
 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

INSTITUTE OF BULDING STRUCTURES 
 
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM 

THE FAMILY HOUSE 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Miroslav Vozár 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. DAGMAR DONAŤÁKOVÁ 

BRNO 2017   

  



2 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Miroslav Vozár  

Název  Rodinný dům  

Vedoucí práce  Ing. Dagmar Donaťáková  

Datum zadání  30. 11. 2016  

Datum odevzdání  26. 5. 2017  

V Brně dne 30. 11. 2016  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



3 

PODKLADY A LITERATURA  
(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.  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
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 
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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Uherském Brodě, 
část Újezdec u Luhačovic. Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící a je umístěn 
na mírně svažitém pozemku na kraji obce. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený a jeho 
součástí je kryté parkovací stání pro dvě auta. Z prvního podlaží je umožněno vstoupit 
na dřevěnou terasu. V druhém podlaží je terasa vytvořena ustoupením tohoto podlaží. 
Objekt je proveden z konstrukčního systému PORFIX, střecha je plochá. Projektová 
dokumentace je zpracována v grafickém programu Autocad. 
 
Klíčová slova 
Bakalářská práce, rodinný dům, samostatně stojící, svažitý pozemek, plochá střecha, 
terasa, kryté parkovací stání, PORFIX, montovaný strop, kontaktní zateplovací systém. 
 
Abstract 
The topic of this bachelor thesis is a new family house in Uherský Brod, part of city 
Újezdec u Luhačovic. The family house is designed as a detached house and i tis located 
on slightly sloped ground on the outskirts of the village. The building is two-storeyed, 
with cellar and its part is a covered parking space for two cars. From the first floor is 
allowed to enter the wooden terrace. On the second floor, the terrace is created by 
retreat of this floor. The building is made of the PORFIX structural system, the roof is flat. 
The project documentation is processed in the Autocad graphic program. 
 
Keywords 
Bachelor thesis, detached house, stand alone, sloped ground, flat roof, terrace, covered 
parking space, PORFIX, mounted ceiling, contact insulated systém. 
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Úvod 
V bakalářské práci se zabývám zpracováním projektové dokumentace pro provedení 
stavby. Novostavba samostatně stojícího rodinného domu je situována na okraj obce 
Uherský Brod část Újezdec u Luhačovic, stavební parcelu č. 781/302, 781/303 v k. ú. 
Újezdec u Luhačovic. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Dům bude vyzděn 
z pórobetonových tvárnic a ztraceného bednění, postaven na železobetonových 
základových pasech a zastřešen plochou střechou. 

V úvodu jsem se zabýval vyřešením vhodné dispozice místností v objektu a poté 
výkresem osazení do terénu. Po dokončení studií jsem začal s vypracováním výkresů 
a konstrukčních detailů. Výkresy jsou provedeny dle platných norem a obsahují všechny 
náležitosti. Součástí práce je tepelně technické posouzení, včetně energetického štítku. 
Dalšími částmi stavební fyziky je posouzení denního osvětlení, proslunění a vzduchové 
a kročejové neprůzvučnosti. Práce dále obsahuje požárně bezpečnostní řešení, výpisy 
výrobků jednotlivých profesí a výpisy skladeb konstrukcí. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje  
A.2 Seznam vstupních podkladů 
A.3 Údaje o území  
A.4 Údaje o stavbě 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Rodinný dům 

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

Skácelova, PSČ 687 34 Uherský Brod 3 Újezdec 
k. ú. – Újezdec u Luhačovic (774018) 
parcela č. 781/302, 781/303 

c) předmět projektové dokumentace. 

Novostavba RD s přípojkami 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

Ing. Petr Černý, Strojařů 1612, 68801 Uherský Brod 

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

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

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 
(právnická osoba), 

Miroslav Vozár, Havlíčkova 877, Uherský Brod 688 01 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

Miroslav Vozár, Havlíčkova 877, Uherský Brod 688 01 
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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 komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Miroslav Vozár, Havlíčkova 877, Uherský Brod 688 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- geologický průzkum 
- geodetické zaměření pozemku 
- studie stavby, odsouhlasená stavebníkem a stavebním úřadem Uherský Brod 
- doklady o existenci a průběhu inženýrských sítí 
- katastrální mapa 
- měření radonu 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 

Projekt řeší novostavbu rodinného domu v ulici Skácelova, Uherský Brod 3 Újezdec. 
Stavbou budou dotčeny parcely č. 781/302, 781/303 v k. ú. Újezdec u Luhačovic 
(774018). 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Objekt nebude umístěn v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně chráněném 
území ani v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Pozemek je tvořen mírně svažitým terénem se spádem SZ-JV. Podloží je tvořeno jílovitou 
a písčitou zeminou, dešťová voda bude odváděna drenáží do akumulační nádrže 
o objemu 6,5 m3 s přepadem do vsakovací drenáže na pozemku stavebníka. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

RD leží v lokalitě určené pro novostavby. Dodržuje veškeré podmínky výstavby obce, je 
v souladu s územně plánovací dokumentací. 

