31 

 

540 

 

Zahrada 

Loub Jiří 

Luční 1158/21 

Žďár nad Sázavou 5, 591 01 

 

534 

 

zastavěná plocha a nádvoří 

Košík František 

Nečasova 30 

Nové Město na Moravě, 592 31 

 

550/3 

 

ostatní komunikace 

Nové Město na Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 

Nové Město na Moravě, 592 31 

 

3937/39 

 

koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené 

Nové Město na Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 

Nové Město na Moravě, 592 31 

 

Stavební pozemek: 

K realizaci stavby bude využit vlastní stavební pozemek, pro příjezd bude 

využita stávající živičná místní komunikace ve vlastnictví města Nového Města na 

Moravě. 
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Majetkoprávní vztahy: 

Parcela je v soukromém vlastnictví Václava Pohanky, trvalé bydliště Nečasova 

31, 592 31, Nové Město na Moravě. 

 

A.3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH, NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNĚ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V prostoru staveniště předpokládáme normální základové podmínky, podle 

geologického průzkumu se jedná o pískovcové podloží na povrchu a jílovitou hlínou. 

Únosnost Rdt=0,3MPa.  

 

PROVEDENÉ PRŮZKUMY: 

Radonový průzkum: Nízké radonové riziko, není nutné provádět 

dodatečné protiradonové opatření. 

Hydrogeologický průzkum: Určeno z geologických map. 

Zaměření pozemku: Provedeno zaměření pozemku katastrálním úřadem 

Žďár nad Sázavou, pracoviště Nové Město na 

Moravě. 

 

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU: 

Parcela je napojena na stávající živičnou místní komunikaci, která je ve 

vlastnictví Nového Města na Moravě.  

 

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 

Stavební parcela je již napojena na sítě elektrické energie (e.on), plynu 

(INNOGY) a vody (Vodárenská akciová společnost, a.s.). 

 

Elektrická energie: 

Na hranici pozemku je umístěn elektroměr, při výstavbě bude provedeno 

napojení k vnitřní rozvodné skříni umístěné v objektu. 
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Plyn: 

Na hranici pozemku je umístěn plynoměr, plynové potrubí je zaslepeno a 

nachystáno na napojení objektu. 

 

Voda: 

Na hranici pozemku je umístěn vodoměr, vodoměrná šachta je umístěna ve 

stávajícím objektu. 

 

Kanalizace: 

Kanalizace je napojena na městskou splaškovou a dešťovou kanalizaci. 

 

A.4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

Ochrana životního prostředí: 

Veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním stavby nebudou 

v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení staveniště 

budou převezeny na místní skládku a tím nedojde k znečištění životního prostředí. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu: 

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a 

nádvoří. 

 

Památková péče: 

Pozemek se nachází v chráněné krajinné oblasti II.-IV. zóna. 

 

A.5. INFORMACE O SPLNĚNÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Objekt splňuje požadavky vyhlášky 269/2009 Sb., vyhlášky 183/2006 Sb. a 

vyhlášky 268/2009 Sb. V realizační dokumentaci budou doplněny veškeré posudky pro 

splnění zejména §8 vyhlášky 268/2009 Sb. Objekt po výstavbě bude splňovat body a) 

až f) odst. 1 §8 vyhlášky 268/2009 Sb. 
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A.6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘ. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE 

Stavba se nachází v ochranném pásmu CHKO Žďárské vrchy. Pro toto území 

jsou stanoveny obecné podmínky a regulativy. Jednotlivé záměry byly konzultovány a 

projektová dokumentace byla krajinářsky hodnocena ve smyslu §12 zákona č. 114/92 

Sb. Dle odborného stanoviska správy CHKO je navrhované řešení akceptovatelné. 

Splnění jiných podmínek územního rozhodnutí nejsou nutné. Byly však dodrženy 

požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o požadavcích na umísťování staveb. 

