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A4. Anotace 

 

Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s ateliérem. Dům je umístěn 

v městečku Šenov, v jeho klidné části. Pro tuto část města je typická zástavba rodinnými 

domy, které mají charakter spíše městských vil než venkovské zástavby. Tento rodinný 

dům poskytne bydlení pro čtyřčlennou rodinu, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti. 

V projektu hraje velkou roli vzdušnost a velký prostor. 

 

 

A4. Annotation 

 

The subject of this bachelor's degree was to design a family house with a studio. The house 

is located in the small town Šenov in the quiet part. For this part of town is a typical single-

family homes built that are more urban charakter villas than countryside development. This 

family house will be for a family of four, comprising two adults and two children. In the 

project has great role airiness and a large space. 
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Průvodní zpráva vedoucího bakalářské práce 

 

 

Tato bakalářská práce na závěr bakalářského studia studijního programu a studijního oboru 

architektura a stavitelství podle publikace. Studijní plány studijních programů FAST pro 

akademický rok 2007/2008). slouží  k ověření  vědomostí a dovedností, které student získal 

během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení technických a odborných problému 

studovaného oboru“…. „ Student prokazuje, že je schopen řešit, písemně prezentovat řešení 

zadaného úkolu a verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky řešení“. Prokázat, že je 

schopen „samostatně pracovat zadané téma, ovládá technický způsob vyjadřování a umí 

pracovat s odbornou literaturou a technickými normami“. Témata  „vycházejí  z…plánu … 

profilující katedry“. 

 

 Předmětem oboru studijního oboru architektura a stavitelství na stavební fakultě je průkaz 

schopnosti porozumět architektonickému záměru po stránce provozu a estetiky a dopracovat 

jej v realizační dokumentaci. Nežádá se provést kompletní dokumentaci – k prokázání 

požadovaných dovedností a schopností byly zadány jen příslušné dílčí části stavby. . 

Prokázat umělecko-architektonické schopnosti se požaduje pouze u absolventů, kteří hodlají 

dále studovat architekturu. U ostatních se požaduje prokázat ve speciální části schopnosti a 

dovednosti  ve specializaci, které se chtějí nadále věnovat.  .   

 

Gabriela Vejlupková je absolventem studijního oboru architektura a stavitelství  se 

specializací pozemní stavitelství, ve které zpracoval detail kotvení balkonového zábradlí 

Absolvent v předložené samostatné bakalářské práci prokazuje na  zadaných dílčích částech 

objektu dovednosti a invenci.provést hlavní části stavební realizační dokumentace a realizační 

dokumentace vybrané specializace  Podkladem pro práci byly zadané části  jeho vlastního 

návrhu provedeného v rámci klasifikovaného zápočtu v předmětu Ateliér I v roce 2008/9.. 

 

 

Ostrava 30. dubna 2010 

 

       Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc. 

        Vedoucí bakalářské práce 
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. 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

cca - cirka 

č. – číslo 

ČUBP – český úřad bezpečnosti práce 

ČSN – česká státní norma 

EPS – expandovaný polystyren 

FAST – stavební fakulta 

Kč – korun českých 

km – kilometr, délková jednotka, 1 km- 1000 metrů 

k.ú. – katastrální úřad 

m – metry, základní délková jednotka 

mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm- 0,001 metrů 

m2 – metry čtvereční 

m2 – kilometry čtvereční 

m3 – metry krychlové 

NP – nadzemní podlaží 

TZB – technické zařízení budov 

odst. – odstavec 

parc. – parcela 

P+D – typ zdiva firmy Porotherm, (pero+drážka) 

Popř. – popřípadě 

Resp. – respektive 

RŠ – revizní šachta 

SDK - sádrokartón 

Sb. – sbírky, sbírka 

S.O. – stavební objekt 

SV – světlost 

SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 

Tis. – tisíc 

Tl. - tloušťka 
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1. Úvod 

 

 Náplní této bakalářské práce bylo vypracování projektu dokumentace k 

provedení stavby. Tato bakalářská práce je zaměřena především na část pozemního 

stavitelství. Nedílnou součástí práce je také studie stavby. 

 

 Tato práce obsahuje textovou a grafickou část stavby. Textovou část tvoří 

průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, zásady organizace výstavby, 

dokumentace stavby a technická zpráva. Grafická část zahrnuje výkresovou 

dokumentaci objektu. 

 

1.1 Informace o zadaném pozemku a městě 

 

 Určený pozemek mé bakalářské práce se nachází v městečku Šenov u Ostravy. 

V Šenově žije asi 6000 obyvatel, převážně v rodinných domech. Ve městě se také 

nachází několik bytových domů. 

 

 Město se rozkládá v okrese Ostrava – město na území o rozloze 16,63 km2 

v nadmořské výšce 255 m. Ve městě je několik významných památek, jako je barokní 

kostel prozřetelnosti boží, budova Základní umělecké školy. Tyto stavby se nacházejí 

v zámeckém parku. V centru města je základní devítiletá škola, školka, městský úřad a 

nákupní středisko. 
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2. Průvodní zpráva 

 

2.1 Identifikační údaje 

  

Název stavby:   Rodinný dům s ateliérem (Family house with a studio) 

Druh stavby:   výstavba 

Místo stavby:   Pod školou, 739 34 Šenov 

Okres:    Ostrava - Město 

Stavební úřad:   Šenov 

Katastrální území:  Šenov u Ostravy, parc. Č. 2886/13 

Katastrální úřad:  Ostrava 

Kraj:     Moravskoslezský kraj 

Investor:   Manželé Petra a Pavel Novákovi, 

   Komenského 102/II, 642 05 Písek 

Projektant:   Gabriela Vejlupková 

    Pod školou 1533, 739 34, Šenov u Ostravy 

Zodpovědný projektant:  Gabriela Vejlupková 

Stavební náklady:  cca 9 477 000,00 Kč 

Datum:   5/2010 

 

2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 

 Stavební parcela č. 2886/13 o celkové výměře 1500 m2 v katastrálním území 

Šenov, se nachází v území s převládající funkcí obytnou, v rodinných domech 

charakteru spíše městských vil než venkovské zástavby.  

 Parcela je situována v mírně svažitém území. Pozemek není zarostlý stromy, je 

zatravněn. Základová půda je tvořena písčito - jílovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu 

nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Vjezd na pozemek je z ulice Pod školou 

(asfaltová komunikace šíře 5 m). Pozemek je oplocen (sloupky+tkané pletivo výšky 

150 cm), vjezdová brána šířky 3 m.  
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 U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od 

oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici 

Pod školou. 

