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ABSTRAKT
Tato práce je zam ena na návrh novostavby d ev né roubenky rodinného domu, která

je založena ve svahu a nachází se v katastrálním území obce Horní Be va. Jedná se o

samostatn  stojící, dvoupodlažní, áste  podsklepený d m, který je navržen pro

ty lennou rodinu. Objekt je rozd len do 3 ástí, podle podlaží, a to 1.NP- spole enská

ást, 2.NP – klidová ást a 1.S – nebytová ást. D m je založen na základových pasech.

Svislé nosné konstrukce jsou z masivních d ev ných hranol . Obvodové st ny jsou

zatepleny z interiérové ásti domu. Stropní konstrukce je tvo ena rovn ž z masivních

ev ných trám . Objekt je zast ešen sedlovou st echou se sklonem 45° a sedlovými

viký i na severní a jižní stran . Hlavní vstup je situován na severovýchodní ást objektu.

Z interiérové strany je objekt architektonicky ešen použitím p írodních materiál  jako

je kámen a d evo. Celkov  má d m nádech klasické d ev né roubenky s kombinací

moderních prvk  a technologií. Objekt zapadá do krajinného prost edí CHKO Beskydy

a spl uje požadavky dané správy.

KLÍ OVÁ SLOVA
Rodinný d m ve svahu, roubená d evostavba, samostatn  stojící d m, sedlová st echa,

novostavba, svažitý pozemek.

ABSTRACT
The thesis deals with the design of a new wooden log house serving as family house

located in the cadastral area of the Horní Be va village. House foundation are in slope

terrain. It is a stand-alone, two-story design with partial basement designated for a four-

member family. The building is divided into 3 parts according to the floors, namely they

are  1st  floor  –  living  area,  2nd  floor  -  resting  area  and  1.S  -  non-residential  area.  The

ground beam foundation type is used. The vertical load-bearings are made of solid

wooden logs. The walls are insulated from the interior of the house. The ceiling

structure  consist  of  solid  wooden  beams.  The  building  has  a  saddle  roof  with  a  45  °

inclination angle and saddle dormers on the north and south side. The main entrance is

placed in the northeastern part of the building. The building interior is architecturally

designed from natural materials such as stone and wood. Overall, the design has touch

of classic log house in combination with modern elements and technologies. The design
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of the house fits into the landscape environment of the Beskydy Protected Landscape

Area and meets the requirements of the given administration.

KEYWORDS
Family house in a slope terrain, timber wood construction, stand-alone house, saddle

roof, new building, slope terrain
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1. ÚVOD

Moje bakalá ská práce je zam ena na návrh a vypracování projektové

dokumentace pro provedení stavby rodinného domu pro ty lennou rodinu. Navržený

objekt se nachází na katastrálním území obce Horní Be va na parcele . 2615. Pozemek,

na kterém bude stavba realizována, se nachází ve svažitém terénu. Jedná se o

samostatn  stojící dvoupodlažní, áste  podsklepený rodinný d m se sedlovou

st echou s viký i. Hlavní vstup do objektu je situován na severní fasádu a vstup do

sklepa na fasádu východní. Nejprve vstupujeme do zádve í, ze kterého je p ístup do

technické místnosti a chodby, která spojuje vstupní ást, koupelnu, WC, pracovnu,

obývací pokoj s jídelnou a kuchyní a schodišt  do druhého nadzemního podlaží, které

tvo í klidovou ást domu. To je tvo eno chodbou, ložnicí, koupelnou a 2 d tskými

pokoji. Místnosti jsou navrženy po obvodu objektu s chodbou vedoucí st edem. Tudíž

jsou místnosti osv tleny bu  viký i ve st eše, nebo okny ve štítech.

Hlavním zám rem této bakalá ské práce bylo navrhnout funk ní rodinný d m,

který bude spl ovat platné zákony, vyhlášky, normy a zárove  nabídne solidní bydlení

pro jeho uživatele. D raz byl kladen p edevším na jednoduchost a funk nost objektu.

Bakalá ská práce je len na na ásti p ípravné a studijní práce, situa ní ešení,

architektonicko-stavební ešení, stavebn  konstruk ní ešení, požárn  bezpe nostní

ešení a stavební fyziku.
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A.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

A.1.1    Údaje o stavb

a) Název stavby: Rodinný d m ve svahu, Horní Be va

b) Místo stavby: Horní Be va, íslo parcely: 2615, k. ú. Horní Be va, Zlínský kraj

c) edm t dokumentace: rodinný d m ve svahu, novostavba v etn  p ípojek a

zpevn ných ploch. Dokumentace je vypracována pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Tomáš T eštík, Horní Be va 312, 756 57 Horní Be va

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Hana T eštíková, Prost ední Be va 61, 756 56 Prost ední Be va

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD

– Katastrální mapa obce Horní Be va

– Územní plán ešeného území

– Radonová mapa

- Mapa CHKO Beskydy

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah ešeného území

Novostavba objektu bude umíst na na parcele íslo 2615 v obci Horní

Be va, k.ú. Horní Be va. Pozemek je momentáln  nevyužitý. P ístup na

pozemek z místní komunikace bude zajišt n asi 90m dlouhou, nov  zbudovanou

cestou. Dot ený pozemek se nachází v zastavitelném území obce, v prostoru

vy len ném ve schváleném územním plánu pro obytnou zástavbu. V sou asné

dob  je zatravn n.
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b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

Stavební pozemek se nachází na území CHKO Beskydy. Nenachází se

v památkové rezervaci, památkové zón , v záplavovém území, na území

ohroženém seismicitou ani poddolovaném území.

c) Údaje o odtokových pom rech

Pozemek se nachází ve svažitém terénu. Obsahuje množství travnaté

plochy, která umožní vsakování deš ové vody. Deš ové vody ze st echy i

zpevn ných ploch budou svedeny do vsakovacího boxu. Realizací stavebního

objektu (b hem výstavby i po) a souvisejících terénních úprav nezp sobí

zaplavení sousedních pozemk  srážkovou vodou. Navržený objekt neovlivní

odtokové pom ry v dané lokalit .

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno

územní rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán

územní souhlas

Pozemek bude využit v souladu s územn  plánovací dokumentací obce

Horní Be va, ve které je pozemek ur en pro individuální bydlení.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba je v souladu s územním plánem obce Horní Be va.

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území

Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou .

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obecné požadavky

na využití pozemku byly dodrženy.

g) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Zpracovaná projektová dokumentace je zpracována v souladu

s požadavky dot ených orgán .

h) Seznam výjimek a úlevových ešení
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Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepo ítá s úlevovým

ešením.

i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic

Nejsou známy žádné související a podmi ující investice.

j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby

Stavbou rodinného domu budou p ímo dot eny následující pozemky v

k. ú. Horní Be va [790974]:

   Tab 1. Seznam pozemk

P. . VLASTNÍK POZEMKU DRUH
POZEMKU

2615 Ing.Tomáš T eštík, Horní Be va .p.318
756 57 Horní Be va Orná p da

4616/17 Ladislava T eštíková, Horní Be va . p. 318,
756 57 Horní Be va

Ostatní
plocha

4616/6 Tomáš T eštík, Horní Be va . p. 318,
756 57 Horní Be va Orná p da

4625/2 Stanislav Ondruch, Horní Be va .p.289,
756 57 Horní Be va Orná p da

4617/6 Anna Machálková, Horní Be va .p.12,
756 57 Horní Be va Orná p da

728 Anna Machálková, Horní Be va .p.12,
756 57 Horní Be va

Zastav ná
plocha a
nádvo í
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A.4 ÚDAJE O STAVB

a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Jedná se o novostavbu rodinného domu.

b) el užívání stavby

Stavba bude sloužit pro bydlení.

c) Trvalá nebo do asná stavba

Jedná  se  o  trvalou  stavbu  s  životností,  která  je  omezena  použitými

materiály.

