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ABSTRAKT  
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 
novostavbu energeticky efektivního rodinného domu. Novostavba se nachází 
v katastrálním území města Moravské Budějovice. Objekt je navržen jako 
dvoupodlažní částečně podsklepený ve tvaru obdélníku. Součástí objektu 
je samostatně stojící garáž. Obytná část objektu a garáž jsou propojeny 
přístřeškem, dohromady tvoří písmeno L. Obytná část je zastřešena pultovou 
střechou a přilehlá garáž plochou střechou. Svislé nosné konstrukce nadzemních 
podlaží jsou z keramických tvárnic. Suterénní obvodové zdivo je z betonových 
tvárnic ztraceného bednění. Obytná část objektu je zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
rodinný dům, energeticky efektivní, částečně podsklepený dům, pultová střecha, 
plochá střecha, keramické tvárnice, železobeton, základové pásy, příhradový 
vazník, ztracené bednění, hliníkové okno  

ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with project documentation for new-built energy-
efficient family house situated in Moravské Budějovice cadastral. The house 
is designed as rectangle two-storey and partially basement building with detached 
garage. Both parts – residential part and garage – are joined by shelter in shape 
of „L“. The residential part of the house is roofed by mono-pitched roof and the 
adjacent garage is roofed by flat roof. The ground floor vertical constructions are 
designed by using ceramic masonry units; the basement circumferential masonry 
is designed by using concrete masonry units. Heating of the object is provided 
by contact thermal insulation system.  

KEYWORDS  
family house, energy-efficient, partially basement, mono-pitched roof, flat roof, 
ceramic masonry units, reinforced concrete, foundation stripes, truss, permanent 
shuttering system, aluminum window  
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Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby energeticky 
efektivního rodinného domu. Novostavba se nachází v katastrálním území města 
Moravské Budějovice na pozemku parc. č. 1319/7. Parcela se nachází v lokalitě určené 
pro výstavbu rodinných domů. Parcela je mírně svažitá přibližně jižním směrem. 
Doposud se pozemek využíval k zemědělským účelům. Objekt je navržen jako 
dvoupodlažní částečně podsklepený ve tvaru obdélníku. Součástí objektu je samostatně 
stojící garáž. Obytná část objektu a garáž jsou propojeny přístřeškem, dohromady tvoří 
písmeno L. 
 Projekt je navržený v souladu s platnými vyhláškami, zákony, technickými 
normami a územním plánem. Stavba nenarušuje architektonický a urbanistický ráz 
okolí. Při zpracování projektu jsem usiloval o uplatnění moderních materiálů a 
moderního vzhledu objektu. 
 Bakalářská práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. Hlavní 
textová část obsahuje všechny náležitosti spojené s projektovou dokumentací 
k provedení stavby. Přílohová část je rozdělena do šesti složek. Každá ze složek se 
zabývá danou problematikou novostavby.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Enegeticky efektivní rodinný dům – novostavba RD s garáží, přípojky NN, 

přípojky pitné vody, kanalizační přípojky, bazénu s terasou, zpevněných ploch a 
oplocení 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Moravské Budějovice, k.ú. Moravské Budějovice, č. parc. 1319/7 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 
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) 
 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno-střed,  
IČ: 002 16 305 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné 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) 

Milan Procházka, Kozinova 215, 676 02 Moravské Budějovice 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Petr Jelínek 
 
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 

Projektovou dokumentaci vypracoval: Milan Procházka 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

Novostavba zatím nemá doposud vydané rozhodnutí nebo opatření, na jejímž 
základě se povoluje stavba. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Jako dokumentace slouží zpracované studie projektantem stavby, které slouží 
jako základ k projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
 
c) další podklady: 

Snímek z katastrální mapy, zaměření pozemku a okolních objektů, 
fotodokumentace, vyjádření správců technické infrastruktury, podklady z katastru 
nemovitostí města Moravské Budějovice, územní plán města Moravské Budějovice 
 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, 
Stavba je situována v Moravských Budějovicích na pozemku parc. č. 1319/7. 

Parcela je v katastru nemovitostí evidována jako orná půda o výměře 890 m2. Parcela se 
nachází v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. V současné době v této lokalitě 
probíhá budování sítí technické infrastruktury a veřejných komunikací. Parcela je mírně 
svažitá přibližně jižním směrem, má tvar obdélníku o stranách 25 x 35,5 m. Objekt je 
mimo dosah všech ochranných pásem. Doposud se pozemek využíval k zemědělským 
účelům. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nachází v pietním ochranném pásmu (OP) hřbitovů, v tomto území 
nelze umístit stavby a zařízení, které by narušovaly svým vzhledem nebo provozem 
pietu území. Pozemek se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně, ani v záplavovém 
území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže (s bezpečnostním přepadem do 
vsaku) a využívány pro závlahu zatravněných ploch, napouštění bazénu apod. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Navrhovaná novostavba rodinného domu je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Lokalita je vymezena jako funkční plocha bydlení v rodinných domech - 
BR, dle schválené plánovací dokumentace územního plánu města Moravské 
Budějovice. Při navrhování objektu byly zapracovány obecné regulativy dané územně 
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plánovací dokumentací (typ objektu, charakter), architektonické řešení (ztvárnění) 
objektu apod. 
 
Funkční plocha bydlení v rodinných domech - BR dle ÚP: 
Přípustné: 

Plochy pro bydlení v rodinných domech se zázemím rekreačních a užitkových 
zahrad, různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, 
veřejná zeleň, dětská hřiště.  
Podmíněně přípustné: 

Bytové domy jsou přípustné, pokud je to uvedeno v regulativu konkrétní plochy. 
Neobtěžující řemesla a služby a chov drobného hospodářského zvířectva, pokud 
nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na 
pozemek souseda podle aktuálně platných hygienických přepisů), maloobchodní 
zařízení, veřejné stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, zařízení 
služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, služby, individuální rekreace ve 
stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení dopravní a technické vybavenosti. 
Nepřípustné: 

Činnosti neslučitelné s určující funkcí plochy jako obtěžující řemesla a služby, 
drobná výroba, zemědělská výroba, průmyslová výroba, činnosti s vyššími nároky na 
přepravu zboží. 
 
Podmínky využití zastavitelných ploch: 
BR14 – plocha s podmíněně přípustným využitím 

Zástavba dané plochy bude prověřena v územní studii, ve které bude zohledněn 
nejen hluk z dopravy, ale i ovlivnění ze stávajících stacionárních zdrojů včetně 
možnosti jejich rozšíření.     

Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze 
stávajících a navrhovaných místních komunikací. Respektovat inženýrské sítě a jejich 
ochranná a bezpečnostní pásma v ploše. Etapizace není stanovena. 
 