 

2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

2.3.1 Mapové podklady 

  - katastrální mapa 1:2000 

  - územní plán města Šenov 

 

2.3.2 Ostatní podklady 

 - vlastní průzkumy, zakreslení stávajícího stavu na místě, zaměření a 

fotodokumentace 

 - požadavky investora 

 - zákon č. 183/ 2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů 

 - vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

 

  Speciální průzkumy prováděny nebyly 

 

2.3.3 Dopravní napojení 

 Vjezd na pozemek je z ulice Pod školou (asfaltová komunikace šíře 5 m) 

 

2.3.4 Napojení na elektrickou energii 

  Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je sloup 

rozvodu veřejného napětí, z kterého pak bude elektřina vyvedena do elektroměrového 

rozvaděče, který je umístěn v plotovém sloupku. 
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2.3.5 Rozvod tepla 

 Vytápění objektu bude řešeno lokálně a to pomocí plynového vytápění, 

umístěného uvnitř objektu. Objekt bude temperován na teplotu 20°, 24° v 

koupelnových prostorech. 

 

2.3.6 Napojení na vodovod 

 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu. 

 

2.3.7 Napojení na jednotnou kanalizaci 

 Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace, která je vedena na 

komunikaci Pod školou. 

 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. Veškeré 

doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, 

případně budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 

 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na 

výstavbu- dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ze dna 9. Června 1998 O obecných 

požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

2.6 Údaje o splnění regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. 

územně plánovací informace dle § 104, ods. 1 stavebního zákona 

 Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního 

plánu. 
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2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

 Přes pozemek neprochází žádné inženýrské sítě, které by bylo nutno překládat. 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. 

 

2.8 Přepokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 Projekt byl zadán jako bakalářská práce. Předpokládaná lhůta výstavby je 11 

měsíců. V prvním kroku bude provedena úprava terénu, dále pak vybetonování 

základů a samotná stavba rodinného domu. Materiál pro výstavbu bude skladován 

přímo na pozemku. 

 

 Dokončení projektu stavby květen 2010 

 Zahájení stavby  srpen 2011 

 Ukončení stavby  červenec 2011 

 

Postup výstavby: 

  - Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové spáry. 

  - Betonáž základů vč. podkladního betonu. Převzetí základové desky. 

  - Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí, osazení 

  překladů. 

  - Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

  - Zdění svislých konstrukcí ve 2. NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího 

  věnce. 

 - Osazení vazníků, kotvení. Sestavení vazníkové konstrukce. Aplikace pojistné 

 hydroizolace, dřevěného bednění a střešní krytiny. 

  - Kompletace schodiště. 

 - Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. Kompletace podkroví - 

 izolace střechy, pečlivé provedení parozábrany, SDK desky na rošt z CD 

 profilů. 

  - Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

  - Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 
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2.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové 

ploše budovy bytové či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových  

 

Zastavěná plocha celkem:  375 m2 

Obestavěný prostor:    1497 m3 

Podlahová plocha celkem:  480 m2 

Celkové náklady stavby:  9 mil. Kč 

  

 Stavba ani její provoz nebudou mít vliv na životní prostředí. Při realizaci musí 

být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně 

všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 

materiálů. Stavba a ani její provoz nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při 

výstavbě nedojde k narušení žádných ochranných pásem a nevzniknou nároky na 

zřízení nových. Pří realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo 

povrchových vod. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven 

způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1977 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17- 

stavební a demoliční odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. Souhrnná technická zpráva 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum u stavby, která 

je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Stavební parcela č. 2886/13 o celkové výměře 1500 m2 v katastrálním území 

Šenov, se nachází v území s převládající funkcí obytnou, v rodinných domech 

charakteru spíše městských vil než venkovské zástavby.  

 Parcela je situována v mírně svažitém území. Pozemek není zarostlý stromy, je 

zatravněn. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu 

nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Vjezd na pozemek je z ulice Pod školou 

(asfaltová komunikace šíře 5 m). Pozemek je oplocen (sloupky+tkané pletivo výšky 

150 cm), vjezdová brána šířky 3 m.  

 U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od 

oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici 

Pod školou. 

 Pozemek není situován v památkové rezervaci ani zóně. 

 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Objekt rodinného domu s ateliérem je situován v obytné zóně: Šenov. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je kolmá 

k ose komunikace (Pod školou). Vjezd na pozemek navazuje na 2 stání pro osobní 

auta, které je na severovýchodní straně pozemku. Objekt splňuje závazné pokyny 

zadané regulačním plánem. 

 Půdorys objektu rodinného domu je ve tvaru obdélníka s další vystupující 

obdélníkovou plochou. Budova je dvoupodlažní. Vstup do objektu je ze západní 

strany objektu. Vede přes zádveří do chodby a do obytné části rodinného domu. U 

zádveří je umístěná šatna. Z chodby je po pravé straně přístup do technické místnosti a 

WC. Z chodby rovně je přístup do ložnice a z ložnice je přístup do šatny a koupelny. 
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Po levé straně je vstup do pracovny a společného prostoru obsahující obývací pokoj, 

jídelnu a kuchyň. Z jídelny a obývacího pokoje je vstup na terasu. 

 Schodištěm je dále zpřístupněno 2.NP, kde je se nachází po pravé straně 

ateliér. Po levé straně dva dětské pokoje. Ze schodišťového prostoru rovně je přístup 

na terasu.  

 Hmotové řešení dvoupodlažní budovy s pultovou střechou je v harmonickém 

souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými domy. Důležitou součástí stavby je 

zahradní úprava s oplocením a zahradní architekturou. 

 

3.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vnějších ploch 

 

Základy 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z 

prostého betonu - C12/15. Objekt bude založen v nezamrzné hloubce 1,03 m od 

upraveného terénu. Pod obvodovou zdí budou základy široké 515 mm, pod vnitřní 

nosnou zdí tl. 440 mm budou základy široké 740 mm. Pod zdivem tloušťky 300 mm 

bude základ široký 600 mm. Pod zdivem tloušťky 175 mm bude základ široký 475 

mm. Podkladní betony (C12/15 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný 

štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

 

Konstrukční systém 

 Obvodové zdivo bude řešeno z tepelně izolační tvárnic POROTHERM           

44 EKO+ na tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou 

doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní nosné zdi budou z tvárnic 

POROTHERM 30 P+D a 17,5 P+D na maltu Porotherm. Příčky jsou navrženy zděné z 

keramických příčkovek POROTHEM 11,5 P+D na maltu Porotherm. Otvory v 

obvodových stěnách a nosných stěnách (nad okny) jsou opatřeny překlady ze systému 

Porotherm (PTH 7). Otvory v příčkách nad (dveřmi) budou ze systému Porotherm 

(PTH 11,5). 
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Stropy 

  Stropní konstrukce 1. NP je z keramicko-betonových nosníků POROTHERM 

POT 160x175 a vložek MIAKO 19/50 PTH, v místě uložení železobetonového 

schodiště jsou navrženy doplňkové vložky MIAKO 8/62,5. Tloušťka stropu 250 mm, 

beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s 

věncovkou Porotherm VT 8/23,8 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o tloušťce 

100 mm) je navržen v rámci stropů 1. NP. 

