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Anotace 

 

JANEČKOVÁ, Iveta: Dvougenerační rodinný dům, Razová. Bakalářská práce, Ostrava, 2010, 56s.: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury. Vedoucí bakalářské 

práce: Smejkalová Dagmar 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem dvougeneračního rodinného domu v obci Razová. Záměrem 

návrhu bylo vytvořit rodinný dům, jenž svým vnitřním uspořádáním poskytne oběma rodinám 

dostatek intimity a současně pospolitosti. Dům je navržen v duchu místní vesnické zástavby s 

maximálním využitím vnitřního prostoru vzhledem k orientaci ke světovým stranám, ke svažitosti 

terénu i sousedním pozemkům. Tato práce se zabývá vyhotovením projektové dokumentace pro 

provedení této stavby. 

 

 
 
Annotation 

 

JANEČKOVÁ, Iveta: Two-generation family house, Razová. Bachelor thesis, Ostrava, 2010, 56s.: 

VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture. 

Bachelor thesis head: Smejkalová Dagmar 

 

The theses deals with a concept of a duplex family house in Razova. The aim of this concept is to 

design a family house which offers to both families enough privacy yet the feeling of the community. 

The design of the house follows the appearance of the local buildings, using the most of its interior in 

respect to the cardinal points, the steep land and the neighbour lands. This work elaborates the 

drafting documentation of the realization of this building. 
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Seznam použitého značení: 

∅ - průměr 

§, odst. – paragraf, odstavec 

1.NP (2.NP) – 1.(2.) nadzemní podlaží 

A – ampér 

AKU - akustická 

Al - chemická značka hliníku 

APP pás - plastomericky modifikovaný 
asfaltový pás 

B - šířka  

C20/25, C16/20 – pevnosti betonu v tlaku 

Cu - chemická značka mědi 

CYKY – kulatý kabel s měděným jádrem  

ČSN – česká technická norma 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DN - jmenovitý průměr 

EPS – expandovaný polystyrén 

Fe – chemická značka železa 

H - výška 

HDPE - vysokohustotní polyethylen 

HEB – ocelové profily, tvarové tyče 

HI - hydroizolace 

HR1, HR2 – hlavní rozvaděč 

Hz – hertz, hlavní jednotka frekvence 

IČ – identifikační číslo 

k.ú. – katastrální úřad 

KG – označení kanalizačních trubek 

KGR – kanalizační trubky venkovní 

kW - kilowatt 

L  - délka  

M – měřítko 

m – metr (a odvozené:  mm – milimetr, 

   cm – centimetr) 

m2 – metr čtvereční (a odvozené) 

m3 – metr krychlový (a odvozené) 

NV č. – nařízení vlády číslo 

OSB - Oriented strand board, plošně lisované 
desky z orientovaných velkoplošných třísek 

PE - polyetyléh 

PES - polyester 

PUR – polyuretan(ové) 

PVC - poly-vinyl-chlorid 

RD – rodinný dům 

SC solid komfort 

SDK – sádrokarton (ová) 

Š - šířka 

TEPLO – výpočetní program  na tepelně 
technické posouzení stavebních konstrukcí 

TI – tepelná izolace 

U - součinitel prostupu tepla 

UV – ultrafialové záření 

V - volt 

V - výška 

viz – z latinského videlicet (lze vidět) 

Vyhl.č., Sb. – vyhláška číslo, Sbírky 

W/m²K –watt/metr čtvereční Kelvin 

XPS – extrudovaný polystyrén 

ZBOZP – zákon o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci 

Zn – chemická značka zinku 

ŽB - železobeton 

 



BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

 

7 
 

Kapitola 1. 

Úvod bakalářské práce 

 

Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro provádění stavby, dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí je také průvodní zpráva z projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Předmětem řešení je stavba dvougeneračního rodinného domu, v obci Razová. 
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Kapitola 2. 

_________________________________________________________________________________ 

Stavba: Dvougenerační rodinný dům, Razová 

Katastrální území: Razová okres Bruntál,  parc.č. 214/5 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Část: A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Projektant:  Iveta Janečková, VB4AST02, 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 
 

Odborný konzultant: Ing. Jan Mareček, Ph.D, LPA311/1 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

 

Datum: 4/2010 
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a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, jméno a 
příjmení projektanta (číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace), dále 
jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

 
Identifika ční údaje stavby: 
  

název stavby: Dvougenerační rodinný dům, Razová                                                               

druh stavby:                   Novostavba   

místo stavby:                      Razová, okres Bruntál, Prodloužená č. 5/5 

parc.č. 214/5 o výměře 1204m2 

okres:                              Bruntál 

stavební úřad:    Bruntál   

katastrální území:               Razová okres Bruntál,  parc.č. 214/5 – vznik rozdělením pozemků 

parc.č. 216 a parc.č. 214/1, příjezdová komunikace parc.č. 3624/4 

katastrální úřad:                Bruntál 

kraj:                                    Moravskoslezský 

zastavěná plocha:  271,2166 m2 

obestavěný prostor:   1713,735 m3 

 