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, 

Pozemek pro výstavbu se nachází v zasíťované lokalitě určené pro novostavby. 
Po schválení studie stavebním úřadem Uherský Brod je v souladu s územním 
rozhodnutím. 
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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. 431/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění 
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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). 

Sousední parcely: 
parcela č. 781/185 
parcela č. 781/340 
parcela č. 781/372 
parcela č. 781/373 
parcela č. 781/376   

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Projektová dokumentace je zpracována pro novostavbu rodinného domu. 

b) účel užívání stavby, 

Stavba bude užívána 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.), 

Nejedná se o kulturní památku. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Objekt rodinného domu splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou č. 20/2012 Sb. Stavba není řešena 
bezbariérově. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 

Požadavky, které byly vzneseny, byly splněny. Jiné požadavky dotčených orgánů nebyly 
stanoveny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Výjimky nebyly uděleny, úlevová řešení nejsou použita. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

- zastavěná plocha objektu        152,36 m2 

- obestavěný prostor objektu       1370,69 m3 
- užitná plocha          224,76 m2 
- obytná plocha         108,33 m2 

- velikostní kategorie bytu        5+KK 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 

- spotřeba vody         197 m3/rok 
- množství odpadních vod        163 m3/rok 
- množství dešťových vod        172 m2/rok 
- spotřeba plynu         2730 m2/rok 
- třída energetické náročnosti budovy      B 

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

- předpokládaná doba výstavby       14 měsíců 
- zahájení výstavby         6/2017 
- dokončení výstavby        7/2018 

k) orientační náklady stavby. 

- vytyčení stavby 
- zemní práce (výkop suterénu, provedení skrývky, výkopy) 
- zřízení přípojek 
- základy 
- hrubá stavba 
-zastřešení 
- osazení výplně otvorů 
- provedení instalací 
- provedení podlah 
- vnitřní povrchové úpravy 
- provedení fasády objektu 
- osazení zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku 
- terénní úpravy 
- revize a zkoušky instalací a zařízení 
- dokončovací a ostatní práce 
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- předpokládaný náklad:        6.990.000,-  

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

Součástí stavby je objekt rodinného domu, kryté parkovací stání a přípojky inženýrských 
sítí. 

SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Skříň s elektroměrem, elektrické vedení NN 
SO 03 – Revizní šachta vodoměru s vodoměrnou sestavou, vodovod 
SO 04 – Skříň plynoměru, plynovod 
SO 05 – Akumulační nádrž dešťových vod s přepadem do vsakovací drenáže,  

  objem 6,5 m3 
SO 06 – Čerpací jímka Sakal 
SO 07 – Revizní šachta splaškové kanalizace, splašková kanalizace 
SO 08 – Kryté parkovací stání 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby  
B.2 Celkový popis stavby  
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
B.4 Dopravní řešení  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
B.7 Ochrana obyvatelstva  
B.8 Zásady organizace výstavby  

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavebním pozemkem je parcela č. 781/302 a 781/303. Pozemek je součástí pozemků 
určených k zastavění dle územního plánu. Z levé strany přiléhá k parcelám 781/301, 
781/372 a 781/376, z pravé strany sousedí s parcelou 781/185. V přední části sousedí 
s parcelami č. 781/372, 781/373 a 781/185. V zadní části sousedí s parcelami č. 781/304, 
781/323, 781/324 a 781/376. Pro výstavbu jsou dostupné všechny inženýrské sítě. 
Pozemek je přístupný z parcely 781/340. Všechny zmíněné pozemky se nachází v k. ú.  
Újezdec u Luhačovic. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Zhotovitel provedl geologický a hydrogeologický průzkum pozemku. Bylo měřeno 
radonové riziko. Z průzkumu vyplývá: 

- základová půda je tvořena písčitým jílem 
- hladina podzemní vody nezasahuje k základovým konstrukcím 
- radonové riziko bylo stanoveno jako nízké 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Pozemek protínají ochranná pásma přípojek inženýrských sítí. Pozemkem procházejí 
přípojky: elektrické vedení NN, vodovod, plynovod, splašková kanalizace. 

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

Pozemek neleží v zaplavovaném nebo poddolovaném území. 

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

Umístění stavby na pozemku respektuje minimální vzdálenosti od sousedních pozemků. 
Z hlediska přesahu požárně nebezpečných prostorů nedochází k přesahu nebezpečné 
oblasti na sousední pozemky. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bez požadavku. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Je nutné pozemek vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Bude se postupovat 
v souladu se zákonem č. 184/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Stavební pozemek je obslužný po místní komunikaci na parcele č. 781/304 v k.ú. Újezdec 
u Luhačovic. Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektrické 
vedení NN, vodovodem, plynovodem a splaškovou kanalizací. 

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

Bez požadavku. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhovaný RD na parcelách č 781/302 a 781/303 v obci Uherský Brod 3 Újezdec bude 
sloužit pouze k bydlení. Je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní, podsklepený. 
Svým řešením vyhoví nárokům čtyřčlenné rodiny. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

RD je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, nachází se v území určeném 
pro stavbu rodinných domů. Pozemek je určený pro výstavbu a je v majetku stavebníka. 
RD má obdélníkový půdorysný tvar s vysunutou obdélníkovou vstupní částí. Objekt je 
zastřešen plochou střechou. 