 

Schodiště 

  Schodiště je řešeno jako jednoramenné, schodiště je železobetonové, uložené 

na nosnících porotherm POT 160x175, počet stupňů v rameni schodiště je 18. Výška 

stupně je 163 mm, hloubka 277 mm. Schodiště je široké 1325 mm. 

  Stupně jsou obloženy dřevěným obkladem dubovým, stupnice je tvořena 

deskou tl. 25 mm, podstupnice deskou tl. 15 mm, mezi sebou jsou spojené na péro a 

drážku. Obklad je opatřen bezbarvým krycím nátěrem, podhled ŽB desky je tvořen 

omítkou Porotherm universal.  

  Schodiště je opatřeno madly po obou stranách. Madla jsou z nerez oceli a jsou 

kotveny do zdi. 

 

Zastřešení 

   Střecha pultová se sklonem 6° se štítem na jižním průčelí. Konstrukce  krovu je 

tvořena dřevěnými vazníky. Střešní krytinu tvoří titanzinková střešní krytina. 

Vnější plochy 

   Vjezd na pozemek navazuje na 2 stání pro osobní auta, které je na západní 

straně pozemku. Pěší přístup je z příjezdové komunikace a rovněž navazuje na stání pro 

auta. Důležitou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a zahradní architekturou 

a velkou terasou. Celé okolí stavby bude osázeno půdokryvnou, nízkou i vzrostlou 

zelení a keři. Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší komunikace je provedena ze 

zámkové betonové dlažby. 
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3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

  Vytápění objektu bude řešeno lokálně a to pomocí plynového vytápění, 

umístěného uvnitř objektu. Objekt bude temperován na teplotu 20°, 24° v koupelnových 

prostorech.  

  Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je sloup 

rozvodu veřejného napětí, z kterého pak bude elektřina vyvedena do elektroměrového 

rozvaděče, který je umístěn v plotovém sloupku. 

  Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace, která je vedena na 

komunikaci.  

  Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu v ulici Pod 

školou v majetku SmVaK.  

  Napojení k plynovodu bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

skříň s HUP.  

  Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z pozemku 

na ulici Pod školou (asfaltová komunikace šíře 5 m). 

 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

  

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 

klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

  Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z pozemku 

na ulici Pod školou (asfaltová komunikace šíře 5 m). Pozemek není poddolován - není 

součástí řešení projektu. 

 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

  Vytápění domku bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 24 

kW. Odkouření bude vyvedeno nad střechu. 

  Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace, která je vedena na 

komunikaci.  

  Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 

skládku dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. 



30 
 

  Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

  K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

  Při dodržování projektu, všech souvisejících norem a správného vedení všech 

prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. Stavba a ani 

její provoz nevyžadují speciální ochranu proti hluku. Při výstavbě nedojde k narušení 

žádných ochranných pásem a nevzniknou nároky na zřízení nových. Při realizaci stavby 

se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. 

  Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. Dále budou 

respektovány ustanovení zákona č. 22/1977 Sb. V platném znění a na něj navazující 

ustanovení vlády. 

 

3.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací 

 Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

 

3.1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

do projektové dokumentace 

  Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace 

a zaměření projektantem. 

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

  Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření.  

 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

 SO 01 - Novostavba objektu 

 SO 02 – Přípojka vody 

 SO 03 – Kanalizace 
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 SO 04 – Zpevněné plochy 

 SO 05 - Přípojka plynu 

 SO 06 - Přípojka vody 

 SO 07 - Přípojka NN 

 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

 Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

 

3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Při vykonávání stavebních prací bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb., tj. 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při 

provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky, 

ČÚBP č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení a vyhlášky ČÚBP č. 324/90 S., o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích. 

 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých materiálů. 

 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030.  

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1977 Sb. V platném znění a 

na něj navazující ustanovení vlády.   

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Mechanická odolnost a stabilita terénu, na kterém bude objekt vystavěn se zdá 

vyhovující, nebyly pozorovány žádné nebezpečné jevy nebo poddolování. Bude 

proveden statický výpočet, aby bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení 

na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
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3.2.1 Zřícení stavby nebo její části 

Nebylo řešeno 

 

3.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Nebylo řešeno 

 

3.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Nebylo řešeno 

 

3.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Nebylo řešeno 

 

3.3 Požární bezpečnost 

 Požární bezpečnost stavby musí být posouzená požárním specialistou a 

výsledky hodnocení budou pak přiloženy v příloze č.1 Souhrnné technické zprávy. 

 

3.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 

 

3.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 

 

3.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

 Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 

 

3.3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat 

 Tento bod bude zpracován v požární zprávě v dalším stupni projektu. 
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Provoz stavby nevyžaduje žádna zvláštní opatření z hlediska hygieny. Postačí 

běžná údržba v režimu provozního řádu (§ 21 a zákona 258/2000 Sb.) vyhotoveném 

provozovatelem před kolaudaci stavby a schválen orgánem veřejného zdraví. 

 Při vykonávání stavebních prací bude dodržován zákon č.309/2006 Sb., tj. 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při 

provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky. 

ČÚBP č. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

 Při realizaci musí být dodržen projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při prací včetně souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude ustanoven způsob 

zajištění bezpečnostní práce ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030.  

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a 

na něj navazující ustanovení vlády. 

 Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční 

odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve 

znění pozdějších předpisů). Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.. 

 

3.4.1 Zásady pro nakládání s odpady 

 - minimalizovat vznikání odpadů 

 - separovat jednotlivé druhy odpadů 

 - uplatňovat zásady maximální recyklace 

 - minimalizovat odpady k přímému skládkování 
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3.4.2 Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

 

                (t/rok)       kategorie odpadu 

17 01 01 Beton     1,0          0  

17 02 01 Dřevo     3,5          0 

17 02 02 Sklo      0,5          0  

17 02 03 Plasty     0,2          0 

17 04 05 Železo a ocel    1,0          0 

17 09 04 Směšné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

Nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky     0,01         N  OZO 

20 03 01 Směšný komunální odpady   0,8         O 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 Stavba jako celek musí splňovat požadavky na veškeré provozy, popř. zařízení, 

které se nesmějí vzájemně rušit nad přípustnou míru stanovenou obecními, zvláštními 

předpisy (např. nařízení vlády) a ČSN 73 4303 a ČSN 73 4302. Současně stavba jako 

celek i její části musí být dále užívány v souladu s obecně technickými předpisy a 

hygienickými požadavky jako je větrání, vytápění aj. Bezpečnost při užívaní nebude 

ohrožena. 