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis

Na stavbu není kladena ochrana podle jiných právních p edpis .

e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných

technických požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je soukromého charakteru a bezbariérové užívání není investorem

požadováno.

f) Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících

z jiných právních p edpis

Zpracovaná projektová dokumentace je zpracována v souladu

s požadavky dot ených orgán  a s požadavky vyplývající z jiných právních

edpis .

g) Seznam výjimek a úlevových ešení

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepo ítá s úlevovým

ešením.
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h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor,

užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikost, po et

uživatel  / pracovník  apod.)

Zastav ná plocha RD: 124 m2

Obestav ný prostor RD:  797 m3

Užitná plocha: 213 m2

Po et uživatel : 4 osob
Celková plocha pozemku: 1641 m2

Zpevn ná plocha: 160 m2

i) Základní bilance stavby

Pot eba vody:

edpokládaný po et osob: 4

Pot eba vody: 125 l/os. (Rodinný d m – bydlení)

Pr rná denní pot eba vody: 4 x 125 = 500 l/den

Maximální denní pot eba vody:  500 x 1,5 = 750 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:  750/24 x 2,1 = 65,63 l/h

Ro ní pot eba vody: 500 x 365 = 182,50 m3/rok

Deš ové vody:

Umíst ní deš ových svod  u RD je dle ešení st echy ve stavebním projektu.

Svodné potrubí deš ových vod z RD bude zaúst no do vsakovacího boxu.

j) Základní p edpoklady výstavby

edpokládané zahájení výstavby:       9/2018

edpokládané ukon ení výstavby:      11/2019

k) Orienta ní náklady stavby

Cena stavby: (4500 K /m3) 3 586 500,- K
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A.5 LEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ A
TECHNOLOGICKÉ ZA ÍZENÍ

SO 01 – Rodinný d m

SO 02 – Zpevn né plochy

SO 03 – Kopaná studna na pitnou vodu

SO 04 – Domovní OV s reten ní nádrží

SO 05 – P íjezdová cesta k pozemku napojena na místní komunikaci

SO 06 – Gabionová op rná zídka

SO 07 – P ípojka deš ové kanalizace

SO 08 – Drenáž

SO 09 – Zatravn ná plocha

V Brn  20. 5. 2017                  Hana T eštíková
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek ur ený pro výstavbu rodinného domu se nachází na

katastrálním území obce Horní Be va na parcele íslo 2615 o celkové ploše

1641m2. Pozemek se nachází v severní ásti obce a d íve byl využíván jako

zem lská p da. Pozemek je svažitý sm rem k severovýchodu kde se nachází

domovní isti ka odpadních vod s reten ní nádrží. Na jihovýchodní stran

pozemku se nachází komunikace a p ípojka elektrické energie, které jsou

dotaženy na hranici pozemku. Na severozápadní stran  se nachází kopaná studna

pro pitnou vodu.

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum

Doposud nebyl proveden žádný výzkum, vychází se z pr zkum

z p edchozí výstavby. Z p edchozích pr zkum  v okolí stavby bylo zjišt no

nízké radonové riziko a zemina F5 – jíly št rkovité a pís ité, Rdt = 150 kPa.

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma

Stavba se nachází v chrán né krajinné oblasti Beskydy.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Objekt se nebude nacházet v poddolovaném ani záplavovém území.

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

odtokové pom ry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Aby

nedocházelo v dob  výstavby ke zhoršení stavu životního prost edí v míst  stavby,

musí být respektovány hygienické normy pro výstavbu. Jedná se p edevším

o p ekra ování norem hlu nosti a prašnosti. Realizace stavebního objektu

a souvisejících terénních úprav nezp sobí zaplavení sousedních pozemk  srážkovou

vodou. Navržený objekt neovlivní odtokové pom ry v dané lokalit . ešení

likvidace deš ových vod je ešeno zasakováním prost ednictvím vsakovací

jímky, jak ze st ech, tak ze zpevn ných ploch.
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f) Požadavky na asanace, demolice, krácení d evin

Na pozemku se nenacházejí žádné budovy ani d eviny.

g) Požadavky na maximální záb ry zem lského p dního fondu nebo

pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa

Stavbou vznikají nové nároky na zábor zem lského pozemku.

Pozemek íslo parcely: 2615, k. ú. Horní Be va, užívaný, jako orná p da, je pod

ochranou zem lského p dního fondu. Bude zapot ebí vyjmutí ze ZPF.

h) Územn  technické podmínky

Objekt bude napojen na ve ejnou sí  elekt iny na jižní stran  pozemku.

V severozápadní ásti pozemku bude vyvrtána studna na pitnou vodu a od ní

povede p ípojka k RD. P ípojka k ve ejné kanaliza ní síti bude nahrazena

domácí OV. Stavba bude z jihovýchodní strany napojena na stávající místní

asfaltovou komunikaci.

i) cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související

investice

cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané ani související

investice nejsou známy.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

Jedná se o trvalou stavbu ur enou k bydlení. Základní kapacita je ur ena
pro 4 osoby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení

Na objekt nejsou kladeny žádné nároky z hlediska územní regulace.

Umíst ní stavby je v souladu s územním plánem. Stavba nijak nezasahuje do

prostorového ešení území. Terénní úpravy budou povrchového charakteru.
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b) Architektonické ešení- kompozice tvarového ešení, materiálového a

barevného ešení

Navrhovaný rodinný d m svým celkovým architektonickým výrazem

a použitými materiály zapadá do celkové koncepce architektonického ešení

území. Objekt má nepravidelný p dorys, je dvoupodlažní, áste  podsklepený.

2.NP je ešeno jako podkroví a klidová zóna domu. ást ur ená pro bydlení má

obdélníkový p dorys, ke kterému je ze severní strany p ipojen obdélníkový

dorys vstupní ásti a z jižní strany venkovní posezení. Objekt je zast ešen

sedlovou st echou se sedlovými viký i. Sklep je, z ásti mimo RD, zasypán

odkopanou zeminou. Povrchová úprava d ev ných masivních obvodových st n

je ešena venkovním napoušt cím vod odolným olejem odolným v i UV

zá ením. Veškeré klempí ské prvky budou z titanzinkového plechu erné barvy.

Jako krytina je použita keramická st ešní Bramac, barva engoba-antracitová.

ev né výpln  otvor  budou v hn dém barevném provedení. Nadst ešní ást

komínového t lesa bude provedena ze systémového dílce SCHIEDEL UNI

FINAL a obložena pásky Klinker. Exteriérová pohledová strana sklepa je

obložena p írodním kamenem v p írodních šedých odstínech stejn  jako soklová

ást domu. Zpevn né plochy tvo í kamenná dlažba. Kolem stavby bude

proveden okapový chodník z ka írku.