Identifika ční údaje investora: 
 

Investor:                            Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 

                       IČ: 69213698 

    DIČ: CZ 8755145487 

 

Identifika ční údaje projektanta: 
 

Projektant:                          Iveta Janečková, VB4AST02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava – Poruba 
 

Odborný konzultant:  Ing. Jan Mareček, Ph.D, LPA311/1 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava – Poruba 
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b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 

 Stavební pozemek  pro novostavbu rodinného domu se nachází na katastrálním území Razová 

okres Bruntál, na pozemku parcela č. 214/5 – ulice Prodloužená na nezapsaném geometrickém plánu 

značeném parc. č. 214/1 a parc.č. 216. Pozemek o výměře 1204m2 je součástí nově zastavovaného 

celku, kde je plánována výstavba celkem 5ti novostaveb RD. Pozemek byl investorovi nabídnut 

Statutárním městem Bruntál, jako jedna z pěti možností uvažované lokality. Investor se rozhodl pro 

tuto parcelu z důvodů nejlepší polohy v této lokalitě. Mezi investorem stavby a majitelem pozemku 

Statutárním městem Bruntál bude uzavřena kupní smlouva, uzavřena mezi prodávajícím – Statutární 

město Bruntál se sídlem Hornopolní 69, Bruntál zastoupené primátorem Ing. Victorem Vilémem, IČ: 

00300535, a kupujícím – Mgr. Venczar Václav, bytem na Oblá 242, PSČ 700 30 Ostrava 3, 

zastoupeným jednatelem Terezií Dobrotivou, IČ:65435465, na pozemek parc.č.214/5 - na 

nezapsaném geometrickém plánu parc. č. 216/1 k.ú. o výměře 1204m2 k.ú.Bruntál. 

 

 

c) údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, a o provedených průzkumech 
 

Dopravní napojení   

Pozemek leží při místní stávající komunikaci, která bude v rámci zástavby této oblasti prodloužená 

ke všem parcelám. Stavební parcela je tedy přímo přístupná z ulice Prodloužená.  Pozemek bude 

napojen vjezdem přes sníženou obrubu 5 cm.  Rovněž zpevněná plocha před objektem bude přes 

snížený obrubník 5 cm.  

 

Napojení na elektrickou energii  

Napojení objektu na stávající podzemní elektrickou síť bude provedeno odbočením z kabelového 

vedení T-spojkou. Při hranici pozemku budou realizovány dvě přípojkové a dvě elektroměrné skříně. 

Ty budou umístěny ve vyzděném sloupku na hranici pozemku parc.č. 214/5 s pozemkem parc.č. 

3624/4, tak jak je uvedeno v situaci ve výkrese č. A.3.7.09. Napojení z přípojkových skříní bude 

ukončeno ve dvou hlavních domovních rozvaděčích umístěných na zdech objektu. 

 

Napojení na vodovodní řad 

Přípojka vody pro objekt RD bude napojena navrtávkou na stávající vodovodní řad PE DN 150, 

který bude prodloužen a veden v komunikaci uvažované zastavované oblasti. Přípojka vody bude 
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provedena z HDPE100SDR (32x2) s vnějším ochranným pláštěm a s integrovaným detekčním 

vodičem CU 1,5 mm2. Přípojka bude délky 6m. 

 

Napojení na jednotnou kanalizaci  

Přípojka jednotné kanalizace pro objekt RD (KG160) bude napojena nad dnem do stávající stoky 

PVC-KGR 300 jednotné kanalizace. Revizní šachta Maincor Vario DN400 bude umístěna na 

pozemku investora. 

 

Rozvod tepla  

Vytápění objektu bude řešeno lokálně, a to pomocí elektrického kotle umístěného uvnitř objektu. 

  

Napojení na elektronické komunikace  

Objekt bude napojen na elektronické komunikace, telefon bude napojen z místního sloupu 

Telefoniky O2 a internet bezdrátovým radiovým spojem (technologií WIFI BrutálNet, s.r.o.). 

 

 Informace o provedených průzkumech 

Byl zpracován radonový průzkum lokality.  Přítomnost radonu zde nebyla zjištěna, nejsou tedy 

nutná žádná speciální opatření. V rámci hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina 

podzemní vody. Stavební pozemek se nenachází v zaplavované oblasti (pozemek se nachází nad 

místní vodní nádrží Slezská Harta). 