 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se 

provizorní oplocení staveniště. 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 Pro ochranu vnitřních obytných prostorů proti hluku pronikajícího zvenčí platí 

ČSN 73 0532. Stavba se nachází v klidném prostředí, pro jistotu ale hluk z blízké 

komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní zvukovou izolací. 
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 Střešní konstrukce a základy budou zatepleny tepelnou izolací, stejně jako 

bude zateplena obvodová konstrukce objektu.  

 Všechny konstrukce pak budou splňovat veškeré normativní nároky 

požadované příslušnými předpisy. Tepelné izolace budou splňovat požadavky 

Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky novely normy 

ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 

291/2001. 

 

3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 V dané lokalitě nevznikají zásadní vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

Radon – nenachází se zde 

Agresivní spodní vody – nebylo řešeno 

Seismicita – území se nenachází v seizmické oblasti 

Ochranná a bezpečnostní pásma – pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu  

Sesuvy půdy – pozemek se nenachází ve svažité oblasti, nehrozí zde sesuvy půdy 

Povodně – na pozemku nehrozí povodně 

Poddolování – pozemek se nenachází na poddolovaném území 

Povětrnostní vlivy – proti těmto vlivům chrání objekt zastřešení a obvodová 

konstrukce budovy 

 

3.10  Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva je řešeno tím, že realizace stavby vylučuje v daném místě 

provádět stavební práce v nočních hodinách. Provede se provizorní oplocení 

staveniště. 
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3.11  Inženýrské stavby (objekty) 

  

3.11.1  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

 Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace, která je vedena na 

komunikaci. 

 

3.11.2  Zásobování vodou 

 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu v ulici Pod 

školou v majetku SmVaK.  

 

3.11.3  Zásobování energiemi 

 Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je sloup 

rozvodu veřejného napětí, z kterého pak bude elektřina vyvedena do elektroměrového 

rozvaděče, který je umístěn v plotovém sloupku. 

 Napojení k plynovodu bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

skříň s HUP. 

 

3.11.4  Řešení dopravy 

 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z pozemku 

na ulici Pod školou (asfaltová komunikace šíře 5 m). 

 

3.11.5  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 

Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou parkoviště bude vydlážděna 

betonovou zámkovou dlažbou.  

 

3.11.6  Elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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3.12  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 Stavba a ani její provoz neobsahuje technologické zařízení budov.  
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4. Situace stavby 

 Situace a vytyčování plán stavby, jsou obsaženy ve výkresové části. Situace 

budou mít vhodně zvolené měřítko. 
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5. Dokladová část 

 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování projektové dokumentace 

 V průběhu zpracování projektu, nedošlo k žádným změnám ani případným 

stanoviskům žádných z dotčených orgánů. Byly provedeny konzultace nad zvoleným 

zadáním s navrženými konzultanty stavební fakulty. 

 

5.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

 Průkaz energetické náročnosti budovy byl vypracován v programu firmy 

Wienerberger. Softwarem bylo zjištěno, že budova penzionu vyhoví požadavku na 

postup tepla obálkou budovy. Výsledkem je hodnocení typu B, což značí, že objekt je 

úsporný (viz příloha č. 1). 
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6. Zásady organizace výstavby 

 

6.1 Technická zpráva 

 

6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 2886/13 o celkové výměře 1500 m2 v 

katastrálním území Šenov. Vjezd na pozemek je z ulice Pod školou (asfaltová 

komunikace šíře 5 m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, 

který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Staveniště 

leží na louce, to znamená, že je porostlá trávou, přímo na staveništi se nenachází 

žádny stromový či keřový porost, který by omezoval výstavbu objektu. Staveniště 

bude vytýčeno a připraveno pro zahájení všech příslušných stavebních prací. 

 Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani 

nových příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené 

plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto 

bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna. 

Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor 

sám s příslušným městským úřadem. 

 Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 

materiál. 

 

6.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

 Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je sloup 

rozvodu veřejného napětí, z kterého pak bude elektřina vyvedena do elektroměrového 

rozvaděče, který je umístěn v plotovém sloupku. 

 Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace, která je vedena na 

komunikaci.  

 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu v ulici Pod 

školou v majetku SmVaK.  
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 Napojení k plynovodu bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

skříň s HUP.  

 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

 

6.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

 Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky 

vody a elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, 

která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. Odvodnění celého staveniště není 

nutné, jelikož staveniště neleží na podmáčeném území. 

 

6.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon č. 

309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při prací v pracovněprávních vztazích (zákon o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při provádění 

stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je nutné dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením 

prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště 

musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem 

vstupu všech nepovolaných osob. 

 Staveniště bude z hlediska ochrany proti krádežím oploceno. Celé staveniště 

musí být taky řádně osvětleno. 
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6.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 Zařízení staveniště bude řádně oploceno a bude prováděna kontrola a čištění 

dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. 

 Výstavba rodinného domu nebude narušovat běh přilehlého okolí. Celé 

staveniště bude oploceno a to jak z hlediska vniknutí na stavbu, tak proti různým 

krádežím. Na staveništi se nebude pracovat v noci, aby nebylo narušeno hledisko 

veřejných občanských zájmů. 

 Bude dodržena ČSN 73 0532 pro ochranu vnitřních obytných prostorů proti 

hluku pronikajících zvenčí.  

 Stavba jako celek musí splňovat požadavky na veškeré provozy, popř. zařízení, 

které se nesmějí vzájemně rušit nad přípustnou míru stanovenou obecními, zvláštními 

předpisy (např. nařízení vlády) a ČSN 73 4301 a ČSN 73 4302. 

 

6.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

 Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. 

Rozsah sociálního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků. Návrh a zřizování 

sociálního zařízení je v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými 

ministerstvem zdravotnictví. 

 Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - staveništní 

kontejner, chemické WC a kontejner na stavební suť. Pro správu a administrativu je 

navržena 1 mobilní buňku. Pro maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě 

vyskytnou, je navrhnutá taktéž jedna mobilní buňka. WC kabinka je také navržena 

jedna. Při osazení buněk po dobu delší než ½ roku musí být buňky osazené na 

silničních panelech nebo na základech o rozměrech 0,4 x 0,8 x 0,6 m. Vytápění je 

elektrické. 

 

6.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery 

nevyžadující základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou 

kontejnery odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v 

areálu investora nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 
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6.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a 

musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které 

odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z 

bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni.  

 Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a 

technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní 

požadavky dle zákona 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 dále zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Projekt výstavby rodinného domu respektuje podmínky hygienických předpisů 

a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

 Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, 

případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou 

součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby 

znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 

 Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 

502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
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pozdějších předpisů, dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 

venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné 

hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

 

6.1.10  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 Lhůta výstavby je 11 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 

investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. 
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7. Dokumentace stavby – pozemní stavební objekty 

 

7.1 Architektonické a stavebně technické řešení – Technická zpráva 

 

7.1.1 Účel objektu 

 Tento rodinný dům poskytne bydlení pro čtyřčlennou rodinu, kterou tvoří dva 

dospělí a dvě děti.   