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby

Hlavní vstup do objektu je situován na severní fasádu. Nejprve vstupujeme do

zádve í, ze kterého je p ístup do technické místnosti a chodby, která spojuje vstupní

ást, koupelnu, WC, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, pracovnu a schodišt  do

druhého nadzemního podlaží. To je tvo eno chodbou, ložnicí, koupelnou a dv ma

tskými. Místnosti jsou navrženy po obvodu objektu s chodbou vedoucí st edem.

Místnosti jsou osv tleny bu  viký i ve st eše, nebo okny ve štítech.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je soukromého charakteru a ešení bezbariérového užívání není

požadováno investorem. Není v dokumentaci ešeno.
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B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby

Objekt je navržen tak, aby p i svém užívání odpovídal platným p edpis m a

normám pro následné bezpe né užívání a aby nemohlo dojít k bezpe nostním rizik m

i užívání (nap . výška parapet  oken, schodiš ové zábradlí, použité materiály).

B.2.6 Základní charakteristika objekt

a) Stavební ešení

           Objekt je ešen jako roubená stavba z masivních d ev ných hranol

300x300mm hoblovaných a frézou upravených položených na základovém

prahu 300x150 z mod ínového d eva  a ty jsou uloženy na základových pasech

z prostého betonu. Podsklepená ást domu je ze ztraceného bedn ní C20/25

B500B. tl.st ny 300mm. Konstrukce stropu bude tvo ena z d ev ných stropních

trám  160x240mm se záklopem z OSB desek EGGER 4 TOP tl.15mm

kladených na sebe k ížem ve 2 vrstvách. Objekt je zast ešen sedlovou st echou

ve sklonu 45° se sedlovými viký i na jižní a severní stran . Vstupní ást domu je

zast ešena pultovou st echou se sklonem 12°. St ešní konstrukce je tvo ena

novodobým kleštinovým krovem. Obvodový pláš  objektu bude zateplen

kontaktním zateplovacím systémem z vnit ní strany domu. Na zateplovací

systém bude proveden d ev ný rošt vypln ný minerální izolací, na který se

ipevní bu  SDK desky nebo pohledové palubky. Komínové t leso je ešeno

jako t ísložkový komínový systém s vnit ní keramickou vložkou.

b) Konstruk ní a materiálové ešení

Základová konstrukce je tvo ena pasy z prostého betonu C20/25, na

kterých jsou st edem uloženy tvarovky ztraceného bedn ní BS 30 vypln né

betonem C20/25 a dopln né výztuží. Ztracené bedn ní je dopln no tepelnou

izolací XPS o tl. 120 mm. Na tuto konstrukci navazuje podkladní beton o tl. 150

mm vyztužený kari sítí. Na podkladním betonu bude provedena hydroizolace z

modifikovaného asfaltového pásu. Obvodové nosné konstrukce budou

provedeny z d ev ných hranol  ze smrkového d eva 300x300mm

s vyfrézovanými drážkami, vnit ní nosné konstrukce budou rovn ž z d ev ných
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hranol  s vyfrézovanými drážkami 250x300mm. Obvodové st ny budou

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace Isover

Woodsil tl.100mm p es izolaci do nosných hranol  je kotvena OSB deska

EGGER 4 TOP na ni je p ipevn n rošt, na který se p ikotví pohledová vrstva –

SDK Knauf Diamant nebo roubený obklad ze smrkového d eva. Stropní

konstrukce budou provedeny z d ev ných stropních trám  160x240mm se

záklopem z OSB desek EGGER 4 TOP tl.15mm kladených na sebe k ížem ve 2

vrstvách.  Trámy  jsou  áste  viditelné.  Pohledovou  vrstvu  tvo í  SDK  desky

Knauf Diamant p ipevn né k d ev ným latím 40x60mm p išroubovaným

k stropním trám . Schodišt  bude d ev né schodnicové smíšeno aré. St echa

bude zateplena pod a mezi krokvemi pomocí pás  ze skelné plsti Isover Uni.

Pojistnou hydroizola ní vrstvu tvo í difuzn  otev ená hydroizolace Tyvek Solid.

Výpln  otvor  tvo í d ev ná eurookna s izola ním trojsklem a d ev né dve e z

masivu. Venkovní oplechování parapet  bude z hliníkového plechu.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Zp sob ešení založení stavby, svislých a vodorovných konstrukcí a

jejich nadimenzování je ešeno tak, aby byla dodržena stabilita a nemohlo dojít

ke z ícení stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických

za ízení

a) Technické ešení

Vytáp ní

Objekt bude vytáp n pomocí krbových kamen s vým níkem, umíst ných

v obývacím pokoji, se zásobníkem na teplou vodu a ob hovým erpadlem,

umíst ným v technické místnosti. Od akumula ní nádrže bude rozvedena otopná

voda do deskových otopných t les.
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Bleskosvod

Objekt bude opat en bleskosvodem dle SN 62305. Na st eše objektu

bude z ízena jímací soustava dopln ná jíma i umíst nými na t lesech komínu.

Jímací soustava bude napojena na uzem ovací soustavu. Veškeré velké kovové

konstrukce umíst né na st eše budou p ipojeny na jímací soustavu.

Vodovod

edpokládaná spot eba vody denn  na osobu je 125 l. Objekt bude

zásobován pitnou vodou z vlastní studny umíst né na pozemku. Potrubí bude v

dom  vedeno v roštu

Kanalizace

Splaškové odpadní vody nelze odvád t pomocí p ípojky do hlavní

ve ejné kanalizace. Proto byla na pozemku navržena domovní OV s reten ní

nádrží. Voda z reten ní nádrže bude užívána jako užitková na zálivku zahrady

nebo pro r zné pracovní innosti venku. Deš ové vody povedou do vsakovacího

boxu.

Elektrická energie

ípojka elektrické energie je v sou asné dob  dotažena na hranici

pozemku stavebníka. Ve zd ném plotu bude umíst n elektrom rový rozvad .

Odtud povede vedení dále do rodinného domu, kde bude domovní rozvad .

b) Vý et technických a technologických za ízení

V objektu jsou navržena, z hlediska požární bezpe nosti, za ízení

v podob  hasicích p ístroj  a signalizace požáru.

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení

Požárn  bezpe nostní ešení tohoto objektu je samostatn ešeno  požární

zpráv , která je sou ástí tohoto projektu – složka . 5 – D.1.3. Požárn  bezpe nostní

ešení.
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B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou navržen tak, aby

spl oval doporu ené hodnoty sou initele prostupu tepla. Viz p íloha složka . 6

- Stavební fyzika.

b) Energetická náro nost stavby

Objekt byl pomocí obálkové metody zat íd n do kategorie B – úsporná.

Viz složka . 6 – Stavební fyzika.

c) Posouzení využití alternativních zdroj  energií

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a

komunální prost edí

Dokumentace spl uje hygienické požadavky dané platnými vyhláškami

a normami o obecných požadavcích na výstavbu . 268/2009 Sb. Podle stavebního

zákona je t eba vytvo it p i stavb  podmínky odpovídající zájm m ochrany životního

prost edí. Je t eba dbát zejména na odpady p i stavb . Do stavby nebudou zabudovány

výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet a za ízení obsahující nebezpe né

chemické látky. V objektu není umíst na žádná nebezpe ná výroba. Objekt nebude

zdrojem jiných, než b žných odpad .