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 
 Navrhovaná novostavba rodinného domu je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržená novostavba rodinného domu splňuje ustanovení vyhl. č. 20/2012 Sb., 
kterou se mění vyhl. č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhl. č. 
269/2009, kterou se mění vyhl. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využití území. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy byly 
zapracovány do projektové dokumentace (dokladová část). 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navrhovaná stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení v rámci stavebního 

řízení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

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

parcelní 
číslo 

katastrální 
území 

výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastnické právo 

1319/7 
Moravské 

Budějovice 
890 Orná půda 

Večeřa Miroslav, Jindřicha Hořejšího 
2790/11, 66902 Znojmo 

1319/4 
Moravské 

Budějovice 
4720 

Ostatní 
plocha 

Město Moravské Budějovice, nám. Míru 
31, 67602 Moravské Budějovice 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Objekt rodinného domu je nová stavba. 

 
b) účel užívání stavby 

Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob. V objektu vznikne jedna 
bytová jednotka. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

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

Pozemek se nachází v pietním ochranném pásmu (OP) hřbitovů, v tomto území 
nelze umístit stavby a zařízení, které by narušovaly svým vzhledem nebo provozem 
pietu území. Stavba není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci 
nebo památkové zóně. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba nevyžaduje dodržování požadavků na základě vyhlášky 398/2009 Sb - 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, nejedná se o stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy byly 
zapracovány do projektové dokumentace, viz dokladová část. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navrhovaná stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení v rámci stavebního 

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

Zastavěná plocha: 169,5 m2 
Obestavěný prostor: 1130 m3 
Užitná plocha: 254,5 m2 
Počet bytových jednotek: 1 
Počet uživatelů: 4 

 
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.) 

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou tradiční a neovlivňují 
negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, 
nežádoucí nebezpečné výpary. Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do 
hlavního kanalizačního řádu města, dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže (s 
bezpečnostním přepadem do vsaku) a využívány pro závlahu zatravněných ploch, 
napouštění bazénu apod. 

Jiné škodlivé látky nejsou uvažovány. Veškeré odpady vzniklé při provozu 
(prázdné papírové, plastové obaly a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného 
dvoru odpadů. 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 

 

Navržená novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. K výstavbě 
budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba neovlivní 
klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu 
ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí. 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“), a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 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. Tyto odpady budou 
předány oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Dodavatel stavby 
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jako původce odpadů povede evidenci odpadů ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. 
g) zákona. Likvidací odpadů bude provádět firma zabývající se svozem. Jedná se o 
běžný komunální odpad. 
 
Potřeba vody: 
Byty s tekoucí teplou vodou     35 m3/obyvatel.rok 
Očista kolem rodinného domu    1 m3/obyvatel.rok 
Jmenovitá spotřeba vody (qn)     36/365 = 100 l/obyvatel.den 
Počet bytových jednotek     1 
Max. počet osob na bytovou jednotku (n)   4 
 
Průměrná spotřeba vody:  
Qp = qn × n = 1 × 4 × 100 = 400l/den =    0,4 m3/den 
 
Maximální denní spotřeba vody: 
Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)   1,5 
Qm = Qp × kd = 400 × 1,5 = 600l/den =    0,6 m3/den 
 
Maximální hodinová spotřeba vody: 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh)   1,8 
Doba čerpání vody (z)      24h 
Qh = Qm × kh /z = 600 × 1,8 / 24 =     43,2 l/h 
 
Roční potřeba vody: 
Počet provozních dnů budovy    365 
Qr = Qp × 365 = 0,4 × 365 =      146 m3/ rok 
 
Odhad množství splaškových: 
Název   množství celkem (ks)        spotřeba (l/s)  spotřeba (l/s)  
          
Umývadlo   4    0,5   2,0 
Dřez    1    0,8   0,8 
Sprchový kout   2    0,8   1,6 
Vana     1            0,8   0,8 
Pračka    1    0,8   0,8 
Myčka    1    0,8   0,8 
WC    2    2,0   4,0 
                 10,8 l/s 
Qs = K × √ ∑DU = 0,5 × √ 10,8 
Qs = 1,64 l/s 
 
kde DU – výpočtové odtoky (l/s) 

K – součinitel odtoku 
 
Celkový odtok splaškových odpadních vod pro objekt rodinné domu je Qs = 1,64 l/s. 
 
Dimenze kanalizační přípojky DN 160 PVC se sklonem 2% a max. 70% stupni 
plnění (DN 160 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 73 6760). 
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Odhad množství dešťových vod: 
Pultová střecha + plochá střecha 
Qds = i × A × C 
Qds = 0,03 × 171 × 1,0 
Qds = 5,13 l/s 
 
kde Qds - výpočet průtoku dešťových odpadních vod (l/s) 

i - intenzita deště (l/s.m2) 
A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy (m2) 
C - součinitel odtoku dešťových vod 

 
Celkový odtok dešťových vod ze střech pro objekt rodinné domu je Qs = 5,13 l/s. 
 
Dimenze dešťové kanalizace DN 110 PVC se sklonem 2% a max. 70% stupni 
plnění (DN 110 Qmax = 5,9 l/s – vyhovující dle ČSN 73 6760). 

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

Stavba není členěna na etapy. Bezprostředně po vydání stavebního povolení 
bude započato, v návaznosti na povětrnostní podmínky, s výstavbou rodinného domu. 
Délka trvání stavby je cca 24 měsíců. 

Zahájení stavby: 3.Q/2017 
Ukončení stavby: 3.Q/2019 

 
k) orientační náklady stavby 
Orientační rozpočtové náklady: 
SO01 – Novostavba RD s garáží – 1130 m3 × 5 000,- Kč/m3 = 5 650 000,- Kč bez DPH 
SO02 – Terasa s bazénem 
SO03 – Zpevněné plochy – 73,3 m2 × 3 000,- Kč/m3 = 240 000,- Kč bez DPH 
SO04 – Oplocení – beton + dřevo - 25 m × 1 000,- Kč/m3 = 25 000,- Kč bez DPH 
SO05 – Oplocení – drátěný plot - 96 m × 200,- Kč/m3 = 19 200,- Kč bez DPH 
SO06 – Přípojka splaškové kanalizace – 12 m × 3 000,- Kč/m3 = 36 000,- Kč bez DPH 
SO07 – Přípojka pitné vody – 14 m × 2 000,- Kč/m3 = 28 000,- Kč bez DPH 
SO08 – Přípojka NN – 0,- Kč bez DPH 
SO09 – Dešťová kanalizace - 53 m x 1 200,- Kč/m3 = 63 600,- Kč bez DPH 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
Členění stavby na objekty:  
SO01 – Novostavba RD s garáží 
SO02 – Terasa s bazénem 
SO03 – Zpevněné plochy 
SO04 – Oplocení – beton + dřevo 
SO05 – Oplocení – drátěný plot 
SO06 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO07 – Přípojka pitné vody 
SO08 – Přípojka NN 
SO09 – Dešťová kanalizace 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba je situována v Moravských Budějovicích na pozemku parc. č. 1319/7. 

Parcela je v katastru nemovitostí evidována jako orná půda o výměře 890 m2. Parcela se 
nachází v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. V současné době v této lokalitě 
probíhá budování sítí technické infrastruktury a veřejných komunikací. Parcela je mírně 
svažitá přibližně jižním směrem, má tvar obdélníku o stranách 25 x 35,5 m. Objekt je 
mimo dosah všech ochranných pásem. Doposud se pozemek využíval k zemědělským 
účelům. 