 Stavební parcela č. 2886/13 o celkové výměře 1500 m2 v katastrálním území 

Šenov, se nachází v území s převládající funkcí obytnou, v rodinných domech 

charakteru spíše městských vil než venkovské zástavby.  

 Parcela je situována v mírně svažitém území. Pozemek není zarostlý stromy, je 

zatravněn.   

 

7.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Objekt rodinného domu s ateliérem je situován v obytné zóně: Šenov. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je kolmá 

k ose komunikace (Pod školou). Vjezd na pozemek navazuje na 2 stání pro osobní 

auta, které je na severovýchodní straně pozemku. Objekt splňuje závazné pokyny 

zadané regulačním plánem. 

 Půdorys objektu rodinného domu je ve tvaru obdélníka s další vystupující 

obdélníkovou plochou. Budova je dvoupodlažní. Vstup do objektu je ze západní 

strany objektu. Vede přes zádveří do chodby a do obytné části rodinného domu. U 

zádveří je umístěná šatna. Z chodby je po pravé straně přístup do technické místnosti a 

WC. Z chodby rovně je přístup do ložnice a z ložnice je přístup do šatny a koupelny. 

Po levé straně je vstup do pracovny a společného prostoru obsahující obývací pokoj, 

jídelnu a kuchyň. Z jídelny a obývacího pokoje je vstup na terasu. 

 Schodištěm je dále zpřístupněno 2.NP, kde je se nachází po pravé straně 

ateliér. Po levé straně dva dětské pokoje. Ze schodišťového prostoru rovně je přístup 

na terasu.  
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 Hmotové řešení dvoupodlažní budovy s pultovou střechou je v harmonickém 

souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými domy. Důležitou součástí stavby je 

zahradní úprava s oplocením a zahradní architekturou. 

 

7.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Zastavěná plocha celkem:  375 m2 

Obestavěný prostor:  1497 m3 

Podlahová plocha celkem:  480 m2 
 

Osvětlení v objektu je díky proskleným stěnám a použitých velkých oknům přirozené. 

Kuchyně je orientována na sever. Ložnice, pracovna i oba dětské pokoje jsou 

orientovány na jih. Obývací pokoj, jídelna i obě terasy jsou orientovány na východ. 

Ateliér je orientovaný na sever avšak okna má i na východ a západ.  

 

7.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 Objekt je zděný ze systému Porotherm. Střecha je pultová, krov je dřevěný 

vazníkový. Stropy jsou tvořeny z nosníků Porotherm a vložek Miako. Schodiště ŽB 

monolitické, příčky Porotherm. 

 Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 Je vybrán systém Porotherm, protože splňuje požadavky na tepelné a akustické 

vlastnosti. Tyto požadavky byly hlavními podmínkami pro výběr konstrukčního 

systému. Ke kladům také patří, že systém Porotherm je systém variabilní, ekologický, 

recyklovatelný a léty prověřený. 

 

7.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější 

obálka objektů bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a 

měrnou energetickou spotřebou dle Vyhlášky č. 291/2001. 
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 Byl vybrán systém Porotherm, právě proto, že splňuje veškeré požadavky na 

technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Výplně otvorů, okna a dveře, byly taktéž 

navrženy tak, aby splňovaly podmínky příslušného tepelného odporu. 

 

7.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

 Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C12/15. Objekt 

bude založen v nezamrzné hloubce 1,03 m od upraveného terénu. Pod obvodovou zdí 

budou základy široké 515 mm, pod vnitřní nosnou zdí tl. 440 mm budou základy 

široké 740 mm. Pod zdivem tloušťky 300 mm bude základ široký 600 mm. Pod 

zdivem tloušťky 175 mm bude základ široký 475 mm. Podkladní betony (C12/15 

tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

 Výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu nejsou 

známy, protože se jedná o bakalářskou práci. Předpokládá se, že podzemní voda 

nezasáhne do konstrukce základů. 

 

7.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 Rodinný dům nebude mít vliv na rodinné domy v jeho okolí. Stavba nebude 

hlučná, nevznikají v ní žádné nebezpečné odpady a ani prašnost. Není třeba řešit 

případné negativní účinky na životní prostředí, stavba žádné takové nebude 

poskytovat. 

 

7.1.8 Dopravní řešení 

 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z pozemku 

na ulici Pod školou (asfaltová komunikace šíře 5 m). 

 

7.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

 V dané lokalitě nevznikají zásadní vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

Radon – nenachází se zde 

Agresivní spodní vody – nebylo řešeno 
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Seismicita – území se nenachází v seizmické oblasti 

Ochranná a bezpečnostní pásma – pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu  

Sesuvy půdy – pozemek se nenachází ve svažité oblasti, nehrozí zde sesuvy půdy 

Povodně – na pozemku nehrozí povodně 

Poddolování – pozemek se nenachází na poddolovaném území 

Povětrnostní vlivy – proti těmto vlivům chrání objekt zastřešení a obvodová 

konstrukce budovy 

 

7.1.10  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých materiálů. 

 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a 

na něj navazující ustanovení vlády. 

 

7.2 Stavebně konstrukční část – Technická zpráva 

 

7.2.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Stavební konstrukce je provedena z cihel Porotherm (nosné zdi i příčky). Celá 

konstrukce bude ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou Porotherm VT 8/23,8 

ve výšce stropu. Překlady nad okny a venkovními dveřmi jsou opatřeny překlady ze 

systému Porotherm (PTH 7). Otvory v příčkách nad (dveřmi) budou ze systému 

Porotherm (PTH 11,5). Střecha je řešená jako pultová se sklonem 6° se štítem na 

jižním průčelí. Konstrukce krovu je tvořena dřevěnými vazníky. Střešní krytinu tvoří 

titanzinková střešní krytina. 

 

7.2.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

Zemní práce 

Před zahájením stavebních prací objektů je nutno udělat nákresy vytyčování 

s popisem. Hlavní vytyčování body v objektu a 4 vzájemně nezávislé výškové body 
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budou vytyčeny oprávněným geodetem. Vytyčování bude prováděno až po sejmutí 

ornice do průměrné hloubky 0,2 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že 

ji bude možno využít k následným rekultivacím. Před zahájením výkopů nutno 

vyznačit nebo provést sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé 

nepažené do hloubky 1,20 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 

zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. 