V objektu jsou navrženy v 1.NP jedna záchodová mísa, jedno umyvadlo, jedno

umývátko, d ez a jeden sprchový kout. Ve 2.NP je 1 záchodová mísa, umyvadlo a vana.

Splaškové vody budou odvedeny do OV. Deš ová voda ze zpevn ných ploch se bude

vsakovat do zem , ze st echy bude svedena do vsakovacího boxu.

trání je navrhováno jako p irozené okny. Pro odsávání kuchy ské digesto e

bude instalováno potrubí pro odvod odpadního vzduchu, vyúst né obvodovou st nou do

exteriéru.
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B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží

Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Jako ochrana

proti radonu je navržená protiradonová izolace, která zárove  plní funkci

hydroizolace.

b) Ochrana p ed bludnými proudy

Ochrana p ed bludnými proudy je zajišt na stavebním ešením

elektroinstalace.

c) Ochrana p ed technickou seizmicitou

Ochranu p ed technickou seizmicitou není t eba ešit, v budov  RD nikdy

nebude žádný provoz, který by vykazoval takové ú inky.

d) Ochrana p ed hlukem

Stavba nebude okolí zat žovat nadlimitním hlukem. Ochrana p ed

hlukem z místní komunikace není ešena, protože se stavba nachází minimáln

využívané pozemní komunikace.

e) Protipovod ová opat ení

Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovod ová opat ení

nejsou pot eba.

f) Ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani na území s výskytem

metanu.
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B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt bude p ipojen k místní komunikaci na nov  zbudovanou

íjezdovou cestou po pozemku majitele až k pozemku navrhované stavby.

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno ke stávající

ípojce na hranici pozemku ve východní ásti. Ve zd ném plotu bude umíst n

elektrom rový rozvad . Odtud povede vedení dále do rodinného domu, kde

bude domovní rozvad .

Zásobování pitnou vodou bude z nov  vybudované vodovodní p ípojky

napojené na ve ejný vodovod PE DN 80 mm. Nová ást p ípojky bude ukon ena

v nové vodom rné šacht  900/1200 mm na pozemku stavebníka. Vodom rná

šachta je navržena jako plastová pro obetonování. Šachta bude kryta poklopem

600/600 mm. Ve vodom rné šacht  bude osazen hlavní uzáv r vody, vodom r,

uzáv r, vypoušt ní a zp tná klapka. Z vodom rné šachty bude vedena domovní

ást vodovodní p ípojky.

Splaškové odpadní vody nelze odvád t pomocí p ípojky do hlavní

ve ejné kanalizace. Proto byla na pozemku navržena domovní OV s reten ní

nádrží

b) ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky

Veškeré p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky eší samostatný

projekt TZB.

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ

a) Popis dopravního ešení

Objekt bude napojen na místní asfaltovou komunikaci ší ky 4 m pomocí

nov  zbudované p íjezdové cesty ší ky 4m. P íjezdová cesta k domu od hranice

stavebního pozemku bude provedena z kamenné kvarcitové dlažby.
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt bude napojen na místní asfaltovou komunikaci ší ky 4 m pomocí

nov  zbudované p íjezdové cesty ší ky 4m.

c) Doprava v klidu

Parkování je ešeno parkováním na zpevn né ploše p ed rodinným

domem.

d) ší a cyklistické stezky

Žádné stezky nebudou budovány.

B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH

TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

ed výstavbou bude sejmuta ornice v tlouš ce 300 mm. Ornice bude

uložena na deponii ve východní ásti pozemku. Vyt žená zemina z hloubených

rýh bude uložena na pozemku. Po dokon ení stavby bude zemina a ornice

využita k zásyp m a násyp m v okolí stavby. Terénní úpravy musí být

provedeny tak, aby nedocházelo ke stékání vody k objektu. Hladina podzemní

vody je v dostate né hloubce a neohrožuje budoucí stavbu.

b) Použité vegeta ní prvky

Navržené zatravn ní a výsadba vegeta ních prvk  je znázorn na v situaci.

c) Biotechnická opat ení

Nebudou provedena žádná biotechnická opat ení.
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B.6 POPIS VLIV  STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A

JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prost edí- ovzduší, hluk, voda, odpadky a p da

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. B hem realizace

musí být dodrženy všechny právní p edpisy z oblasti ochrany životního

prost edí. S odpady bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. O odpadech

a zákona . 86/2002 Sb. O ovzduší.

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných
strom , ochrana rostlin a živo ich  apod.) zachování ekologických
funkcí a vazeb v krajin

Stavba nebude mít negativní vliv na p írodu a krajinu. V míst  stavby se

nenachází žádný památný strom, chrán né rostliny i živo ichové.

c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na chrán né území Natura 2000.

d) Návrh zohledn ných podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo
stanoviska EIA

Stavba nepodléhá stanovisk m EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a
podmínky ochrany podle jiných právních p edpis

Stavba se nachází v CHKO Beskydy a bude navržena dle pokyn  správy

CHKO. Viz. Složka .1 - Pokyny správy CHKO.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Situování stavby na pozemku, dispozi ní ešení a spln ní obecných technických

požadavk  na výstavbu zaru uje ochranu osob užívajících stavbu i osob nep ímo

ovlivn ných stavebními pracemi.
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ní

Jednotlivé pot eby a spot eby medií a hmot zpracuje realiza ní firma.

Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot tato dokumentace ne eší.

b) Odvodn ní staveništ

Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry objektu.

Veškerá voda bude svedena do provizorních vsak  na pozemku investora.

c) Napojení staveništ  na stávající technickou a dopravní infrastrukturu

Staveništ  bude napojeno na stávající technickou a dopravní

infrastrukturu na jižní hranici pozemku. Komunikace bude provedena ze

zhutn ného št rku. Všechna vozidla budou ádn  o išt na, než vjedou na

ve ejnou komunikaci.

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice,
kácení evin

Povinností stavby je chránit okolí staveništ  a mimo vymezené plochy

nic neskladovat ani se pohybovat. Je rovn ž nutno init opat ení proti zne išt ní

okolí staveništ  odfouknutím lehkých odpad . V okolí staveništ  nebude nutné

provád t asanace, demolice ani kácení d evin. ešené území bude vyhrazeno

vlastním staveništním mobilním oplocením.

f) Maximální zábory pro staveništ

i realizaci stavby nebudou provedeny zábory. Veškeré za ízení

staveništ  bude pouze na pozemku investora. Staveništ  poskytuje dostate ný

prostor k manipulaci.
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb  a
jejich likvidace

Odpady vzniklé b hem realizace stavby budou zpracovány a odváženy na

íslušnou skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V

pr hu stavebních prací se vzhledem k charakteru stavby p edpokládá vznik

následujících druh  odpad :

Seznam odpad  dle katalogu:

Ostatní:

Papírové obaly 15 01 01

Plastové obaly 15 01 02

Sm sný komunální odpad 20 03 01

Beton 17 01 01

Cihly 17 01 02

evo 17 02 01

Sklo 17 02 02

Hliník 17 04 02

Železo a ocel 17 04 05

Dlaždice a obklady 17 01 03

Sm s stavebních materiál  17 09 04

Nebezpe né:

Asfaltové pásy a lepenky 17 03 01

Plast. obaly se škodlivinami 15 01 10

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin

i sejmutí ornice a výkopu se zhotoví deponie v západní ásti pozemku.