 

 

d)  informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí a 

jejich požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

 

Jedná se o požadavky: 

 

Magistrát obce Razová, odbor životního prostředí 

Kácení vzrostlé zeleně řešit ve spolupráci s tímto odborem, podléhá samostatnému správnímu řízení 

– není předmětem projektu 

 

Magistrát obce Razová, odbor majetku města 
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1. Po ukončení prací – umístění přípojek – pozemky uvést do původního stavu 

2. Požadavek na zřízení věcného břemene na realizované přípojky po ukončení stavby dle žádosti 

investora s vyhotovením geometrickým zaměřením přípojky. 

 

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě:  

- požadavek na předložení PD světelně-technického projektu v dalším stupni PD - není 

předmětem bakalářské práce 

 

Oblastní inspektorát práce pro MSK a Olomoucký kraj  

- požadavek na předložení úplné PD v rozsahu a obsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v dalším 

stupni PD - bude akceptováno 

 

Telefonica O2  

- požadavek na předložení dalšího stupně k odsouhlasení, napojení na síť elektronických 

komunikací bude řešeno při stavebním řízení – není předmětem bakalářské práce 

 

ČEZ distribuce, a.s.  

- požadavek na zpracování PD na přípojku NN a ten předložit k odsouhlasení na kontaktním 

místě  - bude akceptováno 

 

SmVaK  Ostrava a.s. 

- požadavek na dodržení ochranného pásma 1,5 m od kanalizačního řadu (kanalizační šachty č. 

3814 řadu PVC-KGR 300) - bude respektováno 

- požadavek na předložení PD vodovodní a kanalizační přípojky k odsouhlasení v dalším stupni 

řízení - není předmětem bakalářské práce 

 

 BrutálNet a.s. Bruntál 

- vyjádření k existenci a návrh trasy přípojky BrutálNetu 

- navržená trasa přípojky elektronických komunikací bude řešena bezdrátovým připojením 

 

Ostatní stanoviska a vyjádření jsou souhlasná a bez připomínek. 
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e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

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, zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména 

pracím vykonávaným ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci výstavby 

musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a dále jsou povinni používat při práci 

předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen 

přístup nepovolaných osob. 

 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

 

Stavební parcela se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v zastavitelné ploše 

určené pro stavby pro bydlení. Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v této zóně, 

vymezených v přílohách k vyhláškám o závazných částech územního plánu obce Razová, vyplývá, 

že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům, daným pro tuto oblast. 

 

Stavební parcela je součástí schválené územně plánovací dokumentace Územního plánu obce 

Razová ze dne 22.6.2002 včetně jeho následných změn:  

 

změna č. 1 – schválená  20.9.2005, součástí této schválené změny územního plánu je Obecně 

závazná vyhláška o závazných částech ÚP obce Razová, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č. 1 – 

Základní zásady uspořádání území, příloha č. 2 – Regulativy, příloha č. 3 – Výpis mapových listů, 

příloha č. 4 – Seznam veřejně prospěšných staveb. Výše uvedené přílohy doplňují závaznou část 

schváleného Územního plánu obce Razová (Změna č.1, Změna č.2 a Změna č.6 ÚP obce Razová). 

 

Stavební pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace součástí návrhové zastavitelné 

plochy určené pro stavby k bydlení. Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v této zóně 
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vymezené v přílohách k vyhláškám o závazných částech územního plánu obce Razová vyplývá, že 

navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům, daným pro tuto oblast. 

 

 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 

 

Navrhovaná stavba je samostatně řešený i financovaný projekt, nevyvolává tedy související 

investice, ani jiné věcné a časové vazby. 

 

 

h) předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby 
 

předpokládané zahájení stavby: 05/2010 

předpokládané ukončení stavby: 11/2010 

předpokládané dokončení projektu stavby: 12/2010 

 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové v tis. Kč, dále údaje o podlahové 
ploše budovy v m2, a o počtu bytů v budovách bytových 

 

Obestavěný prostor celkem: 1713,735 m3 

Zastavěná plocha celkem: 310 m2 

Podlahová plocha celkem: 330 m2 

Podlahová plocha bytu 1.NP: 162,44 m2 

Podlahová plocha bytu 2.NP: 111 m2 

Ostatní podlahové plochy: 56,56 m2 

Orientační hodnota stavby: 11 140 000 Kč (OP * 6500kč/m3) 

Počet bytů stavby: 2 
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Kapitola 3. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby: 

dle přílohy č.2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pozemní stavební objekty 

   A.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

   A.2. Stavebně konstrukční část 

   A.3. Technika prostředí staveb 

B. Inženýrské objekty (není předmětem bakalářské práce) 

C. Provozní soubory (není předmětem bakalářské práce) 
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Kapitola 4. 

_________________________________________________________________________________ 

Stavba: Dvougenerační rodinný dům, Razová 

Katastrální území: Razová okres Bruntál,  parc.č. 214/5 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Část: A.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Projektant:  Iveta Janečková, VB4AST02, 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 
 