 

A.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

Po dokončení stavby rodinného domu budou na pozemku postupně vybudovány 

další stavební objekty. Jedná se o vegetační úpravy a oplocení.  

 

 

A.8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU PRACÍ 

Po vydání stavebního povolení bude stavba ihned zahájena. 

 

Postup výstavby: 

1. Terénní úpravy, geologický průzkum. 

2. Výkopy, případné podchycení základů sousední budovy. 

3. Základové konstrukce s prostupy inženýrských sítí (kanalizace, elektrická energie, 

voda, plyn), provedení základů a základové desky, hydroizolace. 

4. Vyzdění 1PP včetně komína a stropní konstrukce. 

5. Vyzdění 1NP včetně komína a stropní konstrukce. 

6. Vyzdění 2NP včetně komína. 

7. Provedení střešních vrstev RD, přitížení hydroizolační folie. 

8. Instalace výplní otvorů v obvodových konstrukcích. 
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9. Provedení zateplení obvodových stěn, vnější povrchové úpravy. 

10. Dokončení vnitřních instalací, provedení vnitřních povrchových úprav podlah, 

instalace vestavěného vybavení, vnější úpravy terénu a zahradní práce. 

 

A.9. STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

Zastavěná plocha RD:    205 m
2
 

Plocha pozemku:      1271,18 m
2
 

Zastavěnost:        20,57% 

Počet nadzemních podlaží:   2 

Počet podzemních podlaží:   1 

Výška hřebene:      7,820 m 

Nadmořská výška:     583,390 m n. m. (BPV) 

Započetí stavby:                      po vydání stavebního povolení, předpoklad 07/2017 

Dokončení stavby:     10/2018 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1. ZHODNOCEÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v centru města Nového Města na Moravě. Na katastru 

nemovitostí je parcela 536 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, parcela 537 jako 

zahrada. Obě parcely dohromady mají výměru 1271,18m
2
. Objekt bude vybudován na 

místě doposud stávajícího hospodářského stavení, které bude odstraněno.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu CHKO Žďárské vrchy. Pro toto území 

jsou stanoveny obecné podmínky a regulativy. Jednotlivé záměry byly konzultovány a 

projektová dokumentace byla krajinářsky hodnocena ve smyslu §12 zákona č. 114/92 

Sb. Dle odborného stanoviska správy CHKO je navrhované řešení akceptovatelné. 

Splnění jiných podmínek územního rozhodnutí nejsou nutné. Byly však dodrženy 

požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o požadavcích na umísťování staveb.  

Porosty budou vysazeny při zahradních úpravách, nové stromy nebudou stínit 

sousedním objektům. 

Na hranici parcely se nacházejí přípojky elektrických sítí elektřiny, vody a 

plynu. Tyto přípojky budou dále využity pro výstavbu a užívání stavby. 

 

2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Vzhled objektu: 

V potaz byly brány architektonické a urbanistické nároky daného území. Objekt 

je dvoupodlažní se sedlovou a pultovou střechou, částečně podsklepený. Jedná se o 

stavbu ze systému HELUZ. Střecha nad objektem je z keramických tašek. Výška 

hřebene je 7,820 m vzhledem k 0,000. Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je 

orientován na severozápad. 

 

Vnitřní dispozice: 

Vstupními dveřmi je přístupný prostor zádveří, který je uzpůsoben velikostí pro 

umístění odkládacích prostorů na šaty a obuv a umístění kočárku. V 1PP je umístěna 

technická místnost s technickým zařízením pro vytápění, spižírna a prádelna. V 1NP se 
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nachází pokoj, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, koupelna, WC a garáž. 2NP bude 

řešeno jako podkroví, nachází se zde koupelna, WC, šatna a 4 pokoje. 

 

Barevné řešení: 

Fasáda bude jednobarevná, béžové barvy, výplně otvorů dřevěné. 

 

Terénní úpravy, úpravy ploch: 

Okolo objektu bude upravený terén srovnán. 