Uložená zemina se použije k provedení terénních úprav v okolí navrženého

objektu. Dovoz další zeminy na staveništ  nebude zapot ebí.

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb

Aby nedocházelo p i výstavb  objektu ke zhoršení stavu životního

prost edí v míst  stavby, musí být respektovány hygienické normy pro výstavbu.
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Jedná  se  p edevším  o  p ekra ování  norem  hlu nosti  a  prašnosti  –  zamezení

obt žování okolí stavby polétavým prachem nad p íslušnou míru a obt žování

okolí nadm rným hlukem a to p edevším v dob  ur ené k odpo inku a klidu.

i výjezdu ze staveništ  budou auta, hlavn  v období deš , ádn istá

tak, aby nedocházelo ke zne iš ování komunikací. Dále je nutno zamezit úniku

ropných produkt , aby nedošlo ke kontaminaci p dy i spodních vod. Na stavb

bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytk .

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení

pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle

jiných právních p edpis

i realizaci stavby budou dodržovány zákony a na ízení vlády. Zákon .

309/2006 Sb. §15, odst. 2. Na ízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších

minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na

staveništích a . 362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu

z výšky nebo do hloubky.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb

Stavbou nejsou dot eny žádné další stavby. Není pot eba provád t

úpravy pro bezbariérové užívání.

l) Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení

Dopravn  inženýrské opat ení nebudou p i realizaci stavby pot eba.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby

CHKO Beskydy stanovuje speciální podmínky na provád ní stavby, a to:

- Pom ry stran domu
- Velikosti oken
- Barevné provedení fasády
- Sklon st echy
- Umíst ní otvor  ve st
- Druh p íjezdové cesty
- Výška domu

Viz. Kritéria správy CHKO Beskydy – složka .1
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n) Postup výstavby rozhodující díl í termíny

edpokládané zahájení výstavby:       9/2018

edpokládané ukon ení výstavby:      11/2019

Postup výstavby:  1. P íprava - za ízení staveništ

2. Výkopy

3. Základy

4. Hrubá stavba

5. Instalace, rozvody

6. Kompletace - dokon ovací práce

7. Terénní úpravy, oplocení, výsadba

8. Odstran ní za ízení staveništ

9. Dokon ovací práce - revize

V Brn  25. 5. 2017                  Hana T eštíková
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO
INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení

a) Technická zpráva

1.1 Architektonické ešení

Navrhovaný objekt rodinného domu je ešen jako samostatn  stojící. Objekt je

nepravidelného p dorysu, je dvoupodlažní, áste  podsklepený. 2.NP je ešeno jako

podkroví a klidová ást domu. P dorysn  se jedná o dva obdélníky napojené na sebe.

Sklep je áste  p edsazený p ed domem. ást ur ená pro bydlení má obdélníkový

dorys o rozm rech 12,50 x 10,5 m, na který se ze severní strany napojuje garáž

o rozm rech 4,0 x 6,75 m a ze západní strany terasa s rozm ry 2,5 x 5,00 m. Objekt je

zast ešen sedlovou st echou se sklonem 45° se sedlovými viký i z jižní strany a severní

strany. Vstupní ást je zast ešena pultovou st echou o sklonu 12°. Vstup do zahrady je

na západní stran  bu  p es terasu, nebo po chodníku z kamenné dlažby na jižní stran

objektu. Výška h ebene rodinného domu je +8,490 m. Užitná plocha rodinného domu je

211,95 m2. Vchod do sklepních prostor je situován na východní stranu fasády

z kamenné dlažby.

1.2 Výtvarné ešení

Povrchová úprava fasády z d ev ných hranol  je opat ena bezbarvým

ochranným vod odolným olejem odolným UV zá ení. Veškeré klempí ské prvky budou

z titanzinkového plechu st íbrnošedé barvy. Jako krytina je použita keramická st ešní

krytina Bramac, barva engoba - antracitová. D ev né výpln  otvor  budou v hn dém

barevném provedení. Nadst ešní ást komínového t lesa bude provedena ze

systémového dílce SCHIEDEL UNI FINAL a obložena pásky Klinker. Zpevn né

plochy tvo í kamenná dlažba. Kolem stavby bude proveden okapový chodník z ka írku.

1.3 Materiálové ešení

Základová konstrukce je tvo ena pasy z prostého betonu C20/25, na kterých jsou

st edem uloženy tvarovky ztraceného bedn ní. Ztracené bedn ní je dopln no tepelnou

izolací XPS o tl. 120 mm. Na tuto konstrukci navazuje podkladní beton o tl. 150 mm

vyztužený kari sítí. Na podkladním betonu bude provedena hydroizolace z
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modifikovaného asfaltového pásu. Obvodové nosné konstrukce budou provedeny

z d ev ných hranol  ze smrkového d eva 300x300mm s vyfrézovanými drážkami,

vnit ní nosné konstrukce budou rovn ž z d ev ných hranol  s vyfrézovanými drážkami

250x300mm. Stropní konstrukce budou provedeny z d ev ných stropních trám

160x240mm ošet ených protipožárním nát rem se záklopem z OSB desek. Trámy jsou

áste  viditelné. Pohledovou vrstvu tvo í SDK desky Knauf Diamant. Schodišt  bude

ev né schodnicové smíšeno aré. St ešní pláš  bude z keramických tašek Bramac.

Výpln  otvor  tvo í d ev ná eurookna s izola ním trojsklem a d ev né dve e z masivu.

Venkovní oplechování parapet  bude           z hliníkového plechu.

1.4 Dispozi ní ešení

Hlavní vstup do objektu je situován na severní fasádu. Nejprve vstupujeme do

zádve í, ze kterého je p ístup do technické místnosti a chodby, která spojuje vstupní

ást, koupelnu, WC, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, pracovnu a schodišt  do

druhého nadzemního podlaží. To je tvo eno chodbou, ložnicí, koupelnou a dv ma

tskými. Místnosti jsou navrženy po obvodu objektu s chodbou vedoucí st edem.

Místnosti jsou osv tleny bu  viký i ve st eše, nebo okny ve štítech.

1.5 Provozní ešení

Rodinný d m je ur en k bydlení pro ty lennou rodinu. Provozn  je rozd len na

spole enskou a klidovou ást.

1.6 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je soukromého charakteru, bezbariérové ešení není požadováno

investorem a není v dokumentaci ešeno.

1.7 Konstruk ní ešení

Základová konstrukce je tvo ena pasy z prostého betonu C20/25, na kterých jsou

st edem uloženy tvarovky ztraceného bedn ní BS 30 vypln né betonem C20/25 a

dopln né výztuží B500B. Ztracené bedn ní je dopln no tepelnou izolací XPS o tl. 120

mm. Na tuto konstrukci navazuje podkladní beton o tl. 150 mm vyztužený kari sítí. Na
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podkladním betonu bude provedena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu.