Odborný konzultant: Ing. Jan Mareček, Ph.D, LPA311/1 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

 

Datum: 4/2010 
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a) Účel a popis objektu 

 

Jedná se o novostavbu dvougeneračního rodinného domu. Objekt je situován na stavební 

parcele č. 214/5 o celkové výměře 1204m2 na katastrálním území Razová okres Bruntál. Tato parcela 

je součástí nově zastavovaného celku, který vznikl sloučením pozemků parc.č. 261 a parc.č. 214/1, a 

jejich následným rozdělením na stavební parcely určených k zástavbě celkem 5ti rodinnými domy. 

Vjezd na tento pozemek je navržen ze severní strany parcely z  ulice Prodloužená (asfaltová 

komunikace šíře 6m), parc.č. 3624/4, která byla zrealizována v rámci plánované zástavby této 

oblasti. Tento celek se nachází nad hlavní osou obce na okraji stávající zástavby rodinných domů a 

rekreačních chatek, tato stávající zástavba je pod pozemky jihozápadním směrem. Ostatní okolní 

nezastavěné plochy tvoří louky. 

Uvažovaná parcela je situována v mírně svažitém terénu (jihozápadní svah parcely 

má převýšení celkem 3,8m). Stávající charakter pozemku je zatravněná plocha – louka, nejsou zde 

umístěny žádné stavby, není zde přítomen žádný stromový porost ani křoviny. Povrch je 

v proměnlivé hloubce do cca 2,5 m tvořen rostlou vrstvou hnědé písčité až jílovité hlíny převážně 

tuhé konzistence. Od této hloubky 2,5m až 4m bylo naraženo na souvrství metamorfovaných hornin. 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci hydrogeologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Stavební pozemek se nenachází v zaplavované oblasti (pozemek se 

nachází nad místní vodní nádrží Slezská Harta). 

Pozemek bude oplocen (ocelové sloupky + pozinkované pletivo výšky 1,25m), oplocení při 

hranici pozemku s komunikací bude provedeno ze zdícího systému KB-BLOK (s deskovou výplní 

polí), vjezdová brána je plánována šíře 3m (samonosná posuvná brána). Součástí zděného oplocení 

bude také box pro umístění popelnice (přístupný z obou stran). V oplocení jsou ve zděném sloupku 

umístěny přípojkové a elektroměrné skříně. Vodovodní přípojka je napojena na veřejný vodovodní 

řad, který je veden v ulici Prodloužená. Vnitřní kanalizace je napojena na místní kanalizační řad 

jednotné soustavy, která je vedena při západní straně parcely. Veškeré vedení inženýrských sítí jsou 

patrné z výkresu situace, který je součástí stavební části. 

 

 

b) Zásady urbanistického, 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 
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Urbanistické řešení 

Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v zastavitelné ploše určené pro 

bydlení. Urbanistické řešení vychází z již existující zástavby. Situování objektu na pozemku bylo 

limitováno danou regulační uliční čarou v úrovni 5m od hranice pozemku sousedící s komunikací a 

dále požadavkem investora využít co největší část jižní parcely pro otevřenou a prosluněnou zahradu, 

proto je objekt při severní hranici osazen pouhé 2m od sousedního pozemku. Hlavní vstup do objektu 

je situován na severní straně domu. Podélná osa objektu je rovnoběžná se severní hranicí pozemku. 

Protože je pozemek situován ve svažitém terénu, je převýšení mezi ulicí Prodlouženou a vstupem do 

objektu překonáno schůdky (obložené deskami Bangkirai). Navazující zpevněná plocha před 

vstupem do objektu je vydlážděna (dlažebním dekoračním kamenem). Vjezd na pozemek je díky 

garáži osazené ve vyšší úrovni než hlavní vstup do objektu jen mírně svahován, je také vydlážděn 

(dlažebním dekoračním kamenem), tato zpevněná plocha umožňuje stání pro 2 osobní automobily. 

 

Architektonické řešení 

Orientace pozemku, kdy se přístupová komunikace nachází na severní straně parcely, nabízela 

jednoduché řešení. Vstup do objektu a vjezd do garáže situovat z ulice, v severní části objektu 

vytvořit technické a hospodářské zázemí a garáž, a obytný prostor domu velkoryse otevřít na jih a 

jihozápad. Ve vztahu k okolí a k historii místa je centrální část domu navržena jako podlouhlý 

dvoupodlažní trakt se sedlovou střechou. Tato dominanta objektu je reakcí na převažující charakter 

okolní zástavby, avšak se svými přidruženými jednopodlažními trakty s plochými střechami podél 

této dominanty, zároveň taky jakýmsi symbolem (vzkazem) z doby svého vzniku. Exteriér objektu je 

rozdělen celkem na tři trakty. Prostřední je řešen jako dvoupodlažní a zároveň nejdelší, a proto tvoří 

již zmiňovanou dominantu rodinného domu. Tento trakt je zastřešen sedlovou střechou, která je pro 

zástavbu vesnického typu charakteristická. Pro podtrhnutí dominantního výrazu je zastřešen strohou 

falcovanou krytinou (Lindab Seamline) světle šedého odstínu a jako fasáda je volena bílá omítka 