 

Základy 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z 

prostého betonu - C12/15. Objekt bude založen v nezamrzné hloubce 1,03 m od 

upraveného terénu. Pod obvodovou zdí budou základy široké 515 mm, pod vnitřní 

nosnou zdí tl. 440 mm budou základy široké 740 mm. Pod zdivem tloušťky 300 mm 

bude základ široký 600 mm. Pod zdivem tloušťky 175 mm bude základ široký 475 

mm. Podkladní betony (C12/15 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný 

štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

 Vnější zdi základů jsou zatepleny tepelnou izolací isover EPS sokl tl. 80 mm. 

Betonace základu se provede spolu s betonovou mazaninou C 12/15 tl. 100mm, která 

je uložena na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Nad betonovou 

mazaninou je navržen 2x asfaltový penetrační nátěr. Hydroizolační pás 

z modifikovaného asfaltu Glastek 40 special mineral (celoplošně natavený), tepelná 

izolace EPS 100S tl. 80 mm. Dále systémová deska Varionova (Rehau)na kterou se 

umístí trubky podlahového vytápění. Dále topný anhydridový potěr tl. cca 50 mm.  

Nutno počítat s tím , že se předpokládá uložení ležaté kanalizace, vodovodního 

potrubí, zemního pásku hromosvodu před betonáží podkladního betonu. V projektu 

této bakalářské práce se předpokládá, že se do základové konstrukce nezasahuje 

podzemní hladina vody. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo bude řešeno z tepelně izolační tvárnic POROTHERM 44 

EKO+ na tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové 

cihly poloviční, koncové a rohové). POZN:. Ve výkresové dokumentaci jsou 
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uvedeny tvárnice POROTHERM 44 Si, ale vzhledem k tomu že v době výstavby 

rodinného domu se již nebudou vyrábět, budou použity tvárnice POROTHERM 

44 EKO+, které mají obdobné vlastnosti. Vnitřní nosné zdi budou z tvárnic 

POROTHERM 30 P+D a 17,5 P+D na maltu Porotherm. U okenních a dveřních 

otvorů budou na ostění použity tvarovky Porotherm 44 K Si  s drážkou š. 250 mm pro 

vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro přerušení tepelného mostu.  

Příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek POROTHEM 11,5 P+D 

na maltu Porotherm. 

 Otvory v obvodových stěnách a nosných stěnách (nad okny) jsou opatřeny 

překlady ze systému Porotherm (PTH 7).  

 Otvory v příčkách nad (dveřmi) budou ze systému Porotherm (PTH 11,5). 

 

Skladba svislých konstrukcí:  

 Tenkovrstvá silikátová omítka    3 mm 

 Penetrace pod omítku      1 mm 

 Štuková VC omítka porotherm universa   l5 mm  

Jádrová tepelně izolační omítka porotherm   20 mm 

Cementový postřik      2 mm 

Tvárnice porotherm 44 EKO+    440 mm 

Cementový postřik       4 mm 

Omítka porotherm universal     12 mm 

 

Zastřešení nad 2. NP 

 Střecha pultová se sklonem 6° se štítem na jižním průčelí. Konstrukce krovu je 

tvořena dřevěnými vazníky. Střešní krytinu tvoří titanzinková střešní krytina. 

 

Skladba střechy: 

 Titanzinková střešní krytina na dvojitou stojatou drážku  

 (tl. Plechu 0,7 mm)      10 mm 

 Strukturní oddělovací vrstva      8 mm 

 Dřevěné bednění       24 mm 

 Pojistná hydroizolace Dekten 115     1 mm 

 Tepelná izolace orsik       200 mm 
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 Parotěsná vrstva dekfol      1mm 

 Rošt z CD profilů s přídavnou tepelnou izolací  

 orsik tl. 50 mm vloženou mezi rošt    50 mm 

 Sádrokartonová deska knauf      15 mm 

 Malba         1mm 

 

Krov 

Vazníky jsou zhotoveny z jednotlivých průřezů, které jsou mezi sebou spojeny 

lisováním pomocí styčníkových desek z 1,5 mm pozinkovaného plechu s jednostranně 

prolisovanými trny. Vazníky jsou vyrobeny ze smrkového fošnového dřeva. Řezivo je 

impregnováno proti houbám, plísním a škůdcům dvojitým nátěrem prostředku 

Bochemit QB. Ve spodní části střechy jsou ve dvou řadách sněholamy. Střecha je 

opatřena hromosvodnou soustavou. 

 

Rozměry použitých prvků: 

  Horní pás 80/200 mm 

 Dolní pás 80/150 mm 

 Diagonály 80/100 mm 

 Svislice 80/100 mm 

  

Pochozí střecha nad 1.NP 

 Nad obývacím pokojem a jídelnou je pochozí střecha, která plní funkci terasy. 

 

Skladba pochozí střechy: 

 Keramická dlažba mrazuvzdorná    10 mm 

 Lepící flexibilní mrazuvzdorný tmel    3mm 

 Betonová mazanina vyztužena karisítí 150/150/6   40 – 124 mm  

 Nopová folie        10 mm 

 Hydroizolace alkorplan 35 177 ( Dektrade )   1,5 mm 

 Tepelná izolace EPS 200S      160 mm 

 Parotěsná vrstva deksepar ( Dektrade )    1 mm 

 Betonová mazanina C 16/20      60 mm 
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 Stropní vložky miako 19/50 PTH     190 mm 

 Keramický nosník porotherm 

 Cementový přednástřik      4 mm 

 Omítka porotherm universal      12 mm 

 

Vodorovné konstrukce: 

 Stropní konstrukce 1. NP je z keramicko-betonových nosníků POROTHERM 

POT 160x175 a vložek MIAKO 19/50 PTH, v místě uložení železobetonového 

schodiště jsou navrženy doplňkové vložky MIAKO 8/62,5. Tloušťka stropu 250 mm, 

beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s 

věncovkou Porotherm VT 8/23,8 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o tloušťce 

100 mm) je navržen v rámci stropů 1. NP. 

 

Skladba stropu: 

 Betonová mazanina C 16/20      60 mm 

 Stropní vložky miako 19/50 PTH     190 mm 

 Keramický nosník porotherm 

 Cementový přednástřik      4 mm 

 Omítka porotherm universal      12 mm 

 

Překlady nad okny nebo venkovními dveřmi budou ze systému Porotherm (PTH 7). 

Překlady nad vnitřními dveřmi ze systému Porotherm (PTH 11,5). 

 

Schodiště 

  Schodiště je řešeno jako jednoramenné, schodiště je železobetonové, uložené 

na nosnících porotherm POT 160x175, počet stupňů v rameni schodiště je 18. Výška 

stupně je 163 mm, hloubka 277 mm. Schodiště je široké 1325 mm. 