Obvodové nosné konstrukce budou provedeny z d ev ných hranol  ze smrkového d eva

300x300mm s vyfrézovanými drážkami, vnit ní nosné konstrukce budou rovn ž

z d ev ných hranol  s vyfrézovanými drážkami 250x300mm. Obvodové st ny budou

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace Isover Woodsil

tl.100mm p es izolaci do nosných hranol  je kotvena OSB deska EGGER 4 TOP na ni

je  p ipevn n  rošt,  na  který  se  p ikotví  pohledová  vrstva  –  SDK  Knauf  Diamant  nebo

roubený obklad ze smrkového d eva. Stropní konstrukce budou provedeny z d ev ných

stropních trám  160x240mm se záklopem z OSB desek EGGER 4 TOP tl.15mm

kladených na sebe k ížem ve 2 vrstvách. Trámy jsou áste  viditelné. Pohledovou

vrstvu tvo í SDK desky Knauf Diamant p ipevn né k d ev ným latím 40x60mm

išroubovaným k stropním trám . Schodišt  bude d ev né schodnicové smíšeno aré.

St echa bude zateplena pod a mezi krokvemi pomocí pás  ze skelné plsti Isover Uni.

Pojistnou hydroizola ní vrstvu tvo í difuzn  otev ená hydroizolace Tyvek Solid. Výpln

otvor  tvo í d ev ná eurookna s izola ním trojsklem a d ev né dve e z masivu.

Venkovní oplechování parapet  bude z hliníkového plechu.

1.8 Stavebn  technické ešení

K pozemku je dovedena pouze elekt ina, od které se natáhne p ípojka k domu. Je

nutno zbudovat studnu pro pitnou vodu i s p ípojkou, domovní OV do které je vedena

splašková kanalizace a vsakovací box do které bude svedena deš ová voda.

Trasy podzemních sítí jsou navrženy tak, aby byly co nejkratší a zárove  byly

dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti p i soub hu podzemních sítí a nejmenší

dovolené krytí podzemních sítí.

1.9 Technické vlastnosti

m je ešen klasickými jednoduchými konstruk ními zásadami.

1.10 Stavební fyzika

1.10.1 Tepelná technika

Viz složka . 6 – Stavební fyzika
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1.10.2 Osv tlení

Severní strana: koupelna, technická místnost, WC, zádve í, d tský pokoj

Východní strana: pracovna, kuchy , a d tské pokoje

Jižní strana: kuchyn , obývací pokoj, d tský pokoj

Západní strana: obývací pokoj, ložnice

Denní osv tlení je zajišt no navrženými prosklenými plochami výplní otvor .

Um lé osv tlení bude zajišt no svítidly dle výb ru stavebníka.

1.10.3 Oslun ní

Objekt spl uje požadavky na oslun ní. Sou et podlahových ploch proslun ných

obytných místností je roven min. jedné poloviny sou tu podlahových ploch všech

obytných místností.

1.10.4 Akustika / hluk, vibrace

Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostate né a vyhoví

požadavk m dle SN 73 0532/2010. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný

podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit sou asné hlukové pom ry pro

okolí.

D. 1.2 Stavebn  konstruk ní ešení

a) Technická zpráva

2.1 Popis navrženého konstruk ního systému stavby

Základová konstrukce je tvo ena pasy z prostého betonu C20/25, na kterých jsou

st edem uloženy tvarovky ztraceného bedn ní BS 30 vypln né betonem C20/25 a

dopln né výztuží. Ztracené bedn ní je dopln no tepelnou izolací XPS o tl. 120 mm. Na

tuto konstrukci navazuje podkladní beton o tl. 150 mm vyztužený kari sítí. Na

podkladním betonu bude provedena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu.

Obvodové nosné konstrukce budou provedeny z d ev ných hranol  ze smrkového d eva

300x300mm s vyfrézovanými drážkami, vnit ní nosné konstrukce budou rovn ž

z d ev ných hranol  s vyfrézovanými drážkami 250x300mm. Obvodové st ny budou

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace Isover Woodsil

tl.100mm p es izolaci do nosných hranol  je kotvena OSB deska EGGER 4 TOP na ni
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je  p ipevn n  rošt,  na  který  se  p ikotví  pohledová  vrstva  –  SDK  Knauf  Diamant  nebo

roubený obklad ze smrkového d eva. Stropní konstrukce budou provedeny z d ev ných

stropních trám  160x240mm se záklopem z OSB desek EGGER 4 TOP tl.15mm

kladených na sebe k ížem ve 2 vrstvách. Trámy jsou áste  viditelné. Pohledovou

vrstvu tvo í SDK desky Knauf Diamant p ipevn né k d ev ným latím 40x60mm

išroubovaným k stropním trám . Schodišt  bude d ev né schodnicové smíšeno aré.

St echa bude zateplena pod a mezi krokvemi pomocí pás  ze skelné plsti Isover Uni.

Pojistnou hydroizola ní vrstvu tvo í difuzn  otev ená hydroizolace Tyvek Solid. Výpln

otvor  tvo í d ev ná eurookna s izola ním trojsklem a d ev né dve e z masivu.

Venkovní oplechování parapet  bude z hliníkového plechu.

2.2 Navržené materiály a hlavní konstruk ní prvky

Zemní práce

ed výstavbou bude sejmuta ornice v tlouš ce 300 mm. Ornice bude uložena na

deponii v západní ásti pozemku. Vyt žená zemina z hloubených rýh bude uložena na

pozemku. Po dokon ení stavby bude zemina a ornice využita k zásyp m a násyp m v

okolí stavby. Terénní úpravy musí být provedeny tak, aby nedocházelo ke stékání vody

k objektu. Hladina podzemní vody je v dostate né hloubce a neohrožuje budoucí

stavbu. P ed zahájením výkopových prací je nutné provést vyty ení stavby. K p evzetí

základové spáry bude p izván statik. Výkopy budou provedeny do nezámrzné hloubky

dle výkresu základ . Zp tné zásypy budou hutn ny po vrstvách maximáln  300 mm

vhodnými zhut ovacími prost edky.

Základy

Základová konstrukce je tvo ena pasy z prostého betonu C20/25, na kterých jsou

st edem uloženy tvarovky ztraceného bedn ní BS 30 zalité betonem C20/25 a dopln né

výztuží. Ztracené bedn ní je osazeno tepelnou izolací SYNTHOS XPS PRIME 30 L

120 o tl. 120 mm. V základových pásech budou vytvo eny prostupy dle výkresu

základu. P ed zahájením betonáže bude základová spára za išt na a položen zemnící

pásek FeZn 4 x 30 mm s vývody pro napojení vodi e hromosvodu., který bude vytažen

nad úrove  terénu. Kolem základ  bude uloženo drenážní potrubí z perforované PVC

trubky DN 160 mm, které bude vyvedené do vsaku a zasypané drenážním obsypem



44

z kameniva frakce 16 – 32. Drenážní obsyp s perforovaným potrubím bude od ostatní

zeminy odd len vrstvou geotextilie.

Podkladní vrstva

Na tuto konstrukci navazuje podkladní beton o tl. 150 mm vyztužený kari sítí

Ø6/150x150mm.