(venkovní omítka Baumit Thermo). Jižní trakt objektu je řešen jako přízemní. Ve vztahu k přírodním 

materiálům je celý obložen dřevěnou provětrávanou fasádou (dřevěné palubky Merbau) a zastřešen 

plochou zelenou střechou s extenzivní zelení. Ve vztahu propojení bydlení s přírodou je celá tato 

jižní část také velkoryse otevřena do zahrady velkými francouzskými okny (výrobce Slavona). Třetí 

trakt je orientován při severní straně objektu. Tato část byla na žádost investora navržena dodatečně, 

jejím obsahem je garáž pro dva osobní automobily. Tento trakt je řešen také jako jednopodlažní 

s dřevěnou provětrávanou fasádou a plochou střechou. 
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Dispoziční a funkční řešení 

Objekt dvougeneračního rodinného domu je nepodsklepený, z části navržen jako 

dvoupodlažní, kdy druhé nadzemní podlaží slouží jako byt pro druhou generaci. Návrh 1.NP byl 

inspirován svažitostí parcely, proto je dispozice 1.NP řešena ve třech úrovních podlah vzájemně 

ustupujících o 0,375m. Toto řešení umožnilo, aby byl obytný prostor 1.NP navržen s velkorysými 

vyššími stropy světlé výšky 3m, přičemž světlá výška zádveří a ložnice zůstala snížena na 

dostačujících 2,625m a v garáži a sklepě se tak dostáváme na dostačujících 2,25m. Z toho vyplývá, 

že úroveň stropu se v těchto třech úrovních nemění spolu s podlahou, ale je sjednocena do stejné 

výškové úrovně, čímž se také zjednoduší provedení stopu. 

Vnitřní dispozice 1.NP odpovídá požadavkům investora, kdy je v jádru-srdci domu kuchyně, 

která je v přímé návaznosti na prostorný obývací pokoj s jídelnou, které jsou osvětleny velkými 

francouzskými okny, a propojeny s terasou (betonová deska obložena deskami Bangkirai). 

V kuchyni jsou pro zajištění dostatku denního světla navrženy 3 světlovody (Velux TLR010, 

∅250mm). Za kuchyní je vytvořena chodba, z které jsou dostupné místnosti technicko-

hospodářského zázemí (koupelna dětí, wc, spíž, technická místnost, komora) orientovány při severní 

straně domu, a také dva dětské pokoje orientovány na západ. Ze zádveří je jihovýchodně orientována 

ložnice rodičů s vlastní koupelnou, a severně sklep s navazující dvojgaráží.   

Dispozice 2.NP již není svým půdorysným řešením tak velkorysá, ovšem splňuje základní 

prostorové nároky na funkční a moderní bydlení, a zároveň také nabízí jedinečné kouzlo 

podkrovního bydlení. Vzniklý byt bude sloužit k bydlení pro druhou generaci. Možnosti jeho 

dispozičního řešení byly z části omezeny umístěním schodiště, dispozičním uspořádáním 

hospodářsko-technického zázemí v 1.NP, a také orientací ke světovým stranám. Byt v 2.NP je 

dostupný vystoupáním po dvouramenném schodišti (tvaru L) vedoucím ze zádveří 1.NP. Dostaneme 

se do centrální haly, ze které jsou dostupné veškeré vstupy do místností. Naproti rameni dva dětské 

pokoje orientovány na západ, po pravé straně koupelna, wc, a průchozí šatna, za níž je ložnice rodičů 

orientována na severovýchod. Po levé straně od ramene je vstup do kuchyně, na kterou navazuje bar, 

jídelní kout a obývací pokoje. Osvětlení podkrovního bytu je zajištěno střešními okny, dále okny 

osazenými v průčelních zdech, anebo světlíkem prosvětlujícím záchod. Přístup denního osvětlení do 

uzavřeného prostoru chodby a schodiště je vyřešen vyzděním horní části příček ze skleněných 

tvárnic (Luxfery Glass Block), tyto nadezdívky budou realizovány v příčkách dělící halu od 

koupelny, wc, kuchyně a obývacího pokoje. Stěna mezi schodištěm a šatnou bude ze skleněných 