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

Objekt je novostavba rodinného domu, stavební pozemek se nachází v klidové zóně a je 
v souladu s platným územním plánem obce. Nachází se v území určeném pro výstavbu 
rodinných domů. V nejbližším okolí je naplánovaná výstavba rodinných domů. 

Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený objekt. Součástí RD je dřevěný přístřešek 
podepřený stěnou z tvárnic ztraceného bednění. V suterénu se nachází sklad zahradního 
nářadí a dále v návaznosti vstup, dílna, chodba se schodištěm, technická místnost, 
prádelna a komora. Do prvního nadzemního podlaží se vstupuje z půdorysně 
vysunutého zádveří. Toto podlaží je tvořeno obytnou místností, chodbou, WC, 
pracovnou, koupelnou a ložnicí. Obytná místnost je tvořena kuchyní, jídelnou 
a obývacím pokojem. Druhé nadzemní podlaží ustupuje a je téměř čtvercového 
půdorysu s terasou. Z chodby je zde přístup do WC, dvou dětských pokojů a koupelny. 
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Objekt je délky 14,8 m a šířky 8,8 m, v rozšířené části 10,6 m. Barevné řešení fasády je 
škrábaná omítka slonová kost RAL:1014, v soklové části betonově šedá RAL:7023. 
Asfaltové pásy na střeše mají barvu posypu šedou. Rámy výplní otvorů mají barvu žulově 
šedou RAL:7026. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba není výrobního charakteru. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není požadováno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude prováděna ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Stavebník 
bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických zařízení. 

Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti, 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. 

V průběhu užívání objektu budou prováděny standardní udržovací práce. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

Základy objektu jsou řešeny jako základové železobetonové pasy. Suterén je řešen 
ztraceným bedněním. První a druhé nadzemní podlaží je tvořeno v systému PORFIX. 
Střecha RD je plochá s krytinou z asfaltových pásů. Část s terasou je řešena jako pochozí 
střecha s dlažbou na podložkách. Přístřešek pro parkování je tvořen jednou zdí 
ze ztraceného bednění uložené na základovém pasu z prostého betonu a plochou 
střechou krytou asfaltovými pásy. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Svislé nosné konstrukce suterénu a přístřešku pro auta budou provedeny ze ztraceného 
bednění Presbeton ZB 25-30 500/250/300 mm. Svislé nosné konstrukce prvního 
a druhého nadzemního podlaží budou z tvárnic PORFIX P2-440 500/250/300 mm na 
tenkovrstvou zdící maltu. Příčkové zdivo bude z tvárnic PORFIX P2-500 500/250/150 mm, 
PORFIX P2-500 500/250/125 mm a PORFIX P2-440 500/250/250 mm na tenkovrstvou 
zdící maltu. Instalační předstěny budou sádrokartonové Rigips tl. 150 mm. Stropní 
konstrukce je navržena z předpjatých panelů SPIROLL tl. 160 a 265 mm. Pod stropní 
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konstrukci bude umístěn sádrokartonový podhled. Střecha objektu je plochá se sklonem 
3%. Střešní plášť je tvořen asfaltovými pásy s posypem. Výplně otvorů jsou plastová 
okna s dvojsklem. Komínové těleso je řešeno systémem Schiedel Absolut. Vstupní dveře 
jsou plastové, s prosklením, další venkovní dveře jsou plastové, bez prosklení. Vnitřní 
dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní. Podlahy v objektu jsou řešeny jako těžké 
plovoucí s nášlapnou vrstvou z dubových vlysů v obytných místnostech a keramickou 
nášlapnou vrstvou v užitných místnostech. Omítky v objektu jsou trojvrstvé, 
v koupelnách a na WC je keramický obklad. V objektu jsou sádrokartonové podhledy 
tl. 70 mm. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. 

V objektu budou zřízeny tyto inženýrské sítě: splašková kanalizace, vodovod, plynovod, 
elektrické vedení NN a dešťové svody, které budou svedeny do akumulační nádrže 
s přepadem do vsakovací drenáže. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stropní konstrukce jsou navrženy dle podkladů výrobce systému. Vnější i vnitřní 
konstrukce zajišťující stabilitu jsou v souladu s požadavky příslušných norem požární 
bezpečnosti a požadavky stavebníka na budoucí provoz. 

Dům je navržen dle platných norem a osazen do okolní zástavby, kterou neohrožuje. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Pro fungování staveniště je potřeba zřídit přípojku vody a elektrické energie. Později 
budou zřízeny přípojky plynu, kanalizace a sdělovacího vedení. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 
dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je přílohou části D.1.3 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Při návrhu zateplení objektu byly použity doporučené hodnoty tepelných odporů 
jednotlivých konstrukcí dle ČSN EN. 

b) energetická náročnost stavby, 

Energetický štítek je přílohou části Stavební fyzika. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

V rodinném domě jsou navržena krbová kamna na dřevo pro mimosezónní vytápění. 

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.). 