Dle hydrogeolického průzkumu byla zjištěna hlinitopísčitá půda F3 s únosností    
Rtd = 185kPa (dle půdní typologie modální kambizem KAm)  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby. Byl 
proveden hydrogeologický průzkum. Byl proveden průzkum a měření o hodnotě 
radonového rizika. Vzhledem k těmto údajům je navrženo hydroizolační souvrství 
zohledňující nízkou radonovou zátěž. Daný pozemek se nenachází v oblasti 
poddolovaného území. Geologický a stavebně historický průzkum nebude vzhledem k 
charakteru stavby prováděn. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nachází v pietním ochranném pásmu (OP) hřbitovů, v tomto území 
nelze umístit stavby a zařízení, které by narušovaly svým vzhledem nebo provozem 
pietu území. 
  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba neovlivní klimatické poměry a ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani 
nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí. Daný pozemek se 
nenachází v oblasti poddolovaného území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je 
nutné minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, 
stejně tak i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Díky rychlé výstavbě a nízké 
hmotnosti použitých stavebních materiálů bude vliv na okolí v průběhu výstavby 
minimální. Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora – majitele 
pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 
pozemků. Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední pozemek (viz 
zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby). Dešťová voda bude vsakována na 
pozemku investora. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude provedeno pouze odstranění náletových dřevin a travního porostu. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k charakteru pozemku vyžaduje stavba zábor zemědělského půdního 
fondu. Ke stavbě bude vydáno závazné stanovisko odboru životního prostředí. Na 
základě tohoto požadavku byla vypracována zemědělská příloha o vyhodnocení 
důsledků navrhovaného umístění stavby. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Pozemek bude napojen vjezdem na místní komunikaci města Moravské 
Budějovice, která navazuje na ulici Znojemskou a Partyzánskou.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 

Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do hlavního kanalizačního 
řádu města.  

Dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže (s bezpečnostním přepadem do 
vsaku) a využívány pro závlahu zatravněných ploch, napouštění bazénu apod. 

Pitná voda bude zajištěna napojením na stávající vodovodní řad. Vodoměrná 
šachta umístěna na hranici pozemku. 

Objekt bude připojen na venkovní vedení NN přípojkou nízkého napětí zemním 
kabelem, jističová skříň s hlavním jističem a elektroměrem umístěna na hranici 
pozemku. 
 Objekt nebude plynofikován. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V daném území nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby na související 
a podmiňující stavby. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob. V objektu vznikne jedna 
bytová jednotka. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Navrhovaná novostavba rodinného domu je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Lokalita je vymezena jako funkční plocha bydlení v rodinných domech - 
BR, dle schválené plánovací dokumentace územního plánu města Moravské 
Budějovice. Při navrhování objektu byly zapracovány obecné regulativy dané územně 
plánovací dokumentací (typ objektu, charakter), architektonické řešení (ztvárnění) 
objektu apod. 
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Funkční plocha bydlení v rodinných domech - BR dle ÚP: 
Přípustné: 

Plochy pro bydlení v rodinných domech se zázemím rekreačních a užitkových 
zahrad, různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, 
veřejná zeleň, dětská hřiště.  
Podmíněně přípustné: 

Bytové domy jsou přípustné, pokud je to uvedeno v regulativu konkrétní plochy. 
Neobtěžující řemesla a služby a chov drobného hospodářského zvířectva, pokud 
nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na 
pozemek souseda podle aktuálně platných hygienických přepisů), maloobchodní 
zařízení, veřejné stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, zařízení 
služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, služby, individuální rekreace ve 
stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení dopravní a technické vybavenosti. 
Nepřípustné: 

Činnosti neslučitelné s určující funkcí plochy jako obtěžující řemesla a služby, 
drobná výroba, zemědělská výroba, průmyslová výroba, činnosti s vyššími nároky na 
přepravu zboží. 
 
Podmínky využití zastavitelných ploch: 
BR14 – plocha s podmíněně přípustným využitím 

Zástavba dané plochy bude prověřena v územní studii, ve které bude zohledněn 
nejen hluk z dopravy, ale i ovlivnění ze stávajících stacionárních zdrojů včetně 
možnosti jejich rozšíření.     

Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze 
stávajících a navrhovaných místních komunikací. Respektovat inženýrské sítě a jejich 
ochranná a bezpečnostní pásma v ploše. Etapizace není stanovena. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Navrhovaný objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, bez 
obytného podkroví. Hlavní obytná část je obdélníkového půdorysu, součástí stavby je 
také garáž taktéž obdélníkového půdorysu. Garáž a hlavní obytná část jsou propojeny 
přístřeškem, dohromady tvoří písmeno L. Rozměry obytné části jsou 8,42 x 13,42 m, 
rozměry garáže pak 4,1 x 7,35 m. Maximální výška od úrovně UT je 8,250 m. 
Pohledově i konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu, která svým charakterem i 
výrazem nenarušuje okolí.  

Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií, vynesené na 
betonové desce s betonovými pasy. Obvodové konstrukce obytné části budovy 
zatepleny fasádním polystyrenem. Zastřešení obytné části objektu tvořeno pultovou 
střechou vytvořenou pomocí vazníků, garáž zastřešena plochou střechou. Fasáda 
objektu je navržena jako akrylátová tenkovrstvá rustikální omítka s roztíratelnou 
strukturou světle hnědé barvy. 

Konstrukce plotu bude tvořena pilířky z pohledového betonu a výplní ze dřeva. 
Betonový plot bude umístěn na hranici pozemku směrem do ulice, zbytek bude tvořen 
drátěným plotem. Veškerá plotová konstrukce bude umístěna na pozemku investora, 
maximální výška plotové konstrukce bude 2,0 m. Terasa kolem bazénu vytvořena 
terasovým neckingem ze dřeva bangkirai.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

K danému záměru se nevztahuje. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje dodržování požadavků na základě vyhlášky 398/2009 Sb - 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, nejedná se o stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Uživatelé budou respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při užívání 
zejména Vyhl. 268/2009 Sb.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Navrhovaný objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, bez 

obytného podkroví. Hlavní obytná část je obdélníkového půdorysu, součástí stavby je 
také garáž taktéž obdélníkového půdorysu. Garáž a hlavní obytná část jsou propojeny 
přístřeškem, dohromady tvoří písmeno L. Rozměry obytné části jsou 8,42 x 13,42 m, 
rozměry garáže pak 4,1 x 7,35 m. Maximální výška od úrovně UT je 8,250 m.  

Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií, vynesené na 
betonové desce s betonovými pasy. Obvodové konstrukce obytné části budovy 
zatepleny fasádním polystyrenem. Zastřešení obytné části objektu tvořeno pultovou 
střechou vytvořenou pomocí vazníků, garáž zastřešena plochou střechou. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C 16/20 - XC1. Betonová 
deska je také navržena z monolitického betonu C 16/20 - XC1 s vloženou betonářskou 
sítí 150/150/6 mm. Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií 
zděných z přesných broušených cihel tl. 300 mm zděných na tenkovrstvou maltu. Svislé 
obvodové konstrukce v suterénu budou vyzděny z betonových tvárnic ztraceného 
bednění tloušťky 300 mm, dutiny vylité betonem. Stropní konstrukce jsou řešeny jako 
monolitická deska z železobetonu (beton C25/30 – XC1, ocel B500B). Schodiště 
navrženo monolitické železobetonové (beton C25/30 – XC1, ocel B500B). Zastřešení 
obytné části objektu tvořeno pultovou střechou vytvořenou pomocí dřevěných vazníků. 
Garáž a přístřešek zastřešen plochou střechou, nosná část ploché střechy vytvořena 
pomocí dřevěných trámů.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen v souladu s ČSN. Všechny použité stavební materiály a 
navržené konstrukce vyhovují v dané expozici. Stavební činnosti jsou navrženy tak, aby 
nedošlo v průběhu stavby a užívání k situaci, která by měla vliv na statiku a stabilitu 
objektu a nedošlo k poškození stavby. Navrhované konstrukce jsou navrženy podle 
technologických předpisů dodavatelů stavebních materiálů. Střešní konstrukce je 
navržena v souladu s normovými požadavky a zásadami pro navrhování tesařských 
konstrukcí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 
Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem (vzduch/voda) umístěným 

v technické místnosti, v obývacím pokoji umístěna krbová kamna na pevná paliva 
(dřevo). Teplá voda získávána z ohřívače teplé vody, který je součástí tepelného 
čerpadla. Objekt rodinného domu bude vybaven standardní zdravotně technologickými 
zařízeními – keramickou sanitou v komplexní dodávce zvoleného dodavatele. Tato 
zařízení budou napojena na vnitřní potrubí, které bude provozováno po řádné zkoušce 
vnitřních rozvodů (podle ČSN EN 1620), ústících do kanalizační přípojky. V objektu 
budou vyhotoveny rozvody elektrické energie dle ČSN 332000 Elektrické instalace 
nízkého napětí, a to odbornou firmou s patřičnou kvalifikací. Větrání objektu přímé 
(okny). 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Tepelné čerpadlo (vzduch/voda) s ohřívačem teplé vody, krbová kamna na tuhá 
paliva (dřevo), elektrické instalace nízkého napětí 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou, 
která je součástí projektové dokumentace. Stavebník bude respektovat veškeré 
podmínky uvedené v požárně bezpečnostním řešení stavby. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně dimenzovány minimálně na 

současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-2:2002) 
 
b, energetická náročnost stavby 
 Energetická náročnost stavby je řešena v samostatné příloze, která je součástí 
projektové dokumentace. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V objektu se nenacházejí žádné alternativní zdroje energie. 
 
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.) 
 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 
ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní 
prostředí. Navrhovanou novostavbou nevznikne žádný zdroj odpadních látek.  
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Větrání: 
Větrání objektu zajištěno přirozenou ventilací. V garáži je zajištěné větrání 

pomocí dvou větracích otvorů. 
Osvětlení:  

V prostorách je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením 
umělým, splňující požadavky ČSN 73 0580. V projektu se počítá s osazením 
venkovních žaluzií proti nadměrnému oslunění a teplotní zátěži v letním období. 
Úroveň osvětlení je dostatečná. 
Vytápění: 
 Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem (vzduch/voda) umístěným 
v technické místnosti, v obývacím pokoji umístěna krbová kamna na pevná paliva 
(dřevo). 
Vodovod: 

Pitná voda bude zajištěna napojením na stávající vodovodní řad. Vodoměrná 
šachta umístěna na hranici pozemku. 
Kanalizace: 

Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do hlavního kanalizačního 
řádu města.  
Dešťové vody: 

Dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže (s bezpečnostním přepadem do 
vsaku) a využívány pro závlahu zatravněných ploch, napouštění bazénu apod. 
Komunální odpad: 
 Veškeré odpady budou umisťovány do popelnic na zpevněné u brány vstupu do 
objektu na pozemku investora. Odpady budou odváženy pravidelným svozem. 
Hluk a vibrace: 
 Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Na pozemku investora 
se nachází venkovní jednotka tepelného čerpadla (vzduch/voda) ve vzdálenosti 6,05 m 
od hranice sousedního pozemku. Bylo provedeno posouzení z hlediska hluku a daná 
venkovní jednotka tepelného čerpadla nebude negativně ovlivňovat sousední pozemky a 
stavby. Další zdroje hluku se v objektu nenachází. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Byl proveden průzkum, na jehož základě bylo radonové riziko vyhodnoceno 

jako nízké. V daném případě musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání 
radonu z geologického podloží (par. 6, odst. 4, zákona č. 13/2002 Sb.). Na pozemku s 
nízkým radonovým indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se 
zeminou v 1. Kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která je v jedné vrstvě 
současně hydroizolací s plynotěsnými prostupy. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Doporučen systém monitoringu bludných proudů dle ČSN EN 50 162, dále 
doporučeno provedení korozního průzkumu. V této souvislosti navržena soustava pro 
ochranu stavby před nebezpečným přepětím, ať už původu přírodního (blesková přepětí 
přímá a indukovaná), nebo umělého (technická přepětí ze silových vedení, obvykle 
indukovaná). Návrh hromosvodové soustavy musí splňovat podmínky §36 vyhláškou 
268/2009 Sb.  
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c) ochrana před technickou seismicitou 
Není seizmické pásmo - není nutná ochrana. 

 
d) ochrana před hlukem 

V okolí předpokládané stavby se nenachází žádný zdroj hluku. Nejbližší zdroj 
hluku je silnice III. třídy vzdálena cca 200 m vzdušnou čarou od objektu. Použité 
stavební materiály splňují podmínky požadavků dle zákona 267/2015 Sb (novelizující 
zákon 258/2000 Sb.) 
 
e) protipovodňová opatření 

Vzhledem k umístění stavby nebudou prováděna protipovodňová opatření, 
objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) připojovací místa technické infrastruktury 
Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do hlavního kanalizačního 

řádu města.  
Dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže (s bezpečnostním přepadem do 

vsaku) a využívány pro závlahu zatravněných ploch, napouštění bazénu apod. 
Pitná voda bude zajištěna napojením na stávající vodovodní řad. Vodoměrná 

šachta umístěna na hranici pozemku. 
Objekt bude připojen na venkovní vedení NN přípojkou nízkého napětí zemním 

kabelem, jističová skříň s hlavním jističem a elektroměrem umístěna na hranici 
pozemku. 
 Objekt nebude plynofikován. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Splašková kanalizace: DN 160 PVC, délka 12,5 m 
Vodovodní přípojka: DN 25 PE, délka 14 m 
Dešťová kanalizace: DN 110 PVC, délka 53 m 
 
Potřeba vody: 
Byty s tekoucí teplou vodou     35 m3/obyvatel.rok 
Očista kolem rodinného domu    1 m3/obyvatel.rok 
Jmenovitá spotřeba vody (qn)     36/365 = 100 l/obyvatel.den 
Počet bytových jednotek     1 
Max. počet osob na bytovou jednotku (n)   4 
 