tvárnic vyzděna celá. Toto řešení zajistí dostatečné osvětlení světlem z okolních místností. 
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Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Protože je vnitřní dispozice řešena ve vztahu ke svažitosti parcely, je tento charakter znatelný i 

v řešení zahrady. Největší dojem, že jde o stavbu zasazenou do terénu, vzbuzují přístupové schody 

hned při vstupu z místní komunikace (parametry 6x162x300mm, litý beton, obklad z přírodní 

břidlice). Vjezd do garáže (garáž +0,375m) je ve sklonu 12%, je vydlážděn dlažbou z přírodní 

břidlice. Z něj vedou schody k hlavnímu vstupu (parametry 5x162x300mm, litý beton, obklad 

z přírodní břidlice). Terén v okolí objektu bude po realizaci domu upraven podle výškových úrovní 

zaznačených ve výkresové dokumentaci. 

 

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

Nejedná se o objekt občanské vybavenosti a objekt sloužící veřejnosti, tato kritéria zde 

nemusela být řešena. 

 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

 

Zastavěná plocha celkem: 310 m2 

Obestavěný prostor celkem: 1713,735 m3 

Podlahová plocha celkem: 330 m2 

Podlahová plocha bytu 1.NP: 162,44 m2 

Podlahová plocha bytu 2.NP: 111 m2 

Ostatní podlahové plochy: 56,56 m2 

 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 

 

 Objekt je zděný z konstrukčního systém HELUZ. Dvoupodlažní trakt objektu je zastřešen 

sedlovou střechou – dřevěný krov (prostá krokevní soustava), jednopodlažní trakty jsou zastřešeny 

plochými střechami (střecha s extenzívní zelení, a střecha inverzní). Stropy v 1.NP jsou systému 

HELUZ (keramické stropní nosníky Heluz Miako a keramické stropní vložky Heluz Miako). Strop 

nad 2.NP je tvořen pohledovým krovem. Schodiště do 2.NP je dvouramenné tvaru L, monolitické. 
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Příčky jsou zděné z příčkovek a skleněných tvárnic Luxfery Glass Block. Součástí realizace objektu 

je úprava vstupní a příjezdové plochy, oplocení a úprava okolního terénu. Veškeré materiály a 

technologie použité při realizaci objektu mají příslušné atesty, které budou doloženy při kolaudaci 

stavby. 

 

d1) Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 40 % plochy pozemku sejmuta ornice o mocnosti 

0,3 m, 

která bude deponována na oddělené skládce a po výstavbě využita k rekultivacím terénu. Území s 

ponechanou ornicí (jihozápadní roh pozemku), bude chráněno dočasným oplocením. Na pozemku se 

nenacházejí žádné stávající podzemní inženýrské sítě, proto není před zahájením výkopových prací 

nutné vyznačit jejich polohu. Hlavní výkopová jáma bude svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy 

rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,46 m. Část zeminy bude deponována na pozemku 

(jihozápadní roh pozemku blíže ke stavbě) pro pozdější zásypy, přebytek bude odvezen na skládku. 

Na zásypy drenážního systému, který je proveden kolem celého objektu, bude dovezen netříděný 

štěrkopísek. Výkopové práce se budou provádět v období bez výskytu mrazu, proto není nutno 

provádět žádná opatření zabraňující promrznutí zeminy. 

 

d2) Základy a podkladní betony 

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu není při zakládání nutno provádět 

žádné speciální opatření. Založení stavby je rozděleno do dvou částí - 1.část je založení obytné části 

RD, 2.část je založení části garáže. Celá stavba je založena na základových pásech z prostého betonu 

– pevnost betonu C20/25. Základová spára objektu, který má podlahu prvního nadzemního podlaží 

řešenou ve třech výškových úrovních, je při řešení založení 1.části sjednocena na jednu výškovou 

úroveň (-1,375m), přičemž vyřešení víceúrovňové podlahy je předmětem jiné etapy výstavby. Na 

základové pásy (výšková úroveň -0,875m) budou uloženy zemnící pásky (viz výkres A.3.7.08 

Uzemnění). Poté bude na základových pásech vybetonován železobetonový věnec o rozměrech 

0,5x0,25m, aby se zajistila dostatečná stabilita objektu situovaného ve svažitém terénu. Zároveň 

s úrovní tohoto ŽB věnce bude proveden hutněný štěrkopískový násyp tloušťky 150mm, a následně 

základová železobetonová deska tloušťky 100mm (beton C20/25, vyztužen svařovanou kari sítí - 

dráty ∅5mm s oky 100/100mm). Založení 2.části – garáže, je provedeno na základových pásech 

z prostého betonu – pevnost betonu C20/25, jejichž základová spára je přizpůsobená konečné úpravě 

terénu (nutnost nezámrzné hloubky min. 0,8m), a proto je ve dvou výškových úrovních (-1,350m a -
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0,975m, viz. výkres A.1.02 Základy). Zde jsou provedeny pouze tyto základové pásy, a základová 

železobetonová deska tloušťky 150mm (beton C20/25, vyztužen svařovanou kari sítí - dráty ∅5mm 

s oky 100/100mm), na hutněném štěrkopískovém násypu tl.150mm, obdobně jako 1.část. 