Teplá užitková voda teploty 75/60°C bude připravována v bojleru, který bude součástí 
plynového kotle. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace pomocí čerpací 
jímky Sakal, jelikož z důvodu umístění stavby není možno využití gravitačního připojení 
na kanalizaci. Dešťové vody budou shromažďovány v akumulační nádrži, budou 
vsakovány na pozemku stavebníka, případně budou využity pro závlahu. Elektrické 
spotřebiče a rozvody budou splňovat požadované parametry na úsporný provoz. Byla 
respektována platná legislativa. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Dle průzkumu se v lokalitě vyskytuje nízké radonové riziko. Jako opatření postačí běžná 
hydroizolace. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Objekt bude řádně uzemněn, zemnící soustava bude revidována. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázům z okolní dopravy 
nebo výroby. 
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d) ochrana před hlukem, 

Instalované konstrukce (okna, dveře) budou splňovat požadavky na útlum hluku. 

e) protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Na parcele č. 781/302 a 781/303 jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. Je potřeba zřídit 
přípojky: 

- přípojka vody HDPE 100 bude napojena na obecní řad DN 100, na přípojce bude 
zřízena šachta vodoměru s vodoměrnou sestavou; 
- kanalizační přípojka PVC KG 150 bude napojena do obecní kanalizace DN 300, 
na přípojce bude zřízena čerpací jímka Sakal a revizní šachta; 
- dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže na pozemku stavebníka; 
- přípojka plynu HDPE 100 bude napojena na obecní plynovod DN 100, v oplocení 
bude zřízen HUP; 
- objekt bude napojen na podzemní vedení NN, na pozemku stavebníka bude ve 
stěně přístřešku zhotovena skříň s elektroměrem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Napojení na zdroje tepla 

Dům bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem Protherm Lev 30 KKZ s vestavěným 
150 l zásobníkem. Distribuce tepla bude řešena radiátory. V obývacím pokoji budou 
instalována krbová kamna na dřevo. 

Výkon kotle         6,6-32,5 kW 

Napojení na kanalizaci 

Přípojka je napojena na kanalizaci stoku DN 300. 

Napojení na nízké napětí 

Objekt bude napojen na rozvodnou síť podzemním vedením ze skříně s elektroměrem, 
zřízené na pozemku stavebníka ve zdi přístřešku pro auta. 

Hromosvody 

Ochrana objektu před bludnými proudy je navržená pomocí soustavy s jímací tyčí 
vytvořené na střeše objektu vodičem FeZn 8 mm. Uzemnění je provedeno pomocí 
zemnícího vodiče po obvodu objektu. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Příjezd k objektu je z komunikace III. třídy, parcela č. 718/340, ulice Skácelova 
a Hauerlandova v Uherském Brodě 3 Újezdci, která je napojená na komunikaci spojující 
Uherský Brod 3 Újezdec s komunikací II. třídy č. 490. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Budou vybudovány nové sjezd na místní komunikaci III. třídy, parcelní č. 781/340, sjezdy 
budou křižovat parcelu č. 781/185. Sjezdy budou situovány v JZ a JV části pozemku. 
Vlastníci parcel č. 781/340 a 781/185 dali souhlas k vybudování sjezdu. 

c) doprava v klidu, 

Parkování je řešeno krytým parkovacím místem. Jsou navržena 2 parkovací místa 
dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Pěší přístup k objektu je umožněn po chodníku v JZ části pozemku přes křídlovou 
branku. V okolí stavby se nenachází pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Bude provedena skrývka ornice, výkop suterénu a výkopy základových pasů. Zároveň 
budou provedeny výkopy všech přípojek inženýrských sítí. Budou provedeny ostatní 
terénní úpravy pozemku (zásypy, obsypy, svahování…). 

b) použité vegetační prvky, 

Po dokončení terénních úprav bude pozemek zatravněn a osázen vegetací. 

c) biotechnická opatření. 

Nejsou prováděna. 

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

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

Rodinný dům bude postaven v okrajové části obce Uherský Brod 3 Újezdec, určené 
pro výstavbu RD. Odpadní vody budou svedeny do kanalizace, dešťové vody budou 
vedeny do akumulační nádrže na pozemku stavebníka. Vytápění je řešeno plynovým 
kotlem Protherm Lev 30 KKZ a distribucí tepla pomocí otopných těles (radiátorů, 
žebříků). Větrání bude prováděno okny. 

Provoz rodinného domu nebude rušit své okolí hlukem, viz Studie hlukové zátěže 
z novostavby RD dle nařízení vlády č. 217/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 



23 

Komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech a likvidován Technickými 
službami obce. 

Stavebník je povinen z hlediska BOZP při realizaci stavebních úprav dodržovat platné 
předpisy, vyhlášky a nařízení. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům nedojde realizací stavby ke zhoršení životního 
prostředí v okolí objektu. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v době realizace. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Při provádění stavby nedojde k narušení stávající vzrostlé zeleně nebo ohrožení 
živočichů. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v blízkosti chráněného území. 

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

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení podle EIA. 