 

Parkování: 

Garáž je navržena pro parkování 1 osobního automobilu. Další parkovací stání 

pro 1 osobní automobil je navrženo pod přístřeškem stávajícího objektu, který se 

nachází u vjezdu na pozemek z místní komunikace. 

 

Oplocení, přístup k objektu: 

Vjezd na pozemek je řešen průjezdem pod zastřešenou částí stávajícího objektu. 

Tato část je od místní komunikace oddělena dřevěnými vraty. Oplocení sousedních 

pozemků bude řešeno drátěným oplastovaným plotem.  

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 

INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

ZÁKLADY: 

Základová zemina: 

V prostoru staveniště předpokládáme normální základové podmínky a podle 

geologického průzkumu se jedná o pískovcové podloží na povrchu s jílovitou hlínou. 

Únosnost zeminy Rdt=0,3MPa. 

 

Hladina podzemní vody: 

Neznámá, bude proveden geologický průzkum. 

 

Základy jsou provedeny jako základové pasy z prostého betonu C16/20. Na 

základové pasy je položena základová deska tl. 150mm vyztužená kari sítí. 
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SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – SUTERÉN: 

Bednící tvarovky BTB 40/40/24 (P+D) vylité betonem C16/20 s vloženou 

výztuží dle statického výpočtu. 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1NP, 2NP: 

Zdivo z cihel HELUZ tl. 400mm, spojované maltou. 

 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 

Nosníky POT, vložky MIAKO, tl.250mm. 

 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE NAD 2NP: 

Dřevěné kleštiny se záklopem z OSB desek nebo prken. 

 

SCHODIŠTĚ: 

Dřevěné 

 

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY: 

Asfaltové pásy, bez požadavku na odolnost proti radonu (nízký radonový index). 

 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: 

Střešní krytina – keramické tašky Bramac. 

Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená folie DEKTEN 135 nad tepelnou 

izolací 

Parozábrana Jutafol N – pod krokvemi. 

 

TEPELNÁ IZOLACE: 

Spodní stavba: 

- izolace ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L, tl.80mm 

- foukaná minerální izolace CLIMASTONE, tl. 190  ̴230mm 
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Nadzemní stavba: 

- systém ETICS, izolace ISOVER EPS 100F, tl. 100mm, lepena, kotvena (dle 

tech. požadavků ETICS) 

- foukaná minerální izolace CLIMASTONE, tl. 190  ̴230mm 

 

Střecha: 

- tepelná izolace ISOVER UNIROL 

- foukaná minerální izolace CLIMASTONE, tl. 190  ̴230mm 

 

Terasa: 

- izolační desky STYRODUR, tl. 180mm 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ VNĚJŠÍ: 

- plastová okna s izolačním trojsklem 

- plastové vstupní dveře 

- garážová vrata výsuvná 

 

VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ: 

Interiérové dveře dřevěné 

 

KOMÍNY: 

Komínový systém CIKO dvouprůduchový 400x800mm 

 

PODHLED VE 2NP: 

Desky SDK s požární odolností 15 minut. 

 

PODLAHY: 

Dlažba keramická – různě barevné 

Dřevěná plovoucí podlaha 
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TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ: 

Vytápění: 

Vytápění je teplovodní, zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel se 

zásobníkem teplé vody. 

 

TUV: 

Zásobníková akumulační nádrž s plynovým ohřevem v suterénu. 

 

Větrání: 

Přirozené větrání okny. 

 

ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH: 

Vnější úpravy povrchů – stěny: 

- fasádní silikonová probarevná omítka 

 

Klempířské výrobky: 

- měď nebo titan-zinek 

 

Zpevněné plochy: 

- zámková dlažba na parkovacím stání  

 

Oplocení: 

- oplocení sousedních pozemků bude řešeno drátěným oplastovaným plotem 

 

4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU: 

Parcela je napojena na stávající živičnou místní komunikaci, která je ve 

vlastnictví Nového Města na Moravě.  
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NAPOJENÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 

Stavební parcela je již napojena na sítě elektrické energie (e.on), plynu 

(INNOGY) a vody (Vodárenská akciová společnost, a.s.). 