Okolo celého založení bude proveden drenážní systém. Drenážní trubka bude uložena přibližně 

0,6m od hrany základových pásů, ve spádu 2%, nejvyšší místo uložení bude při severní rohu 

hlavního traktu objektu na výškové úrovni -0,975m (tedy 0,1m pod horní hranou základového pásu).  

K této drenážní trubce bude svedena nopová fólie. Na (před) tuto nopovou fólii bude z tvarovek pro 

ztracené bednění vyskládána předstěna (tvarovky uloženy do maltového lože), která se vysype 

štěrkopískem. Na tyto tvarovky bude při úrovni terénu navazovat okapový chodník z kačírku (šíře 

250mm). Drenážní trubka se zasype štěrkopískovým násypem (vždy nad úroveň spodní tvarovky) a 

poté se zbytek dosype zeminou. 

 

d3) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo je zděné z cihelných bloků HELUZ. Hlavní část RD je vyzděna z tepelně 

izolačních cihelných bloků HELUZ Supertherm Thermo STI 44 broušených, garáž z HELUZ 

Supertherm STI 25 broušených, na Heluz bezcementové lepidlo na celoplošně tenkou spáru. Součástí 

systému jsou doplňkové cihly poloviční, nízké, rohové a krajové. Při zdění okenních a dveřních 

otvorů budou na ostění použity speciální cihelné tvarovky HELUZ 44-K STI s drážkou umožňující 

vlepení pásu tepelné izolace XPS tl.30mm k přerušení tepelných mostů. 

 Vnitřní nosné zdivo je zděné z cihelných bloků HELUZ Supertherm 24 (P+D) na Heluz maltu 

SB C na celoplošně tenkou spáru. 

 

d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP je tvořena Keramickými stropy HELUZ MIAKO. Tyto stropy jsou 

tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky HELUZ 

MIAKO, vyztuženými svařovanou 

prostorovou výztuží. 

Keramický strop HELUZ MIAKO bude realizován ve výškové úrovni +2,625m. Maximální 

světlost rozpětí stropní konstrukce je 6500mm, z čehož při užití keramických stropních nosníků 

HELUZ MIAKO délky L = 6750mm a při jejich osové vzdálenosti B = 625mm (nejkritičtější 

faktory) vyplývá minimální nutná tloušťka stropu po zmonolitnění 

H = 250mm. Tato tloušťka stropu je vyhovující i pro keramické stropní nosníky délky L = 6750mm 

při jejich osové vzdálenosti B = 500 mm. Betonová zálivka bude z betonu C16/20. 
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Podrobnější popis provedení stropní konstrukce je součástí projektové dokumentace část A.2. 

Stavebně konstrukční část.  

Při provádění stropní konstrukce je nutné dodržovat technologický postup daný výrobcem. 

Železobetonový monolitický věnec je výšky 250mm, beton C16/20, výztuž 4 øV10 + TŘ ø6 á 

500mm). Po obvodu je vyzděno ohraničení z věncovek HELUZ 8/25, podél je uložena tepelná 

izolace Styrotrade XPS 30 Synthos tl.60mm a 100mm (viz. výkres A.2.01). Tento ŽB věnec je 

navržen v rámci konstrukce keramického stropu 1.NP. 

 

d5) Schodiště 

Vertikální komunikace mezi tříúrovňovou podlahou 1.NP a dostupnost 2.NP je řešena třemi 

schodišti. Výškové úrovně v 1.NP jsou rozdílné vždy o 0,375m. Tyto rozdíly jsou dva a jejich 

překonání je vyřešeno schodišti o třech výstupních stupních. Schodiště mezi obývacím pokojem a 

vstupem do bytu má šířku ramene 2190mm, výška stupně je 125mm a šířka 350mm. Schody jsou 

dřevěné, dubové. Schodiště mezi zádveřím a sklepem má šířku ramene 820mm, výška stupně 

125mm a šířka 350mm. Schodiště je železobetonové obložené keramickým obkladem. Dostupnost 

2.NP je řešena dvouramenným schodištěm tvaru L. Schodiště je železobetonové, obložené dřevěným 

obkladem. Šířka schodišťového ramene je 1100mm, výška stupně je 165mm a šířka 280mm. 

Schodiště nepotřebuje zábradlí, proto je zde navrženo pouze dřevěné madlo průměru 50mm, 

umístěné ve výšce 800mm. 