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

Ochranná pásma nejsou navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Realizací stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Stavba 
nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. Při realizaci stavby budou dodržena 
bezpečnostní opatření ZOV. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Zásobování stavby bude probíhat kontinuálně ze skládky dodavatele(ů) za využití 
nízkotonážních vozidel. Potřebu médií zajistí stavebník z nově zhotovených přípojek. 
Jako zařízení staveniště bude sloužit mobilní buňka, skládka materiálu a zařizovacích 
předmětů. Odpadní látky budou ukládány do kontejneru a vyvezeny na bezpečnou 
skládku. 

b) odvodnění staveniště, 

Případná voda ve výkopu se bude přečerpávat a odvádět potrubím přímo do kanalizace. 
Zbytek staveniště bude odvodněn vsakováním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd k objektu je z komunikace III. třídy v Uherském Brodě 3 Újezdci, která je napojená 
na komunikaci II. třídy č. 490. Připojení k inženýrským sítím bude provedeno přípojkami 
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vody, kanalizace, plynu a elektřiny. Vjezd na staveniště bude veden přes chodník, bude 
označen. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Okolní stavby a pozemky budou dotčeny při provádění přípojek. Okolo pozemku 
je zřízeno oplocení, zamezující vstupu třetích osob na stavbu. 

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

Pro výstavbu objektu není třeba provádět asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Záborem nebudou dotčeny žádné sousední pozemky. Pro dočasné uložení materiálu 
stavby bude sloužit pouze pozemek stavebníka. 

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

Během provádění stavby vzniknou odpadové materiály v maximálním množství 10m3. 
Stavební suť, plasty a sklo budou uloženy na bezpečnou skládku. Neznečištěné dřevo 
bude skladováno jako palivo. 

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

Zemina z výkopu bude odvezena na skládku. Bude provedena skrývka ornice 200 mm, 
která bude deponována na staveništi v objemu 70 m3. Konečná úprava terénu bude 
provedena sejmutou ornicí. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé vlivy stavební činnosti na životní 
prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Jde o omezení hluku, znečištění 
ovzduší, vody, komunikací a poškozování zeleně. Výstavba bude realizována v běžné 
pracovní době. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Před zahájením prací provede koordinátor prací zhodnocení rizikovosti prováděných 
prací a rozhodne, zda bude vypracován plán BOZP na stanovišti dle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění pozdějších předpisů. 

Požární bezpečnost zajišťuje dodavatel stavby. Před zahájením výstavby je dodavatel 
povinen vytyčit trasy a polohy všech inženýrských sítí a provést opatření na jejich 
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ochranu. Po dobu výstavby bude dodržován zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v aktuálním znění pozdějších předpisů. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nepředpokládá se pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Přilehlý chodník není 
řešen jako bezbariérový. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. Na ulici bude umístěna 
značka: pozor výjezd vozidel stavby. Vjezd na pozemek bude upraven pomocí 
betonových panelů. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou stanoveny. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup výstavby 

- vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
- zemní práce 
- zřízení přípojek 
- betonáž základových pasů, provedení hydroizolace 
- hrubá stavba 
- zastřešení objektu 
- osazení výplní otvorů 
- provedení tepelné izolace a fasády objektu 
- provedení instalací 
- provedení podlah 
- osazení zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku 
- terénní úpravy 
- revize a zkoušky instalací a zařízení 
- kontrola dokladů pro kolaudaci 

Rozhodující dílčí termíny 

- zahájení stavby         6/2017 
- HSV           6/2017 
- PSV           1/2018 
- ukončení výstavby         7/2018 
- odevzdání a převzetí stavby       7/2018 
- zahájení provozu         7/2018 
- doba výstavby         14 měsíců 
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D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva 

1. Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu pro bydlení čtyř členné 
rodiny. Součástí je přístřešek pro parkování dvou aut. Dům je navržen jako podsklepený, 
dvoupodlažní s uskočeným druhým nadzemním podlažím. 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  

Urbanistické řešení respektuje polohu příjezdu a orientaci domu ke světovým stranám. 
Objekt je osazen 6,6 m od hranice chodníku a ve vzdálenosti 7,9 m od hranice sousední 
parcely 781/301. 

Objekt je novostavba rodinného domu, stavební pozemek se nachází v klidové zóně a je 
v souladu s platným územním plánem obce. Nachází se v území určeném pro výstavbu 
rodinných domů. V nejbližším okolí je naplánovaná výstavba rodinných domů. 

Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený objekt. Součástí RD je dřevěný přístřešek 
podepřený stěnou z tvárnic ztraceného bednění. V suterénu se nachází sklad zahradního 
nářadí a dále v návaznosti vstup, dílna, chodba se schodištěm, technická místnost, 
prádelna a komora. Do prvního nadzemního podlaží se vstupuje z půdorysně 
vysunutého zádveří. Toto podlaží je tvořeno obytnou místností, chodbou, WC, 
pracovnou, koupelnou a ložnicí. Obytná místnost je tvořena kuchyní, jídelnou 
a obývacím pokojem. Druhé nadzemní podlaží ustupuje a je téměř čtvercového 
půdorysu s terasou. Z chodby je zde přístup do WC, dvou dětských pokojů a koupelny. 

Objekt je délky 14,8 m a šířky 8,8 m, v rozšířené části 10,6 m. Barevné řešení fasády je 
škrábaná omítka slonová kost RAL:1014, v soklové části betonově šedá RAL:7023. 
Asfaltové pásy na střeše mají barvu posypu šedou. Rámy výplní otvorů mají barvu žulově 
šedou RAL:7026. 