 

Elektrická energie: 

Na hranici pozemku je umístěn elektroměr, při výstavbě bude provedeno 

napojení k vnitřní rozvodné skříni umístěné v objektu. 

 

Plyn: 

Na hranici pozemku je umístěn plynoměr, plynové potrubí je zaslepeno a 

nachystáno na napojení objektu. 

 

Voda: 

Na hranici pozemku je umístěn vodoměr, vodoměrná šachta je umístěna ve 

stávajícím objektu. 

 

Kanalizace: 

Kanalizace je napojena na městskou splaškovou a dešťovou kanalizaci. 

 

5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ 

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

Pro parkování jednoho osobního automobilu je určená garáž. U vjezdu na 

pozemek je 1 stání pro osobní automobil, toto stání je kryté. Stavba se nenachází na 

poddolovaném území, proto není nutné zvláštní opatření. 

 

6. VLIV STAVBY N ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby dojde 

k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale po dokončení stavebních prací nebude mít 

zhoršující vliv na životní prostředí.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu CHKO Žďárské vrchy. Pro toto území 

jsou stanoveny obecné podmínky a regulativy. Jednotlivé záměry byly konzultovány a 

projektová dokumentace byla krajinářsky hodnocena ve smyslu §12 zákona č. 114/92 
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Sb. Dle odborného stanoviska správy CHKO je navrhované řešení akceptovatelné. 

Splnění jiných podmínek územního rozhodnutí nejsou nutné. Byly však dodrženy 

požadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o požadavcích na umísťování staveb. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a následně likvidovány třídírnou 

odpadu, komunální odpady vzniklé při užívání stavby budou také tříděny.  

 

7. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

Bezbariérové řešení stavby není požadováno. Při napojení na navazující veřejně 

přístupné plochy a komunikace nedojde k překážkám, které by bránily přístupu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

8. PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

Byla provedena vizuální kontrola pozemku. 

 

Provedené průzkumy: 

Radonový průzkum: Nízké radonové riziko, není nutné provádět 

dodatečné protiradonové opatření. 

Hydrogeologický průzkum: Určeno z geologických map. 

Zaměření pozemku: Provedeno zaměření pozemku katastrálním úřadem 

Žďár nad Sázavou, pracoviště Nové Město na 

Moravě. 

 

9. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY 

Pro vytyčení stavby bude použit geometrický plán. Stavba bude vytyčena 

geodetickou kanceláří, která ověří vytyčovací výkres. 

 

10. ČLENĚNÍ STAVBY JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

SO01 – rodinný dům s garáží 

SO02 – plynoměr + napojení plynu do objektu  

SO03 – napojení plynovodu do objektu 

SO04 – napojení vedení el. energie do objektu  

SO05 – dešťová kanalizace  
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11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, nebude výrazně stínit 

okolním pozemkům ani objektům. Stavba nebude po provedení zdrojem nadměrného 

hluku ani prašnosti. Provoz a práce na stavbě budou prováděny v denní době a budou se 

dotýkat pouze pozemků investora. 

 

12. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI 

PRACOVNÍKŮ 

Při výstavbě musí být dodrženy požadavky vyhlášek č. 48/1982 Sb. 

s příslušnými změnami a 362/2005 Sb. Za bezpečnost pracovníků zodpovídá zhotovitel- 

Za bezpečnost práce při provádění svépomocí zodpovídá stavebník. 

 

B.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena podle technických požadavků výrobců konstrukčních 

systémů. Je navržena taky, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání 

nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřístupného přetvoření (a tím i poškození částí stavby vč. 

vybavení) 

 

B.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požadavky na požární bezpečnost (vyhlášky 246/2001 Sb. a 23/2008 Sb.) jsou 

splněny. 