Průměrná spotřeba vody:  
Qp = qn × n = 1 × 4 × 100 = 400l/den =    0,4 m3/den 
 
Maximální denní spotřeba vody: 
Součinitel denní nerovnoměrnosti (kd)   1,5 
Qm = Qp × kd = 400 × 1,5 = 600l/den =    0,6 m3/den 
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Maximální hodinová spotřeba vody: 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti (kh)   1,8 
Doba čerpání vody (z)      24h 
Qh = Qm × kh /z = 600 × 1,8 / 24 =     43,2 l/h 
 
Roční potřeba vody: 
Počet provozních dnů budovy    365 
Qr = Qp × 365 = 0,4 × 365 =      146 m3/ rok 
 
Odhad množství splaškových: 
Název   množství celkem (ks)        spotřeba (l/s)  spotřeba (l/s)  
          
Umývadlo   4    0,5   2,0 
Dřez    1    0,8   0,8 
Sprchový kout   2    0,8   1,6 
Vana     1            0,8   0,8 
Pračka    1    0,8   0,8 
Myčka    1    0,8   0,8 
WC    2    2,0   4,0 
                 10,8 l/s 
Qs = K × √ ∑DU = 0,5 × √ 10,8 
Qs = 1,64 l/s 
 
kde DU – výpočtové odtoky (l/s) 

K – součinitel odtoku 
 
Celkový odtok splaškových odpadních vod pro objekt rodinné domu je Qs = 1,64 l/s. 
 
Dimenze kanalizační přípojky DN 160 PVC se sklonem 2% a max. 70% stupni 
plnění (DN 160 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 73 6760). 
 
Odhad množství dešťových vod: 
Pultová střecha + plochá střecha 
Qds = i × A × C 
Qds = 0,03 × 171 × 1,0 
Qds = 5,13 l/s 
 
kde Qds – výpočet průtoku dešťových odpadních vod (l/s) 

i – intenzita deště (l/s.m2) 
A – půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy (m2) 
C – součinitel odtoku dešťových vod 

 
Celkový odtok dešťových vod ze střech pro objekt rodinné domu je Qs = 5,13 l/s. 
 
Dimenze dešťové kanalizace DN 110 PVC se sklonem 2% a max. 70% stupni 
plnění (DN 110 Qmax = 5,9 l/s – vyhovující dle ČSN 73 6760). 
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B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 
Pozemek bude napojen vjezdem na místní komunikaci města Moravské 

Budějovice.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Místní komunikace města Moravské Budějovice dále navazuje na ulici 
Znojemskou a Partyzánskou. 
 
c) doprava v klidu 

Součástí objektu je jedno garážové stání a jedno kryté parkovací stání. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 

K danému záměru se nevztahuje. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny v podobě dotvarování zemního tělesa a 

výsadbou travního porostu. 
 
b) použité vegetační prvky 

Bude užito standardní zatravnění dle zvyklostí v dané vegetační oblasti a 
výsadba okrasných stromů a keřů. 
 
c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření, zabezpečující ochranu přírody a krajiny nebudou 
prováděna. 

 

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

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

Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem (vzduch/voda) umístěným 
v technické místnosti, v obývacím pokoji umístěna krbová kamna na pevná paliva 
(dřevo). Nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, nežádoucí nebezpečné 
výpary. 
Hluk a vibrace: 
 Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Na pozemku investora 
se nachází venkovní jednotka tepelného čerpadla (vzduch/voda) ve vzdálenosti 6,05 m 
od hranice sousedního pozemku. Bylo provedeno posouzení z hlediska hluku a daná 
venkovní jednotka tepelného čerpadla nebude negativně ovlivňovat sousední pozemky a 
stavby. Další zdroje hluku se v objektu nenachází. 
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Voda:  
Splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do hlavního kanalizačního 

řádu města, dešťové vody budou jímány do podzemní nádrže (s bezpečnostním 
přepadem do vsaku) a využívány pro závlahu zatravněných ploch, napouštění bazénu 
apod. 
Odpad: 

Likvidací odpadů bude provádět firma zabývající se svozem. Jedná se o běžný 
komunální odpad. Veškeré odpady vzniklé při provozu (prázdné papírové, plastové 
obaly a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
Půda: 

Stavba nebude kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu ekosystému. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Navrhovaný záměr neovlivňuje okolní krajinu, ekologické funkce v krajině 
zůstanou zachovány. Na pozemku investorského záměru se nenachází žádné vegetace, 
podléhající zákonné ochraně.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná novostavba nemá vliv na soustavu chráněných území členských 
států Evropské unie (neovlivňují ohrožené živočišné a rostlinné druhy a nejvzácnější 
přírodní stanoviště na území Evropské unie). 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha 1 nevyžaduje tento typ stavby posouzení 
EIA (Environmental Impact Assessment). 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

K danému záměru se nevztahuje. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s novelou zákona o 
ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb (ve znění novely 267/2015 Sb). 

 



31 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební připravenost pro výstavbu: 

Elektrická přípojka včetně staveništního rozvaděče, umožňujícího napojení 
elektrického ručního nářadí: 2x vývod 3x400V/16A, 4x vývod 230V/16A. Po instalaci 
vodoměrné soustavy bude voda čerpána ze stávající vodovodní přípojky. 

Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou 
stanoveny dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. Za dodržování bezpečnostních 
zásad na staveništi jsou zodpovědní vedoucí montéři, stavbyvedoucí, kteří s těmito 
zásadami musí prokazatelně seznámit odběratele a jiné subdodavatele. 
  
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění okolní plochy vychází ze stávajícího stavu, před montáží střešních 
žlabů a svodů bude dešťová voda ze střechy svedena provizorním potrubím na okolní 
terén. Stavebník zajistí, aby dešťová voda nevnikala na sousední pozemky. Dešťová 
voda ze stavební jamy bude čerpána. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek umožněn přímo ze stávající místní asfaltové komunikace 
přes stávající chodník.  

Stavebník zajistí staveništní dodávku vody a elektrické energie po dobu 
výstavby objektu. Elektrická energie čerpána ze staveništního rozvaděče, který je 
napojen na stávající přípojku NN. Voda čerpána ze stávající vodovodní přípojky. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je 
nutné minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, 
stejně tak i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Pro účely stavby bude 
využíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. Stavba bude prováděna tak, 
aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpečný prostor od 
objektu nezasahuje na sousední pozemek (viz zpráva požárně-bezpečnostního řešení 
stavby). Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem jiným způsobem.  

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

Staveniště bude zajištěno provizorním drátěným oplocením. Bude provedeno 
pouze odstranění náletových dřevin a travního porostu. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

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

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou tradiční a neovlivňují 
negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, 
nežádoucí nebezpečné výpary. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a 
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plastové obaly, dřevo, stavební suť a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného 
dvoru odpadů. 

Seznam předpokládaných druhů odpadů podle vyhlášky MZP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů, vzniklých při realizaci výše uvedené stavby, včetně uvedení kategorie 
a způsobu nakládání s nimi: 

 
Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 
odpadu 

03 01 05 Piliny, hobliny, dřevo O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 05 O 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 
17 06 03 

O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 02 02 Zemina a kameny O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 

Se vzniklým odpadem v průběhu stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpadní materiály vzniklé 
při stavbě budou likvidovány na skládkách k tomu určených. 