Přístup k objektu je z komunikace III. třídy, která vede podél řešeného pozemku. K domu 
vede zpevněná plocha, která zároveň slouží jako parkovací stání pro auta, část této 
plochy je zastřešena. 

3. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 

Objekt nespadá mezi objekty, které musí povinně splňovat požadavky na bezbariérovost 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

4. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace 

Rodinný dům  

- zastavěná plocha objektu       152,36 m2 

- obestavěný prostor objektu      1370,69 m3 
- užitná plocha         224,76 m2 
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- obytná plocha        108,33 m2 

- zpevněné plochy        158,07 m2 

- počet uživatelů        4 
- velikostní kategorie bytu       5+KK 
- předpokládaný náklad       6.990 000,- Kč 
Průčelí domu je orientováno na SZ, obytné místnosti jsou orientovány na JZ, JV a SZ.  

5. Technické a konstrukční řešení objektu 

Zemní práce 

Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice do hloubky min. 200 mm. 
Zemina bude po dobu výstavby uložena na deponii v JV části pozemku v objemu 75 m3. 
Zemina bude využita po dokončení stavby na terénní úpravy. Výkop podsklepené části 
a rýh pro pasy bude proveden strojně do nezámrzné hloubky. Výkop bude použit 
pro zásyp, přebytečné množství bude převezeno na skládku. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na železobetonových základových pasech z betonu třídy C16/20. 
Ocel bude použita B500 B. Základové pasy jsou navrženy na únosnost zeminy 150 MPa. 
Základové konstrukce budou zatepleny polystyrenem XPS Styrodur 4000 CS tl. 80 mm.  

Podkladní betonová deska bude provedena z betonu třídy C16/20. Vyztužení bude 
provedeno pomocí KARI sítě, která bude v místě komínu zdvojená. V základových pasech 
budou provedeny prostupy pro vedení přípojky plynu a pro splaškovou kanalizaci. 

Do výkopové rýhy základových konstrukcí bude vložen zemnící pásek hromosvodu. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce 1.S a přístřešku pro auta budou ze ztraceného bednění 
PRESBETON ZB 25-30 500/250/300 mm. Ztracené bednění bude vyplněno betonem třídy 
C16/20 a bude do něj ve vodorovném i svislém směru vložena betonářská výztuž B500 B 
průměru 8 mm. Ostatní svislé nosné konstrukce budou z tvárnic PORFIX P2-440 
500/250/300 mm na tenkovrstvou maltu. Příčkové zdivo bude PORFIX P2-500. 
V konstrukcích budou provedeny okenní a dveřní otvory. Překlady budou dle výpisu 
překladů ve výkresech půdorysů.  

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů SPIROLL tl. 160 mm a 265 mm. 
Ztužující věnec bude proveden z betonu C20/25 pod úrovní a bude doplněn tepelnou 
izolací Isover EPS 70F tl, 70 mm. Výška věnce je 150 mm, přesné rozměry viz výkres 
stropní konstrukce. Ve stropu bude dle projektové dokumentace vynechán otvor 
pro schodiště, prostupy svislé kanalizace, instalační šachtu a komín. 

Nosná konstrukce přístřešku pro auta je tvořena vaznicemi 160 mm x 220 mm, krokvemi 
100 mm x 180 mm a celoplošným bedněním z OSB desek tl. 25 mm. Vaznice budou 
osazeny do kotevních U-profilů, které budou umístěny v železobetonovém věnci svislé 
nosné konstrukce a do L-profilů na fasádě. 
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Schodiště 

Schodiště je přímé prefabrikované. Vyztuženo bude dle návrhu statika. Tloušťka 
schodišťové desky bude 200 mm. Schodiště je uloženo na konstrukci stropu SPIROLL. 
Jako povrchová úprava je navržen keramická dlažba. 

Zastřešení 

Objekt bude zastřešen plochou střechou se spádem 3%. Nosnou konstrukci budou tvořit 
předpjaté panely SPIROLL. Spád střechy bude tvořen pěnobetonem POROFLOW F300, 
na který bude kladena parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu SBS s PES 
vložkou. Tepelná izolace Isover EPS 150 bude kladena ve dvou vrstvách celkové tloušťky 
220 mm. Krytinu budou tvořit dva modifikované asfaltové pásy SBS s PES vložkou, horní 
pás bude s posypem. Odvodnění střechy bude řešeno pomocí podokapních žlabů. 
V místě terasy bude na asfaltových pásech umístěna dlažba na podložkách. 

Zastřešení parkovacího místa pro auta je řešeno jako plochá střecha se spádem 3%. 
Nosnou konstrukci budou tvořit vaznice, krokve a celoplošné bednění. Na nosnou 
konstrukci budou nataveny dva modifikované asfaltové pásy SBS s PES vložkou, horní 
pás bude s posypem. Střecha bude odvodněna pomocí podokapního žlabu. Vaznice, 
krokve a záklop budou impregnovány proti hnilobě, škůdcům a budou opatřeny 
3 vrstvým lakem. 