Hydroizolace

Izolace proti zemní vlhkosti je vy ešena pomocí SBS modifikovaného

asfaltového pásu  Glastek 40 Special Mineral o tlouš ce 4 mm, který je vyztužen

sklen nou tkaninou. Na st ešní konstrukci je navržena pojistná hydroizola ní folie

difuzn  otev ená Tyvek Solid.

Svislé konstrukce

Obvodové nosné konstrukce budou poskládány z d ev ných hranol

300X300mm dle výrobních výkres , vnit ní nosné konstrukce rovn ž poskládány

z d ev ných hranol  250x300mm a svislé nenosné konstrukce budou montované

z hranol  60x120 vypln ných minerální izolací uložené na podkladním prahu

a oplášt né SDK deskami v obou nadzemních podlaží. Obvodové konstrukce sklepních

prostor jsou ze ztraceného bedn ní tl.300mm. Nosné sklepní st ny jsou provedeny

rovn ž ze ztraceného bedn ní.

eklady

V 1.S je použit obloukový nad vstupními dve mi a betonové p eklady v otvorech

v nosných zdích sklepních prostor.

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce budou provedeny z d ev ných stropních trám  160x240mm

se záklopem z OSB desek EGGER 4 TOP tl.15mm kladených na sebe k ížem ve 2

vrstvách. Trámy jsou áste  viditelné. Pohledovou vrstvu tvo í SDK desky Knauf

Diamant p ipevn né k d ev ným latím 40x60mm p išroubovaným k stropním trám .

Schodišt

Schodišt  bude provedeno truhlá em z masivního d eva. Bude jednoramenné

smíšeno aré schodnicové.
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St echa

St echa bude zateplena pod a mezi krokvemi pomocí pás  ze skelné plsti Isover

Uni. Pojistnou hydroizola ní vrstvu tvo í difuzn  otev ená hydroizolace Tyvek Solid.

St ešní kratinou bude keramická taška Bramac engoba – antracitová barva.

Komín

Komínové  t leso  bude  provedeno  systémem  SCHIEDEL  UNI  ADVANCED

s velikostí tvarovky 306 x 360 mm a komínovou vložkou Ø 160 mm. Nadst ešní ást

bude provedena z ukon ovacích prvk  UNI FINAL zakon ených krycí deskou.

Podlahy

V 1.NP budou podlahy skladebné tlouš ky 190 mm, vrstva tepelné izolace bude

v tlouš ce 150 mm z desek Isover EPS GreyWall, na ní budou položeny desky Rigidur

2x10mm ve dvou na sebe kolmých vrstvách, tvo ící roznášecí vrstvu. Na desky se

položí separa ní vrstva Mirelon a na tu se ukládá masivní d ev ná podlaha. V místech

s našlapnou vrstvou keramické dlažby bude do skladby p idána elektrická topná rohož.

Ve 2.NP budou podlahy tlouš ky 200 mm, vrstva izolace budou kro ejové desky

z minerální plsti Isover T-N 2x50mm. Nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby, nebo

masivních d ev ných prken. V koupelnách, WC, technické místnosti bude použita

hydroizola ní st rka, která bude vytažená na st ny do výšky 300 mm nad podlahu.

echody mezi jednotlivými materiály nášlapných vrstev budou ešeny podlahovými

lištami. Podlahy budou opat eny sokly podle typu nášlapné vrstvy. Podrobné skladby

podlah viz složka . 5.

Podhledy

Podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek Knauf Diamant

v tlouš ce 12,5 mm na rošt z d ev ných profil  40x60mm. V 1.NP budou trámy

viditelné ve všech místnostech krom  technické místnosti, WC a koupelny.

Izolace tepelné a zvukové

 Obvodové st ny objektu budou zatepleny z interiérové strany domu minerální

izolací Isover Woodsil . Základové zdivo (sokl) je opat eno tepelnou izolací SYNTHOS

XPS PRIME 30 L 120 o tl. 120 mm. St echa je zateplena pásy ze skelné plsti Isover

Uni. V 1.NP bude v podlaze vrstva tepelné izolace v tlouš ce 150 mm z desek Isover
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EPS Grey Wall a z kro ejové izolace mirelon. Ve 2.NP bude izolace z kro ejových

desek z minerální plsti Isover T-N.

Truhlá ské výrobky

Podrobný popis výrobk  je uveden ve složce . 4.

Záme nické výrobky

Podrobný popis výrobk  je uveden ve složce . 4.

Klempí ské výrobky

Oplechování venkovních parapet  bude provedeno z titanzinku. Podrobný popis

výrobk  je uveden ve složce . 4.

Omítky

Omítky se objeví jen na suterénních st nách z interiérové strany. Vnit ní omítky

budou dvouvrstvé vápenocementové. Jádrová omítka Cemix tl. 10mm a štuková omítka

Cemix tl. 2,5 mm.

Obklady

Vnit ní keramické obklady budou provedeny v kuchyni, koupelnách a na WC.

Výšky obklad  budou provedeny dle výkres  p íslušných podlaží. Budou použity

spárované obklady RAKO kladené do tmelu a plastových okrajových lišt. Spáry

obklad  mezi st nou a podlahou budou vypln ny silikonovým tmelem. Z exteriéru

z pohledových stran bude proveden kamenný obklad sklepa a soklu.

Malby a nát ry

ev né trámy obvodových st n budou ošet eny vod odolným bezbarvým

olejem odolným UV zá ení. D ev né trámy vnit ních st n budou opat eny

protipožárním nát rem.

Malby st n budou provedeny dvojitým nát rem PRIMALEX. Na zatmelených a

ebroušených sádrokartonových deskách bude provedena malba disperzní barvou.

Záme nické výrobky budou opat eny dvojnásobným základním nát rem a jedním

vrchním nát rem.
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2.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu
nosné konstrukce

Užitné zatížení: 1,5 kN/m2

Zatížení sn hem (II. sn hová oblast): 1,27 kN/m2

Sou initel nahodilého zatížení: 1,5

Sou initel stálého zatížení: 1,35

2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup

Stavba bude provád na tradi ními postupy, bez neobvyklých konstrukcí.

2.5 Zajišt ní stavební jámy

Ne eší se.

2.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu

vlastní konstrukce, p ípadn  sousední stavby

Všechny používané stavební technologie musí být provád ny dle platných

provád cích p edpis . Žádné práce nebudou ovliv ovat stabilitu sousední stavby.

2.7 Zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpev ovacích

konstrukcí i prostup

Nebude provád no.

 2.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

i provád ní stavby je nutné kontrolovat zakrývané a t žko dostupné

konstrukce. P ed betonáží základových pás  bude provedena kontrola za išt ní

základové spáry, dále pak bude provedena kontrola polohy výztuže p ed betonáží ŽB

konstrukcí.
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V Brn  25. 5. 2016                  Hana T eštíková
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3. ZÁV R

Zám rem mé bakalá ské práce bylo navrhnout novostavbu rodinného domu pro

ty lennou rodinu, s využitím svahu, který nabízel daný pozemek. Stavební pozemek

vhodný k umíst ní této budovy jsem použila v míst  mého bydlišt  v Horní Be , na

parcele . 2615. P i ešení úkolu jsem se snažila skloubit jednoduchost, prakti nost

a ú elnost dispozice domu tak, aby spl oval požadavky na sou asné bydlení. Nejd íve

byla navržena jeho dispozice, která se v pr hu tvorby práce m nila až do finální

podoby a poté konstruk ní systém s ešením vhodných materiál  pro výstavbu.