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

Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice 
v tl. 200 mm, zemina uložena na deponie a po dokončení stavby využita k finálním 
terénním úpravám, výkopová zemina ze stavebních rýh odvážena na rekultivační 
skládku, deponie bude stanovena na východní straně pozemku investorského záměru. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací nejsou nutná opatření pro ochranu životního 
prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce, který 
ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Dále se stavební práce musí řídit NV š. 591/2006 Sb. a NV 
362/2005 Sb. Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních 
prací je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a ověřování jejich 
znalostí s frekvencí touto vyhláškou předepsanou. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nevyžaduje dodržování požadavků na základě vyhlášky 398/2009 Sb, 
nejedná se o stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

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

K danému záměru se nevztahuje. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Stavbu není třeba členit na rozhodující dílčí termíny, bude zachován standardní 
postup výstavby: zemní práce, základová konstrukce, svislé konstrukce, stropní 
konstrukce, zastřešení, řemesla. Přípravářem stavby bude vyhotoven časový 
harmonogram výstavby stavby. 
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C.1 Situační výkres širších vztahů – viz výkres C.1 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
d) vyznačení hranic dotčeného území 
 

C.2 Celkový situační výkres – viz výkres C.2 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemků  
d) hranice řešeného území 
e) základní výškopis a polohopis 
f) navržené stavby  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb  
h) komunikace a zpevněné plochy  
i) plochy vegetace 
 

C.3 Koordinační situační výkres – viz výkres C.3 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové 
zóně v měřítku 1 : 200 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemků, parcelní čísla 
d) hranice řešeného území 
e) stávající výškopis a polohopis 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury  
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb  
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
i) řešení vegetace  
j) okótované odstupy staveb  
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu  
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod. 
m) maximální zábory (dočasné / trvalé) 
n) vyznačení geotechnických sond  
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě  
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové  
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody  
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 Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech o souborech technických a 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a, Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob. V objektu vznikne jedna 

bytová jednotka. 
 
Zastavěná plocha: 169,5 m2 
Obestavěný prostor: 1130 m3 
Užitná plocha: 254,5 m2 
Počet bytových jednotek: 1 
Počet uživatelů: 4 
 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 

Navrhovaný objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, bez 
obytného podkroví. Hlavní obytná část je obdélníkového půdorysu, součástí stavby je 
také garáž taktéž obdélníkového půdorysu. Garáž a hlavní obytná část jsou propojeny 
přístřeškem, dohromady tvoří písmeno L. Rozměry obytné části jsou 8,42 x 13,42 m, 
rozměry garáže pak 4,1 x 7,35 m. Maximální výška od úrovně UT je 8,250 m.  

Vstup do objektu je možný hlavní vstupem situovaným směrem na sever, hlavní 
vstup je krytý přístřeškem. Tento vstup vede přes zádveří, ze kterého se dostaneme do 
schodišťového prostoru, odtud se můžeme dostat do všech pater objektu. V suterénu se 
nachází technická místnost, sklad a dílna. V první nadzemním podlaží můžeme ze 
schodiště pokračovat chodbou do kuchyně, obývacího pokoje s jídelnou, prádelny nebo 
záchodu. Z kuchyně je přístup do spíže, skladu a obývacího pokoje s jídelnou. 
Z obývacího pokoje je možný vstup na terasu francouzským oknem. Ve druhém 
nadzemním podlaží se pak nachází ložnice s dvěma šatnami, dva pokoje, koupelna, 
záchod a šatna. 

Svislé konstrukce jsou provedeny klasickou zděnou technologií, vynesené na 
betonové desce s betonovými pasy. Obvodové konstrukce obytné části budovy 
zatepleny fasádním polystyrenem. Zastřešení obytné části objektu tvořeno pultovou 
střechou vytvořenou pomocí vazníků, garáž zastřešena plochou střechou. 

Stavba nevyžaduje dodržování požadavků na základě vyhlášky 398/2009 Sb - 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, nejedná se o stavbu pro výkon práce více jak 25-ti osob. 

 
D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o rodinný dům pro 4 osoby, 
který je uspořádaný tak, aby vytvářel vhodné podmínky k bydlení. 
 Žádná technologie výroby se v objektu nevyskytuje. 
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D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení technické vlastnosti stavby 
Výkopové práce: 

Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice 
v tl. 200 mm, zemina uložena na deponie a po dokončení stavby využita k finálním 
terénním úpravám, výkopová zemina ze stavebních rýh odvážena na rekultivační 
skládku, deponie bude stanovena na východní straně pozemku investorského záměru. 
Základové konstrukce: 

Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C 16/20 - XC1. Betonová 
deska je také navržena z monolitického betonu C 16/20 - XC1 s vloženou betonářskou 
sítí 150/150/6 mm. Základové spáry se nacházejí v nezámrzné hloubce (min. 800 mm). 
Šířka základových pásu je 600-800 mm. Výška základového páse je min. 500 mm. 
Základy mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu jsou řešeny jako 
odstupňované, pod sklonem 45⁰. Základové konstrukce jsou navrženy pro únosnost 
základové půdy 185 kPa.  
Svislé konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou provedeny klasickou 
zděnou technologií zděných z přesných broušených cihel Porotherm 30 profi tl. 300 
mm, zděných na tenkovrstvou maltu. Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích 
obytné části zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS (polystyren EPS 70 F 
tl. 160 mm). Svislé obvodové konstrukce v suterénu budou vyzděny z betonových 
tvárnic ztraceného bednění tloušťky 300 mm, dutiny vylité betonem a provázány 
výztuží. Suterení obvodové konstrukce opatřeny ochrannou a tepelnou izolací 
(polystyren EPS sokl 3000 tl. 100 mm). Příčky vyzděny z přesných broušených 
příčkovek Porotherm 11,5 profi tl. 115 mm, Porotherm 11,5 AKU profit tl. 115 a 
Porotherm 14 profi tl. 140 mm.  
Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitická deska z železobetonu (beton 
C25/30 – XC1, ocel B500B). Schodiště navrženo monolitické železobetonové (beton 
C25/30 – XC1, ocel B500B). Překlady tvoří keramické překlady Porotherm KP 11,5 a 
KP 7. Překlady u rohových oken řešeny jako monolitické železobetonové (beton C25/30 
– XC1, ocel B500B). Ztužující věnce řešeny jako monolitické železobetonové (beton 
C25/30 – XC1, ocel B500B). 
Střešní konstrukce: 

Zastřešení obytné části objektu tvořeno pultovou střechou vytvořenou pomocí 
dřevěných vazníků. Střešní plášť je řešen jako dvouplášťová provětrávaná střecha. 
Sklon střešní roviny je 8⁰.  