  Stupně jsou obloženy dřevěným obkladem dubovým, stupnice je tvořena 

deskou tl. 25 mm, podstupnice deskou tl. 15 mm, mezi sebou jsou spojené na péro a 

drážku. Obklad je opatřen bezbarvým krycím nátěrem, podhled ŽB desky je tvořen 

omítkou Porotherm universal.  
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  Schodiště je opatřeno madly po obou stranách. Madla jsou z nerez oceli a jsou 

kotveny do zdi. 

 

Výplně otvorů (okna, dveře) 

    Okna a dveře jsou navrženy dle výpisu truhlářských výrobků a okenních 

výrobků. U mnohých oken se jedná o atypická okna, které budou zhotoveny na míru. 

 Překlady nad okny nebo venkovními dveřmi budou ze systému Porotherm 

(PTH 7). Překlady nad vnitřními dveřmi ze systému Porotherm (PTH 11,5). 

 

Podlahy 

   Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah (dřevěná plovoucí podlaha, keramická 

dlažba) jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). U všech podlah (v 

celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek tl. 10 mm. Dilatační spáry v 

betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Před 

provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých 

profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace dřevěné plovoucí podlahy a dlažby 

bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

  

Skladba podlahy nad terénem: 

 Topný potěr (anhydrit) 

 Systémová deska Varionova (Rehau) 

 Tepelná izolace EPS 100S tl. 80 mm 

 Hydroizolační pás Glastek 40 special mineral (Dektrade) 

 Podkladní beton C 12/15 

 Zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm 

 

Skladba podlahy mezi podlažími: 

 Topný potěr (anhydrit) 

 Systémová deska Varionova (Rehau) 

 Akustická izolace Orsil T-N (Isover) tl. 40 mm 

 Betonová mazanina C 16/20  tl. 60 mm 
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Povrch podlah bude řešen jako keramická dlažba, zátěžový koberec, protiskluzová 

dlažba, koberec, dřevěná podlaha – dle místnosti. 

 

Úpravy povrchů 

  Vnitřní: Omítka porotherm universal tl. 12 mm, sádrokartonové povrchy budou 

přetmeleny a přebroušeny. 

  Vnější: Cementový postřik + Jádrová tepelně izolační omítka porotherm + 

Štuková VC omítka porotherm universal + Penetrace pod omítku + Tenkovrstvá 

silikátová omítka 

  Sokl: Lepící a štěrková hmota + Tepelná izolace EPS Sokl tl. 80 mm (Isover) + 

Armovací tkanina ze skelných vláken + Penetrace pod omítku + Fasádní mozaiková 

omítka 

 

Zařizovací předměty 

  V hygienických místnostech jsou navrženy zařizovací předměty dle výběru 

investora. Všechny zařizovací předměty jsou navrženy v kompletu s výtokovou a 

odpadní armaturou. 

 

Vytápění 

  Vytápění bude řešeno podlahovým vytápěním. 

 

Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

  Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special 

mineral celoplošně natavený na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažená 

nad upravený terén minimálně 300 mm, ochranná vrstva: IZOCHRAN SI 40/70. 

 

  Hydroizolace podlah: koupelna, WC – Separační vrstva PE folie mezi 

betonovou mazaninou a tepelnou-zvukovou izolaci podlah. 

 

  Sklonitá střecha: Parotěsná vrstva dekfol, Pojistná hydroizolace Dekten 115 

   

  Pochozí střecha: Parotěsná vrstva deksepar ( Dektrade ), Hydroizolace 

alkorplan 35 177 ( Dektrade )  
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Tepelná a zvuková a kročejová izolace 

    Podlahy v přízemí: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 80 mm 

 

    Podlahy v podkroví: kročejová izolace Orsil T-N tl. 40 mm, izolační pásek 

podél stěn tl. 10 mm. 

 

   Zateplení podkroví: Orsik tl. 200 mm (mezi vazníky), Orsik tl. 50 mm mezi 

roštem SDK podhledu a obkladu. 

 

  Pochozí střecha: Tepelná izolace EPS 200S 

 

   Desky EPS tl. 80 mm mezi překlady Porotherm PTH 7, desky EPS o celkové 

tl. 100 mm mezi věncovkou a žb věncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30 mm do drážky 

Porotherm tvarovek v ostění otvorů obvodové stěny. Vnější líc vnějších základu 

zateplen EPS sokl tl. 80 mm až po úroveň 1 vrstvy cihelného zdiva. 

 

Truhlářské konstrukce 

  Truhlářské konstrukce jsou navrženy dle výpisu truhlářských konstrukcí. 

 

Okenní konstrukce 

  Okenní konstrukce jsou navrženy dle výpisu okenních konstrukcí. 

 

Okenní konstrukce 

  Okenní konstrukce jsou navrženy dle výpisu okenních konstrukcí. 

 

Klempířské výrobky 

  Klempířské výrobky jsou navrženy dle výpisu klempířských výrobků. 

 

Komíny 

  Komín od plynového kotle je proveden z tvárnic Schiedel Absolut 360x360 

mm na speciální maltu. V nadstřešní části bude komín opláštěn pomocí 

prefabrikovaného komínového pláště. Povrchová úprava opláštění bude bílá 
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strukturovaná omítka. Vytápění objektu je navrženo plynovým kotlem v místnosti č. 

108.  

 

Podhledy 

   Podhled podkroví je proveden ze sádrokartonových desek GKB tloušťky 15 

mm na roštu z CD profilů, s parotěsnou zábranou a tepelnou izolací Orsik tloušťky 50 

mm vloženou mezi rošt z CD profilů. 

 

Větrání místnosti 

   Je navrženo přirozené - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou). 

 

Obklady 

  V místnostech hygienického zařízeni a v kuchyni navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné 

určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace 

stavby. 

 

Malby a nátěry 

  Malby stěn a stropů budou provedeny Interiérovou matnou barvou Dulux 

Vinyl Matt, pro použití na sádrokarton, omítku, umakart, dřevotřísku, vinylové 

expandované tapety a řadu různých obkládacích desek. Odstín bude určen architektem 

interiérů. 

Vnější plochy 

   Vjezd na pozemek navazuje na 2 stání pro osobní auta, které je na západní 

straně pozemku a jsou tvořeny zámkovou dlažbou.. Pěší přístup je z příjezdové 

komunikace a rovněž navazuje na stání pro auta. Pochozí venkovní plochy jsou tvořeny 

zámkovou dlažbou. Důležitou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a 

zahradní architekturou a velkou terasou. Celé okolí stavby bude osázeno půdokryvnou, 
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nízkou i vzrostlou zelení a keři. Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší komunikace 

je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

 

 

7.2.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

  Objekt se nachází v zastavěné lokalitě, ze všech stran je chráněn okolní 

zástavbou. Oblast se nachází ve větrné oblasti I - průměrná rychlost větru pro toto 

území je 22,5 m/s. Pozemek se nachází ve III. sněhové oblasti. 