Stavba svým řešením zajišťuje: 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

- omezení šíření požáru na okolní stavbu, 

- umožnění evakuace osob a zvířat, 

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
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B.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochrana přírody a krajiny: 

Zásahy v důsledku předpokládané realizace stavby nebudou mít za následek 

narušení ekologické stability krajiny ani ohrožení biotopů. Realizací záměru nedojde 

k dotčení chráněných zájmů přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 

 

Půda: 

V zájmové lokalitě nejsou zaznamenány ložiska nerostných surovin, k ovlivnění 

podloží nedojde. 

 

Voda: 

V průběhu stavebních prací a při užívání objektu bude postupováno se zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Změna kvality 

podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. Pracovníci provádějící stavbu budou 

mít k dispozici tekoucí vodu, která vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 376/2000 Sb., 

která stanoví požadavky na pitnou vodu. Veškeré splaškové vody vyprodukované 

z objektu budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. 

 

Odpady: 

20 01    Složky z odděleného sběru (kromě odpadů v podskupině 15 01) 

20 01 01   Papír a lepenka 

20 01 02   Sklo 

20 01 11   Textilní materiály 

20 02    Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01   Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02   Zemina a kameny 

20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

20 03    Ostatní komunální odpady 

20 03 01   Směsný komunální odpad 

20 03 99   Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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Vibrace: 

Vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby se nepředpokládá. 

 

B.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

  Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna splněním všech bodů stanovených ve 

vyhlášce 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby. Stavba je navržena tak, aby 

při jejím užívání nedošlo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavy nebo k úrazu 

způsobeným pohybujícím se vozidlem. Rodinný dům je navržen pro bezpečné užívání, 

schodiště a terasa budou opatřeny zábradlím. 

 

B.6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Nejvyšší přístupné hodnoty hluku stanovuje nařízení vlády 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Překročení povolených limitů 

se nepředpokládá.  

 

B.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Řešeno v příloze tepelně technického posouzení. 

 

Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Řešeno v příloze tepelně technického posouzení. 

 

B.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ A ORIENTACE 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientací se nepředpokládá. 

 

B.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

V oblasti, kde bude stavba prováděna, se nenachází agresivní spodní voda, 

poddolování ani jiné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. Není nutné navrhovat ochranná a 
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bezpečnostní pásma. Radonové riziko je nízké, není nutné provádět dodatečná 

protiradonové opatření. 

 

B.10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Všechny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva jsou splněny. 

 

B.11. INŽENÝRSKÉ STAVBY A OBJEKTY 

Odvodnění území, likvidace odpadních vod 

Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. 

 

Zásobování vodou 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Od vodoměru bude 

vodovodní potrubí přivedeno do objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

 

Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na samostatnou přípojku NN. 

 

Řešení dopravy 

Příjezd na pozemek je řešen z místní komunikace na východní straně pozemku. 

 

Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

Veškeré vegetační úpravy budou řešeny až po dokončení stavby.  

 

Elektronické komunikace 

Objekt není napojen na síť elektronických komunikací. Stavba bude napojena na 

satelitní síť internetu majitelem objektu po výstavbě. 

 

B.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

V objektu se nenachází žádné výrobní zařízení. 
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D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1. Řešení stavby 

D.1.1.a.1.1. Architektonické řešení 

 Záměrem investora je vybudovat rodinný dům. Na místě stavby je nyní hospodářské 

stavení, které bude zbouráno a následně bude vystavěna novostavba rodinného domu. 

Objekt je navržen tak, aby částečně přiléhal k okolním budovám, je částečně 

podsklepený, dvoupodlažní s vestavěnou garáží pro jeden osobní automobil. Veškerá 

nezpevněná plocha bude ve finální fázi zatravněna. Objekt je navržen tak, aby 

nenarušoval okolní zástavbu. 