Garáž a přístřešek zastřešen plochou střechou, nosná část ploché střechy 
vytvořena pomocí dřevěných trámů. Trámy u obytné části objektu podepřeny 
vodorovnou vaznicí. Vaznice podepřena třemi sloupky kotvenými do betonového 
základu. 
Výplně otvorů: 
 Okna v celém objektu jsou hliníková Exclusiv HI 77, zasklená izolačním 
trojsklem. Okna do obytných místností jsou opatřeny venkovními žaluziemi. 
 Vstupní dveře jsou také hliníková. Garážová vrata jsou řešeny jako sekční bez 
prolisů. 
Komín: 
 Třívrstvý nerezový komín schiedel ICS 25, vnitřní průměr 150 mm, tloušťka 
tepelné izolace 25 mm, vnejší plášť z leštěné oceli tl. 0,5 mm 
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Omítky: 
 Omítky v nadzemních podlažích jsou vápenosádrové Maxit IP 23F tl. 10 mm. 
V suterénu jsou dvouvrstvé vápenocementové omítky Maxit IP 18 celkové tl. 12 mm. 
Vápenosádrové omítky lze použít i pod obklady. 
Hydroizolace: 
 Hydroizolační souvrství spodní stavby je tvořeno dvěma asfaltovými pásy. 
Spodní pás Dekbit V60 S35 bodově natavený k podkladu, horní pás Dekbit AL S40 
plnoplošně natavený k podkladu. Celková tloušťka souvrství 8 mm. 
Tepelné izolace: 

Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích obytné části zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS (polystyren EPS 70 F tl. 160 mm). Suterení 
obvodové konstrukce opatřeny ochrannou a tepelnou izolací (polystyren EPS sokl 3000 
tl. 100 mm). Střešní plášť zateplen stříkanou PUR izolací tl. 240 mm. 
Podhledy: 
 Podhled je navržen v celé ploše 2. NP. Nosná konstrukce podhledu z ocelových 
profilů, kotvených do bednění z OSB desek. Opláštění navrženo jako dvojité (2x 
sádrokartonová deska 12,5 mm), v místnostech koupelny a WC budou použity desky 
určené do vlhkých prostor. 
Podlahové konstrukce: 
 Podlahové konstrukce jsou vytvořeny dle účelu jednotlivých místností. Nášlapné 
vrstvy podlah jsou navrženy z keramické dlažby a laminátových desek. Většina podlah 
je navržena s podlahovým vytápěním. Podlahy budou odděleny od stěn páskem Mirelon 
tl. 10 mm. Přesná specifikace skladeb viz přílohy – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 
Zpevněné plochy: 
 Tvořeny velkoformátovou betonovou dlažbou položenou na primární vrstvu 
z drceného kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm a sekundární vrstvu z drceného kameniva 
frakce 16/32 tl. 200 mm. 
 
Technické vlastnosti stavby: 
 Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 
268/2009 Sb. Základní požadavky, které musí stavba splňovat, jsou: 

- Mechanická odolnost a stabilita 
- Požární bezpečnost 
- Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
- ochrana proti hluku 
- Bezpečnost při užívání 

 
D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla bezpečná a nedocházelo při 
jejím užívání ke zranění splňující vyhlášku 268/2009 Sb. (O technických požadavcích 
na stavby). Obecně je stavba navržena tak, aby při jejím správném užívání nedocházelo 
k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, popálením, nárazem, zásahem 
elektrického proudu, výbuchem a pohybujícími se vozidly. Zapojení všech technických 
zařízení musí provést oprávněná osoba. Navržené zábradlí splňuje normu ČSN 74 3305 
ochranná zábradlí. V koupelnách jsou navrženy protiskluzové dlažby. 
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D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 
vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavební fyzika  

Viz samostatná příloha: Složka č. 6  - Stavební fyzika. 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Byl proveden průzkum, na jehož základě bylo radonové riziko vyhodnoceno 
jako nízké. V daném případě musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání 
radonu z geologického podloží (par. 6, odst. 4, zákona č. 13/2002 Sb.). Na pozemku s 
nízkým radonovým indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se 
zeminou v 1. Kategorii těsnosti, tj. s protiradonovou izolací, která je v jedné vrstvě 
současně hydroizolací s plynotěsnými prostupy. 

Doporučen systém monitoringu bludných proudů dle ČSN EN 50 162, dále 
doporučeno provedení korozního průzkumu. V této souvislosti navržena soustava pro 
ochranu stavby před nebezpečným přepětím, ať už původu přírodního (blesková přepětí 
přímá a indukovaná), nebo umělého (technická přepětí ze silových vedení, obvykle 
indukovaná). Návrh hromosvodové soustavy musí splňovat podmínky §36 vyhláškou 
268/2009 Sb.  

V okolí předpokládané stavby se nenachází žádný zdroj hluku. Nejbližší zdroj 
hluku je silnice III. třídy vzdálena cca 200 m vzdušnou čarou od objektu. Použité 
stavební materiály splňují podmínky požadavků dle zákona 267/2015 Sb (novelizující 
zákon 258/2000 Sb.) 

Vzhledem k umístění stavby nebudou prováděna protipovodňová opatření, 
objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha: Složka č. 5  - D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Veškeré materiály použité na novostavbu energeticky efektivního rodinného 
domu budou mít příslušná prohlášení o shodě, certifikáty a atesty. 
 
D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění se na 
stavbě vyskytovat nebudou. Veškeré navržené konstrukce budou prováděny za 
dodržování všech technických a technologických postupů a budou postupně 
kontrolovány v průběhu výstavby oprávněnou osobou a zápis o kontrole bude proveden 
ve stavebním deníku. 

 
D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Dodavatelem stavby musí být provedena kontrola okenních a dveřních otvorů a 
všech potřebných rozměrů, na níž se vyskytují výrobky ze specifikací a na základě 
naměřených údajů schválit výrobní dokumentaci podle všech specifikací prvků. 
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D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 Před prováděním zakrývání konstrukcí (např. základové, stropní, podhledové 
konstrukce a další) proběhne kontrola těchto konstrukcí oprávněnou osobou a bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 
Normy: 
ČSN 73 4301  Obytné budovy  
ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
ČSN 74 3305   Ochranná zábradlí  
 
ČSN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  
ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  
ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  
ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 38  
 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  
 
ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  
ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 
ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 
 
Vyhlášky a nařízení vlády: 
č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických požadavcích na stavby  
č. 499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci staveb  
č. 62/2013 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb  
č. 501/2006 Sb.  Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území  
č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov  
č. 272/2011 Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky  

č. 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Zákony: 
č. 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním řádu  
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  
č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospodaření energií 
 
 

b, Výkresová část 

D.1.1.1 – Půdorys 1. NP     M 1:50   6xA4 
D.1.1.2 – Půdorys 2. NP     M 1:50   6xA4 
D.1.1.3 – Půdorys 1. S     M 1:50   6xA4 
D.1.1.4 – Řez A-A      M 1:50   10xA4 
D.1.1.5 – Řez B-B      M 1:50   10xA4 
D.1.1.6 – Severovýchodní a severozápadní pohled  M 1:50   6xA4 
D.1.1.7 – Jihovýchodní a jihozápadní pohled  M 1:50   6xA4 
 
c, Dokumenty podrobností 

D.1.1.8 – Detail schodiště     M 1:5   6xA4 
D.1.1.9 – Detail atiky      M 1:5   6xA4 
D.1.1.10 – Detail vazníku     M 1:5   8xA4 
D.1.1.11 – Detail okna – nadpraží    M 1:5   6xA4 
D.1.1.12 – Detail okna u podlahy    M 1:5   8xA4 
D.1.1.13 – Výpis skladeb konstrukcí 
D.1.1.14 – Výpis truhlářských výrobků 
D.1.1.15 – Výpis klempířských výrobků 
D.1.1.16 – Výpis plastových výrobků 
D.1.1.17 – Výpis zámečnických výrobků 
D.1.1.18 – Výpis oken a dveří 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a, Technická zpráva 