 

7.2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, technologických 

postupů 

   Stavba nevyžaduje žádné zvláštní postupy. 

 

7.2.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

  Postup prací nevyžaduje žádná mimořádná opatření, za předpokladu dodržení 

platných technologických předpisů a ČSN. Předpokládá se, že stavební úpravy nebudou 

mít negativní vliv na okolí. 

 

7.2.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Stavební práce nezahrnují tyto úpravy. 

 

7.2.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

  Stavba bude prováděná dodavatelsky. Dodavatel bude garantovat a provádět 

stavební dozor. 
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Závěr 

 

  Dokumentace je zpracována v náležitosti a podrobnostech nutných pro 

realizaci stavby. Všechny konstrukce objektu vyhovují normám uvedených v seznamu 

použité literatury a norem 
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Seznam příloh  

 

  Příloha 1  Průkaz energetické náročnosti budovy 

  Příloha 2  Tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí 

  

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B1. Realizační dokumentace 

 B1.2 Výkresová část 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obsah části B1.2 – Výkresová část 

 B 1.2 – 0.1 Situace     M 1:200 

 B 1.2 – 0.2 Základy     M 1:50 

 B 1.2 – 0.3 Půdorys 1.NP    M 1:50 

 B 1.2 – 0.4 Půdorys 2.NP    M 1:50 

 B 1.2 – 0.5 Řez A – A´    M 1:50 

 B 1.2 – 0.6 Řez B – B´    M 1:50 

 B 1.2 – 0.7 Stropní konstrukce   M 1:50 

 B 1.2 – 0.8 Vazníkový krov    M 1:50 

 B 1.2 – 0.9 Pohled na střechu   M 1:50 

 B 1.2 – 1.0 Pohledy A    M 1:100 

 B 1.2 – 1.1 Pohledy B    M 1:100 

 B 1.2 – 1.2 Koordinační výkres 1.NP  M 1:50 

 B 1.2 – 1.3 Vytyčovací plán     M 1:200 

 B 1.2 – 1.4 Detail v sokolové části  M 1:10 

 B 1.2 – 1.5 Detail Parapetu   M 1:10 

 B 1.2 – 1.6 Výpis oken 

 B 1.2 – 1.7 Výpis dveří 

 B 1.2 – 1.8 Výpis dveří 2 

 B 1.2 – 1.9 Klempířských prvků 

 B 1.2 – 2.0 Výpis prefabrikátů 

 B 1.2 – 2.1 Výpis zámečnických výrobků 

 B 1.2 – 2.2 Výpis skladeb konstrukcí 

  

 

Výkresy budou uloženy v samostatné složce s označením B1.2 – Výkresová část 

 

 

 

 

 

 



 
 

B2. Specializace: Pozemní stavitelství 

 B 2.1 Textová část 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B 2.1 Textová část 

 Jako specializaci jsem si vybrala Pozemní stavitelství vzhledem k tomu, co 

chci dále studovat. Pro tuto specializaci mi bylo zadáno vyřešení detailu ukotvení 

zábradlí u pochozí střechy nad 1.NP. 

 Nerezové zábradlí bude vyrobeno na zakázku firmou Bureš Inox, Design 

Art3000. Schéma zábradlí je na výkresu výpisu zámečnických prvků. 

 Kotveno bude do železobetonového věnce z boku pomocí destiček z nerez 

oceli a pomocí šroubů do betonu o rozměrech Ø 6,3x300 mm. Šrouby budou dodány 

firmou KOELNER-MORAVA. Kotvení bude provedeno po 1 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
B2. Specializace: Pozemní stavitelství 

 B 2.2 Výkresová část 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Obsah části B 2.2 – Výkresová část 

 B 2.2 – 0.1 Detail kotvení zábradlí  M 1:200 

 

Výkres bude uložen ve složce s označením B1.2 – Výkresová část 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C. Firemní a jiné podklady 

 Obsah části C – Firemní a jiné podklady 

  C – 0.1 Katalog výrobků Porotherm 

  C – 0.2 Projektové podklady Schiedel Absolut 

 

Podklady budou uloženy v samostatné složce s označením C – Firemní a jiné 

podklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D. Studie a koncepty 

Obsah části D – Studie a koncepty 

 D – 0.1 Celková situace    M 1:1000 

 D – 0.2 Situace zahrady    M 1:500 

 D – 0.3 Půdorys 1.NP    M 1:100 

 D – 0.4 Půdorys 2.NP    M 1:100 

 D – 0.5 Řezy      M 1:100 

 D – 0.6 Pohledy     M 1:100 

 D – 0.7 Pohledy     M 1:100 

 D – 0.8 3D Pohled západní    

 D – 0.9 3D Pohled východní 

 D – 1.0 3D Pohled severní 

 D – 1.1 3D Pohled jižní 

 D – 1.2 3D Pohledy  

 

 Jako podklad pro vypracování této bakalářské práce sloužila studie 

vypracovaná v Ateliérové tvorbě I. Původní návrh byl přepracován z toho důvodu, že 

v původní studii se nepočítalo s ateliérem.    

 Podklady budou uloženy v samostatné složce s označením D – Studie a 

koncepty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 1 



Příloha 2 



Obvodová stěna 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,012       0,800  14,0 
   2  Cementový Postřik  0,004       1,160  19,0 
   3  Porotherm 44 EKO+  0,440       0,110  5,0 
   4  Cementový Postřik 0,002       1,160  19,0 
   5  Tepelně izolační omítka  0,020       0,130  8,0 
   6  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 



Obvodová stěna 

 

  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Potěr cementový). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0655 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,4533 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 



Podlaha na terénu 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Topný potěr  0,051       1,200  18,8 
   2  Deska varionova 0,043       0,035  60,0 
   3  EPS 100S 0,080       0,035  60,0 
   4  glastek 40 special mineral  0,004       0,210  35000,0 
   5  Podkladní beton C 12/15  0,100       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  



Podlaha na terénu 

 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,099 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 4 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0960 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1637 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 



Pochozí střecha 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Pochozí střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 2  0,250       1,300  20,0 
   2  Al folie 1  0,0001       204,000  500000,0 
   3  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,160       0,034  70,0 
   4  Alkorplan 35 177  0,0015       0,160  20000,0 
   5  Beton hutný 2  0,040       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  



Pochozí střecha 

 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 177). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0377 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0777 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 



Šikmá střecha 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Šikmá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Orsik  0,050       0,043  1,0 
   2  Dekfol 0,0001       204,000  500000,0 
   3  Orsik  0,200       0,043  1,0 
   4  Dekten 115  0,007       0,160  33000,0 
   5  Titanzinek  0,0007       110,000  1000000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
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 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,273 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorflex 35 096). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,050 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0519 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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