Podhledy 

Podhledy budou řešeny systémem Rigips. Na stropy se umístí CW-profily. V 1.S bude 
mezi CW-profily umístěna tepelná izolace Rockwool SUPERROCK tl. 50 mm. Podhledovou 
vrstvu tvoří sádrokartonové desky tl. 12,5 mm připevněné samořeznými šrouby do CW-
profilů. 

Komín 

Komínové těleso je řešeno systémem Schiedel ABSOLUT. Půdorysný rozměr komínu je 
360x830 mm. Dilatace mezi komínovou tvarovkou a zdivem a stropní konstrukcí 
je provedena pomocí desek z minerálních vláken tl. 30 mm. 

Příčky 

Příčky jsou provedeny z pórobetonových tvárnic P2-500 500/250/150 mm 
na tenkovrstvou zdící maltu. Podrobný výpis překladů viz výkresy půdorysů. 

Podlahy 

Veškeré podlahy jsou a popsány ve výpisu skladeb. 

Instalační předstěny 

Instalační předstěny jsou tvořeny ocelovou konstrukcí a jsou opláštěny sádrokartonem 
Rigips. Tloušťka předstěn je 150 mm. 

Izolace 

Tepelná izolace 1.NP a 2.NP je řešená pomocí desek z kamenné vlny ROCKWOOL 
FRONTROCK MAX E, tl. 100 mm. Tepelná izolace 1.S je řešená pomocí polystyrenu XPS 
Styrodur 4000 CS, tl. 80 mm. 
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Hydroizolace suterénních stěn je tvořena asfaltovým pásem tl. 4 mm. Je chráněna 
tepelnou izolací a nopovou fólií, výška nopu 8mm . Na izolaci věnců a překladů 
v suterénu je použita tepelná izolace Isover EPS 70F tl, 70 mm. Hydroizolace suterénní 
podlahy je tvořena dvěma asfaltovým pásem tl. 3 mm, slouží zároveň jako izolace proti 
radonu. Objekt se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. 

Střešní plášť obsahuje tepelnou izolaci Isover EPS 150 v celkové tloušťce 220 mm. 
Hydroizolace střešního pláště jsou dva modifikované asfaltové pásy SBS s PES vložkou, 
horní pás s posypem. Izolace podlahy 1.S je řešena polystyrenem EPS Perimeter 
tl. 60 mm. V podhledu 1.S je Rockwool SUPERROCK tl. 50 mm. V konstrukci podlah 1.NP 
a 2.NP je minerální polotuhá deska Rockwool STEPROCK tl. 30 mm. V koupelnách 
a na WC je podlaha doplněna o jednosložkovou bitumenovou izolační stěrku 
Ceresit CP 44. 

Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použita plastová okna zasklená dvojsklem. Dveře 
budou v obvodových stěnách plastové. Dveře v interiéru budou laminované. Detailní 
popis viz výpis prvků. 

Úpravy povrchů 

Vnější omítka bude weber.pas aquaBalance tl. 10 mm. Vnitřní omítky v celém objektu 
jsou provedeny jako třívrstvé v tloušťce 15 mm. Postřik bude Baumit Spritz tl. 3 mm, 
jádrová omítka Baumit Manu 2 tl. 10 mm a štuk Baumit PerlaFine tl. 2 mm. 

Vnější plochy 

Všechny zpevněné ploch budou lemovány betonovým obrubníkem tl. 50 mm.  Ostatní 
povrchy budou zatravněny. Na části JZ strany pozemku bude oplocení řešeno 
na podezdívce ze ztraceného bednění s dřevěnou výplní o výšce 1,5 m, jehož součástí 
je posuvná vjezdová brána a křídlová branka. Na JV pozemku a části JZ bude oplocení 
řešeno na podezdívce ze ztraceného bednění s dřevěnou výplní o výšce 1,8 m, jehož 
součástí je dvoukřídlá vjezdová brána. Na SZ a SV pozemku bude oplocení drátěné 
na ocelových sloupcích. 

6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Výplně otvorů obvodových zdí jsou navrženy plastové. Okna jsou zasklena dvojsklem. 
Navržené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 73 0540 – 2 
Tepelná ochrana budov, viz příloha Stavební fyzika. 

7. Denní osvětlení, proslunění 

Viz Stavební fyzika. Osvětlené a proslunění obytných místností je zajištěno. 

8. Akustika 

Viz Stavební fyzika. 

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt byl posouzen dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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b) Výkresová část 

- viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a) Technická zpráva 

1. Popis navrženého konstrukčního systému 

Objekt je podsklepený, dvoupatrový. Před zahájením stavby bude provedena skrývka 
ornice do hloubky min. 200 mm. Zemina bude po dobu výstavby uložena na deponii v JV 
části pozemku v objemu 75 m3. Zemina bude využita po dokončení stavby na terénní 
úpravy. Výkop podsklepené části a rýh pro pasy bude proveden strojně do nezámrzné 
hloubky. Výkop bude použit pro zásyp, přebytečné množství bude převezeno na skládku. 
Násyp se bude hutnit po vrstvách tl. 250 mm.  