 

D.1.1.a.1.2. Výtvarné řešení 

 Celkový výraz objektu utváří hlavně půdorysné uspořádání. Šikmá stěna přiléhající 

k okolní zástavbě tvoří zajímavé dispoziční řešení. Objekt je doplněn sedlovou i 

pultovou střechou, která zapadá do okolní zástavby. Na fasádu budou použity fasádní 

akrylátové nátěry světle béžové barvy. 

 

D.1.1.a.1.3. Materiálové řešení 

 Materiálové řešení na stavbu domu vychází ze současných trendů. 

 

D.1.1.a.1.4. Dispoziční a provozní řešení 

 Dispozičně je dům řešen jako 6+1. Vstupními dveřmi se dostaneme do zádveří, 

odtud na chodbu, ze které se dostaneme do pokoje, koupelny, WC, obývacího pokoje, 

kuchyně nebo také na schodiště. Z kuchyně je také možný vstup na terasu. Po dřevěném 

schodišti se dostaneme do druhého nadzemního podlaží – na chodbu. Z chodby je 

přístup do tří pokojů, koupelny, WC a šatny. Pokud bychom sestoupily z prvního 

nadzemního podlaží do suterénu, dostaly bychom se opět na chodbu. Nachází se zde 
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také WC, spižírna, prádelna a technická místnost. V objektu nebylo vyžadováno 

bezbariérové řešení, a proto k němu nebylo v návrhu přihlíženo. 

 

D.1.1.a.2. Bezbariérové řešení 

 Rodinný dům není určen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

a z toho důvodu není navržen jako bezbariérový. 

 

D.1.1.a.3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

D.1.1.a.3.1. Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Zřetelně se označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Následně bude vytěžena 

zemina a budou provedeny výkopy pro základové pasy a přípojky inženýrských sítí.  

 

D.1.1.a.3.2. Základové konstrukce 

 Objektu bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu C 

16/20 v nezámrzné hloubce.  

 

D.1.1.a.3.3. Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo v suterénu bude z betonových tvárnic tloušťky 400mm vylité 

betonem C16/20 s výztužnou ocelí B500B. Suterén je zateplený tepelně izolačními 

deskami ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L tloušťky 80mm. Obvodové Nosné 

zdivo prvního a druhého nadzemního podlaží je navrženo z keramických tvárnic 

HELUZ 40 PLUS na maltu HELUZ SUPERTHERM. Vnitřní nosné konstrukce budou 

provedeny z cihel HELUZ AKU 30 a vnitřní nenosné stěny budou z cihel HELUZ 14. 
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D.1.1.a.3.4. Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce se skládá ze stropních vložek MIAKO výšky 190mm, POT 

nosníků výšky 175mm a nadbetonávky tloušťky 60mm (beton C20/25 a kari síť, ocel 

B500B). Objekt bude ztužen železobetonovými věnci. 

 

D.1.1.a.3.5. Schodiště 

 V objektu bude dřevěné schodiště. 

 

D.1.1.a.3.6. Komín 

 Pro odvod spalin bude zbudován komínový systém ciko dvouprůduchový. Systém 

tvoří šamotová vložka, tepelná izolace a keramická tvarovka obvodového pláště. 

 

D.1.1.a.3.7. Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukci tvoří dvě střechy – sedlová a pultová. Odvod dešťové vody bude 

zajištěn pomocí pozinkovaných podokapních žlabů a svodů napojených na odpadní 

potrubí 

 

D.1.1.a.3.8. Izolace proti vodě 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použit hydroizolační pás typu S, izolace 

základů proti vlhkosti a tlakové vodě. Při provádění izolace bude postupováno v 

souladu s předepsanými návody od výrobce. V konstrukční části střešního pláště bude 

použita pojistná hydroizolace Dekten 135. 