Výsledkem mé práce je projektová dokumentace pro provedení stavby

rodinného domu, která byla zpracována dle platných zákon , vyhlášek a norem.

Navržený objekt je áste  podsklepený má dv  podlaží a sedlovou st echu s viký i.

Bakalá ská práce obsahuje technické zprávy, p ípravné a studijní práce, situa ní

výkresy, výkresy architektonicko-stavebního ešení, výkresy stavebn  konstruk ního

ešení, požárn  bezpe nostní ešení a posouzení stavební fyziky.

i vypracování projektu jsem využívala znalosti získané p i studiu a velice

ínosné byly  rady a p ipomínky vedoucího práce. Zpracování projektu m  obohatilo

o cenné zkušenosti a informace, které budu moci nadále využívat v budoucí praxi.
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ

Použité právní p edpisy

– zákon . 350/2012 Sb., zákon, kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., o územním

  plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a n které

  související zákony

– vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

– vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Použité normy

– SN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkres  stavební ásti

– SN 73 0810- Požární bezpe nost staveb: Spole ná ustanovení

– SN 73 0802- Požární bezpe nost staveb: Nevýrobní objekty

– SN 73 0833- Požární bezpe nost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování

– SN 73 0873- Požární bezpe nost staveb: Zásobování požární vodou

– SN 73 0540- Tepelná ochrana budov

– SN 73 0532- Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a související akustické

vlastnosti stavebních výrobk

– SN 73 4301- Obytné budovy

– SN 73 0580- Denní osv tlení budov

– SN 73 1901- Navrhování st ech

– SN 73 4201- Komíny a kou ovody

Literatura

REMEŠ  Josef,  Ivana  UTÍKALOVÁ,  Petr  KACÁLEK,  Lubor  KALOUSEK,  Tomáš

PET EK a kolektiv. Stavební p íru ka: to nejd ležit jší z norem, vyhlášek a zákon .

2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, 248 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9.
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

k.ú. katastrální území
p. . parcelní íslo

SN eská státní norma
. íslo

Sb. sbírky
vyhl. vyhláška
SO stavební objekt
PT vodní terén
UT upravený terén
PB požárn  bezpe nostní ešení
žb. železobeton
SDK sádrokarton
tl. tlouš ka
PENB pr kaz energetické náro nosti budovy
dl. délka
h výška
ks kus
RŠ revizní šachta
VŠ vodom rná šachta
ER elektrosk
HUP hlavní uzáv r plynu
RN reten ní nádrž
FeZn pozinkované železo
EPS nový polystyren
XPS extrudovaný polystyren
TI tepelná izolace
kce konstrukce
B.p.v. výškový systém Balt po vyrovnání
S-JTSK státní jednotná trigonometrická sí  katastrální
PÚ požární úsek
SPB stupe  požární bezpe nosti
DP1 konstruk ní ást z neho lavých výrobk
OB1 obytné budovy první kategorie
A1 reakce na ohe
NÚC nechrán ná úniková cesta
PHP enosný hasicí p ístroj
pozn. Poznámka
max. maximální
min. minimální
NP nadzemní podlaží
NN nízké nap tí
U sou initel prostupu tepla
UN,20 požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla
Uem pr rný sou initel prostupu tepla
Uem,N požadovaná hodnota pr rného sou initele prostupu tepla
Uem,rec doporu ená hodnota sou initele prostupu tepla
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Uw sou initel prostupu tepla okna
RT odpor konstrukce p i prostupu tepla
Rsi odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  konstrukce
Rse odpor p i p estupu tepla na vn jší stran  konstrukce
Rsik odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  konstrukce v kout

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu
si vnit ní povrchová teplota konstrukce
e návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období
i návrhová teplota vnit ního vzduchu
sik vnit ní povrchová teplota v kout  konstrukce

ai teplotní p irážka
si,min nejnižší teplota v kout
Rsi,k pom rný teplotní rozdíl vnit ního povrchu konstrukcí v kout

sou initel tepelné vodivosti materiálu
fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu
fRsi,N požadovaná hodnota teplotního faktoru vnit ního povrchu

objemová hmotnost vrstvy
d tlouš ka vrstvy konstrukce
A plocha
V objem na systémové hranici budovy
R’w vzduchová nepr zvu nost
R’w,N požadovaná vzduchová nepr zvu nost
B initel teplotní redukce

relativní vlhkost vzduchu
koruna eská

R.Š. rozvinutá ší ka
KV konstruk ní výška
tab. tabulka
obr. Obrázek
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6. SEZNAM P ÍLOH

SLOŽKA .1 – P ÍPRAVNÉ STUDIJNÍ PRÁCE

1.1 STUDIE

1.1.01 DORYS 1S

1.1.02 DORYS 1NP

1.1.03 DORYS 2NP

1.1.04 EZY, A,B

1.1.05 POHLEDY

1.1.06 POHLEDY

1.1.07 SCHÉMA ROZVOD  VODY

1.1.08 SCHÉMA VEDENÍ KANALIZA NÍHO POTRUBÍ

1.1.09 KATASTRÁLNÍ MAPA

1.2 SEMINÁRNÍ PRÁCE – ROUBENÉ STAVBY

SLOŽKA .2 - C SITUA NÍ VÝKRESY

C.1  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH

C.2 CELKOVÝ SITUA NÍ VÝKRES

C.3 KOORDINA NÍ SITUA NÍ VÝKRES

SLOŽKA .3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ

D.1.1.01 DORYS 1S

D.1.1.02 DORYS 1NP

D.1.1.03 DORYS 2NP

D.1.1.04 EZ A-A

D.1.1.05 EZ B-B

D.1.1.06 POHLEDY S,Z

D.1.1.07 POHLEDY J,V

D.1.1.08 ZÁKLADY

D.1.1.09 VÝPIS SKLADEB

D.1.1.10 VÝPIS VÝROBK
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SLOŽKA .4 - D.1.2 STAVEBN  KONSTRUK NÍ EŠENÍ

D.1.2.01 VÝKRES STROPU NAD 1S

D.1.2.02 VÝKRES STROPU NAD 1NP

D.1.2.03 VÝKRES KROVU

D.1.2.04 DETAIL A

D.1.2.05 DETAIL B

D.1.2.06 DETAIL C

D.1.2.07 DETAIL D

D.1.2.08 DETAIL E

D.1.2.09 VÝROBNÍ VÝKRES OBVODOVÝCH ST N

D.1.2.10 VÝROBNÍ VÝKRES VNIT NÍCH NOSNÝCH ST N

D.1.2.11 VÝROBNÍ VÝKRES ŠTÍTOVÉ ST NY

SLOŽKA .5 - D.1.3 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ

D.1.3.2 SITUACE POŽÁRN  NEBEZPE NÉHO PROSTORU

SLOŽKA .6  – STAVEBNÍ FYZIKA

D.1.4.1 POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY
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