Základy budou realizovány ze železobetonu C16/20 s betonářskou výztuží B500 B 
do předem vykopaných rýh s použitím bednění na podkladním prostém betonu 
tl. 50 mm. Podkladní betonová deska bude provedena z betonu třídy C16/20. Vyztužení 
bude provedeno pomocí KARI sítě, která bude v místě komínu zdvojená. 

Svislé nosné konstrukce 1.S a přístřešku pro auta budou ze ztraceného bednění 
PRESBETON. Ztracené bednění bude vyplněno betonem třídy C16/20 a bude do něj 
ve vodorovném i svislém směru vložena betonářská výztuž B500 B průměru 8 mm. 
Ostatní svislé nosné konstrukce budou z tvárnic PORFIX. 

Objekt bude zastřešen plochou střechou se spádem 3%. Nosnou konstrukci budou tvořit 
předpjaté panely SPIROLL. Spád střechy bude tvořen pěnobetonem POROFLOW F300, 
na který bude kladena parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu SBS s PES 
vložkou. Tepelná izolace Isover EPS 150 bude kladena ve dvou vrstvách celkové tloušťky 
220 mm. Krytinu budou tvořit dva modifikované asfaltové pásy SBS s PES vložkou, horní 
pás bude s posypem. Zastřešení parkovacího místa pro auta je řešeno jako plochá 
střecha se spádem 3%. Nosnou konstrukci budou tvořit vaznice, krokve a celoplošné 
bednění. Na nosnou konstrukci budou nataveny dva modifikované asfaltové pásy SBS 
s PES vložkou, horní pás bude s posypem. 

2. Navržené materiály 

Beton C16/20 – XC2, C20/25 
Ocelová výztuž B500 B 
Dřevěné prvky: smrk C20 
Ocelové konstrukce S355 

3. Zatížení stálá, užitná, klimatická uvažovaná při návrhu nosné konstrukce 

- stálé zatížení       zatížení vlastní vahou 

- užitné zatížení       1,5 kN.m-2 
- zatížení sněhem        II. oblast: 1,0 kN.m-2 
- zatížení větrem       I. oblast: 22,5 m.s-1 
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4. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Nutno doložit certifikáty použitých materiálů. 

5. Seznam použitých podkladů 

Požadavky a informace objednatele. ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : 
Obecná zatížení  
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení sněhem  
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení větrem  
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových 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  

b) Podrobný statický výpočet 

Neřešeno v rámci této bakalářské práce. 

c) Výkresová část 

- viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval návrhem novostavby rodinného domu. Tuto práci 
jsem zpracoval na základě doposud získaných informací ze studia. Při zpracování práce 
jsem použil platné normy, vyhlášky, předpisy a technické listy výrobců. 

Rodinný dům je situován na mírně svažitém pozemku v okrajové části obce. Obytné 
místnosti jsou umístěny tak, aby byly dostatečně osvětlené denním světlem 
a prosluněné. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený s krytým parkovacím stáním pro dvě 
osobní auta. Střecha rodinného domu je plochá. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu.  

Hlavní částí bakalářské práce bylo zpracování výkresové dokumentace v požadovaném 
rozsahu. Projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti a je provedena dle 
platných norem. 

Stavba byla posouzena z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky, vzduchové 
a kročejové neprůzvučnosti, denního osvětlení a proslunění. 

Tuto bakalářskou práci jsem vytvořil s úmyslem vytvořit funkční dům. Během 
zpracovávání této práce jsem se naučil řešit individuální problémy a lépe pochopit 
konstrukční detaily. 
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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: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, včetně změn; 
ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem, včetně změn; 
ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
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 vyztužené a nevyztužené 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 požadavky, včetně změn; 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně změn; 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, včetně změn; 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, včetně změn; 
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, včetně 
změn; 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení, včetně změn; 
ČSN 73 0821 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 
konstrukcí, včetně změn. 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), ve znění 
pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů; 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; 
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; 
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; 
Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými hluku a vibrací; 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti. 

Literatura: 
KLIMEŠOVÁ JARMILA. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. 
NOVOTNÝ JAN. Cvičení z pozemního stavitelství. 

Internetové stránky: 
www.isover.cz 
www.rigips.cz 
www.schiedel.cz 
www.dek.cz 
www.prefa.cz 
www.PORFIX.cz 
www.tzb-info.cz 
www.rockwool.cz 
www.nicoll.cz 
www.vekra.cz 
www.sepos.cz 
www.presbeton.cz 
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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  
HSV  hlavní stavební výroba 
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 podlaží 
OZN.  označení 
PB  polohový bod 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
p. č.  parcelní číslo 
PD  projektová dokumentace 
PE  polyetylen 
PES  polyester 
Pozn.:  poznámka 
PP  polypropylen 
PSV  přidružená stavební výroba 
P.T.  původní terén 
PÚ  požární úsek 
PVC  polyvinilchlorid 
RD  rodinný dům 
SDK  sádrokarton 
SO  stavební objekt 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
SV  severovýchod 
SZ  severozápad 
tl.  tloušťka 
U.T.  upravený terén 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
XPS  extrudovaný polystyren 
ZOV  zásady organizace výstavby 
ŽB  železobeton 
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