 

D.1.1.a.3.9. Tepelná izolace 

 Obvodové zdivo v podzemním podlaží bude zatepleno tepelně izolačními deskami 

ISOVER SYNTHOS XPS PRIME 30L, tloušťky 80mm. Obvodové zdivo v nadzemním 
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podlaží bude zatepleno tepelně izolačními deskami ISOVER EPS 100F, tloušťky 

100mm. Do mezery, která vznikne vyzděním stěn k okolní zástavbě, bude nafoukaná 

minerální izolace CLIMASTONE. Zateplení střešního pláště bude provedeno tepelnou 

izolací ISOVER UNIROL PROFI tloušťky 140mm a 80mm. 

 

D.1.1.a.3.10. Konstrukce klempířské 

 Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 

 

D.1.1.a.3.11. Výplně otvorů 

 Plastové dveře a okna s izolačním trojsklem. 

 

D.1.1.a.3.12. Podlahy 

 Podlahy jsou v objektu navrženy keramické a laminátové. 

 

D.1.1.a.3.13. Obklady 

 Obklady budou v interiéru použity ve všech hygienických místnostech a v kuchyni. 

Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlaží. 

 

D.1.1.a.3.14. Úpravy povrchů 

 Na fasádu bude použita silikonové probarevná omítka. 

 

D.1.1.a.3.15.Větrání 

 Odvětrání objektu bude přirozené – okny. 
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D.1.1.a.3.16. Zpevněné plochy 

 Na pozemku budou plochy zpevněny zámkovou dlažbou. 

 

D.1.1.a.3.17. Oplocení 

 Oplocení pozemku bude řešeno drátěným oplastovaným plotem. 

 

D.1.1.a.4. Stavební fyzika 

D.1.1.a.4.1. Tepelná technika 

 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 

požadovaný součinitel prostupu tepla UN. Dle výpočtu byla stanovena třída energetické 

náročnosti budov B – úsporná. 

 

D.1.1.a.4.2. Akustika 

 Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:1010, minimální vzduchová a 

kročejová neprůzvučnost pro stropy Rw = 47 dB, pro stěny Rw = 42 dB a pro dveře   

Rw = 27dB.  
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4. ZÁVĚR 

 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby 

rodinného domu. Objekt se nachází v obci Nové Město na Moravě. Stavba nenarušuje 

okolní prostředí ani krajinný ráz.  

 Projekt rodinného domu je navržen v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a 

normami. Součástí práce je tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. Dle 

energetického štítku obálky budovy spadá objekt do třídy B – úsporná. Dle požárně 

bezpečnostního řešení stavby objekt vyhovuje všem nařízením a vyhláškám.  

 Podařilo se vytvořit ucelený návrh stavby pro bydlení, odpovídající svým tvarem a 

konstrukčním řešením požadavkům investora. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RD  rodinný dům 

KCE   konstrukce  

ŽB   železobeton  

PT   původní terén  

UT   upravený terén  

KV   konstrukční výška  

SV   světlá výška  

PD   projektová dokumentace  

TI   tepelná izolace  

HI   hydroizolace  

EPS   expandovaný polystyren  

XPS   extrudovaný polystyren  

HUP   hlavní uzávěr plynu  

NN   nízké napětí  

EL   elektřina  

BPV   Balt po vyrovnání  

m n.m.  metrů nad mořem  

parc. č.  parcelní číslo  

kat. úz.  katastrální území  

TL   tloušťka  

HPV   hladina podzemní vody  

1NP   první nadzemní podlaží  
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2NP   druhé nadzemní podlaží  

1PP  první podzemní podlaží 

R   tepelný odpor konstrukce  

U   součinitel prostupu tepla  

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  

d   tloušťka vrstvy konstrukce  

λ   součinitel tepelné vodivosti materiálu  

HT   měrná tepelná ztráta prostupem tepla  

A   součet ploch obalových konstrukcí  

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla  

Rw   vážená laboratorní neprůzvučnost dána výrobcem  

φi   relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

θi   návrhová vnitřní teplota  
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