 Není součástí bakalářské práce. 
 
b, Podrobný statický výpočet 

Není součástí bakalářské práce. 
 
c, Výkresová část 

D.1.2.1 – Základy      M 1:50   12xA4 
D.1.2.2 – Strop nad 1. S     M 1:50   6xA4 
D.1.2.3 – Strop nad 1. NP     M 1:50   6xA4 
D.1.2.4 – Střecha – dolní plášť    M 1:50   8xA4 
D.1.2.5 – Střecha – horní plášť    M 1:50   8xA4 
D.1.2.6 – Konstrukce ploché střechy    M 1:50   9xA4 
D.1.2.7 – Půdorys ploché střechy    M 1:50   6xA4 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná příloha: Složka č. 5  - D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není součástí bakalářské práce. 
 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není součástí bakalářské práce. 
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Závěr 

 Bakalářská práce byla zpracována pro projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby energeticky efektivního rodinného domu. Dům byl navržen pro čtyřčlennou 
rodinu tak, aby splňoval nároky na kvalitní bydlení současné doby. 

Nejprve byla zpracována architektonická studie zabývající se dispozičním, 
provozním a technickým řešením, dále pak osazením objektu do terénu. Na základě 
studií pak byla vypracována dokumentace pro provedení stavby 

Dispoziční řešení se během zpracování projektové dokumentace mírně 
pozměnilo oproti prvotním návrhům. K projektové dokumentaci byl zpracován posudek 
na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, osvětlení a akustiku. 

Při vypracování tohoto projektu jsem čerpal z informací a znalostí získaných při 
studiu, praxe a připomínek vedoucího práce. Při zpracování práce jsem získal spoustu 
nových informací z oblasti projektování pozemních staveb a pracovních postupů při 
realizaci staveb. 

Výsledný návrh rodinného domu svým rozsahem a řešením odpovídá zadání 
bakalářské práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

VŠKP    vysokoškolská kvalifikační práce 
BP   bakalářská práce 
PD    projektová dokumentace 
DSP    dokumentace pro stavební povolení 
1.S   první podzemní podlaží 
1.NP    první nadzemní podlaží 
2.NP    druhé nadzemní podlaží 
PT    výška původního terénu 
UT    výška upraveného terénu 
SV    severovýchod 
SZ    severozápad 
JZ    jihozápad 
JV    jihovýchod 
SO 01    označení stavebního objektu 
IS   inženýrské sítě 
TUV    teplá užitková voda 
NN    nízké napětí 
HUP    hlavní uzávěr plynu 
EPS    expandovaný polystyren 
PUR   polyuretan 
PIR    polyisokyanurát 
S   sever 
J   jih 
V    východ 
Z    západ 
ŽB    železobeton 
PB   prostý beton 
ČSN    česká státní norma 
ČSN EN   eurokód 
O    označení odpadů ostatních v katalogu odpadů 
N    označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 
ø    průměr 
R [m2·K·W-1]  tepelný odpor 
d [m]    tloušťka vrstvy konstrukce 
λ [W·m-1·K-1]   návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu 
λD [W·m-1·K-1] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu 
Rsi [m

2·K·W-1]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse [m

2·K·W-1] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
RT [m2·K·W-1]  odpor konstrukce při prostupu tepla 
U [W·m-2·K-1]  součinitel prostupu tepla 
UN [W·m-2·K-1] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
Uem [W·m-2·K-1] průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,N [W·m-2·K-1] požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
Ag [m

2]   celková plocha zasklení 
Af  [m

2]   celková plocha rámu 
Ug [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla zasklení 
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Uf [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla rámu 
Ig [m]    viditelný obvod zasklení 
ψg [W·m-2·K-1] lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou 

vazbou mezi zasklením, distančním rámečkem a rámem 
θai [°C]   teplota vnitřního vzduchu 
θe [°C]   teplota venkovního vzduchu 
θsi [°C]   nejnižší vnitřní povrchová teplota 
Δθi [°C]   teplotní přirážka 
φe [%]    relativní vlhkost vzduchu – exteriér 
φi [%]    relativní vlhkost vzduchu – interiér 
fRsi    teplotní faktor vnitřního povrchu 
fRsi,N    požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 
Rsi,K [m2·K·W-1] odpor při přestupu tepla v koutě 
ξRsiK    poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 
bi    teplotní redukční činitel odpovídající i-té konstrukci 
ΔUtbm [W·m-2·K-1]  činitel zahrnující průměrný vliv všech tepelných vazeb 
Ht [W·K-1]   měrná ztráta prostupem tepla 
PBS    požární bezpečnost staveb 
P.Ú.    požární úsek 
DP1    konstrukční systém 
SPB    stupně požární bezpečnosti 
OB1    obytné budovy první kategorie 
REI    požární odolnost konstrukce 
P1.01/N2   označení požárního úseku 
h [m]    požární výška objektu 
hs [m]    světlá výška prostoru 
ho [m]    výška otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 
pv [kg/m2]   výpočtové požární zatížení 
S [m2]    celková plocha P.Ú. 
Si [m2]    plocha místností v požárním úseku 
So [m2]   celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 
Spo [m2]   požárně otevřená plocha 
po [%]    procento požárně otevřených ploch 
d [m]    odstupová vzdálenost 
ρ [kg/m3]   měrná hmotnost 
M [kg]   hmotnost hořlavých látek [kg] 
H [MJ/kg]   výhřevnost hořlavých látek 
Q [MJ/m2]   množství uvolněného tepla 
MPa   megapascal, jednotka tlaku 
⁰   stupeň 
%   procento 
Vyhl.    vyhláška 
§   paragraf 
Sb.   sbírka zákonů 
Kč   koruna česká 
ks   kusy 
pozn.    poznámka 
tl.    tloušťka 
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Seznam příloh 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 

01 – Půdorys 1. NP      M 1:100 
02 – Půdorys 2. NP      M 1:100 
03 – Půdorys 1. S      M 1:100 
04 – Severozápadní pohled     M 1:50  
05 – Severovýchodní pohled     M 1:50  
06 – Jihozápadní pohled     M 1:50  
07 – Jihovýchodní pohled     M 1:50  
08 – Řez objektem      M 1:75 

 
Informace o pozemku 
Katastrální mapa 
Mapa sněhových oblastí 
Nivelační bod 
Ortofoto mapa 
Situace sítí Cetin 
Situace sítí RWE 
Situace sítí Vas 

 
Výpočet odvětrání střechy 
Výpočet rozměrů základů 
Výpočet schodiště 
 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 
 

  C.1 – Situační výkres širších vztahů    M 1:1000 
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