 

d6) Krov 

Nejdelší trakt objektu je zastřešen sedlovou střechou bez přesahu. Tato konstrukce krovu bude 

realizována nad 2.NP, půdorysný tvar je obdélník o rozměrech 21x7,38m, sklon střechy 40°. Štítové 

stěny jsou orientovány na severovýchod a jihozápad. Konstrukcí krovu je prostá krokevní soustava. 

Krokve (rozměr 100/180mm) jsou osazovány na dřevěné pozednice (rozměr 160/120mm), které jsou 

kotveny k nadezdívce závitovými tyčemi (DIN 975 M 14 - 380mm, tyto kotevní prvky byly osazeny 

již při betonáži ŽB věnce nadezdívky). V každém poli krokví je navržen pár kleštin (rozměr 

2x60/160mm), které jsou umístěny přibližně ve druhé třetině výšky. Podélné zavětrování je zajištěno 

celoplošným záklopem z OSB desek (tl. 25mm, 625/2500mm). Použité řezivo je ze smrkového 

dřeva. Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou před montáží impregnovány proti 

dřevokazným činitelům a ohni. Ochrana proti ohni 3 násobným nástřikem ředěného přípravku 

Flamgard, a ochrana proti dřevokazným činitelům 2 násobným nástřikem koncentrovaného 

přípravku Bochemit FORTE. Použité ocelové prvky budou opatřeny 2x základním antikorozním 

nátěrem. 
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d7) Střecha a její skladba 

Objekt RD má celkem 3 typy zastřešení. Střešní plášť sedlové střechy je navržen s krytinou na 

stojatou drážku tzv. „falcovanou“, plochá střecha jednopodlažního obytného traktu je řešena jako 

střecha s extenzívní zelení, a plochá střecha nad garáží jako inverzní. 

 

Střešní plášť sedlové střechy je navržen ve skladbě: 

falcovaná krytina Lindab Seamline (odstín kamenná šeď), 

separační vrstva – nepískovaná asfaltová lepenka (tl.3mm), 

celoplošný záklop – bednění z OSB desek (tl.25mm), 

kontralatě (60x50mm) – zajišťuje vznik provětrávané mezery, 

tepelně izolační vrstva - difúzně otevřené dřevovláknité desky Hofafest UD( tl.52mm), 

tepelně izolační vrstva - dřevovláknité desky Hofatex Therm (2 x tl.100mm), 

parotěsná vrstva – fólie Vedag Vedatect AL + V60 S4/3 (tl. 4mm), 

celoplošný záklop - OSB desky (tl. 25mm, formát 625/2500mm), 

krokev (100/180mm). 

 

Střešní krytina bude provedena specializovanou firmou. U této krytiny je kladen důraz na 

nutnost dokonale rovného a pevného podkladu a provětrávání střešního pláště. Rovný podklad je 

vyřešen celoplošným záklopem z OSB desek, provětrávaná mezera vznikne mezi osazenými 

kontralatěmi. Cirkulace vzduchu bude zajištěna realizací nasávacího otvoru u žlabu střechy 

(zaokapní štěrbina), a odtahového otvoru (u hřebene střechy). Zde budou do bednění z OSB desek 

zapuštěny ocelové ohýbané háky tl.4mm, tvořící podpěrnou kci odsazeného hřebene (osově cca 

0,5m, detail prvku viz. výpis klempířských prvků). Na tyto podpěry se osadí OSB desky, které budou 

tvořit pevný základ pro PLX opláštění hřebene. Nasávací a odtahový otvor budou opatřeny větrací 

mřížkou (zamezuje vstupu nečistot, hmyzu a prachového sněhu dovnitř skladby).  

 

Střešní plášť zelené střechy je navržen v této skladbě: 

vegetace (suchomilné rostliny), 

vegetační vrstva - substrát pro extenzívní zeleň (tl.80mm), 

filtrační a drenážní vrstva - Rigips EPS drenážní desky DD Geotex opatřené filtrační geotextilií 

(tl. 55mm), 

ochranná a separační vrstva Alkorflex 35 096 (tl. 1,5mm), 

hydroizolační vrstva odolná proti prorůstání kořenů Icopal Grünplast TOP + Grünplast (tl.5mm 

+ tl.4mm), 
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ochranná vyrovnávací vrstva potěr polymercementový (tl. 50mm), 

tepelně izolační vrstva RigipS EPS P Perimeter (3) (2 x tl.120mm), 

parozábrana (pojistná hydroizolační vrstva) Vedag Erich (tl. 0,8mm), 

spádová vrstva - cementový potěr (tl. 150-35mm).  

 

Střešní plášť inverzní střechy je navržen v této skladbě:  

Ochranná vrstva – násyp kačírku (tl. 80mm), 

Separační vrstva – geotextilie 140g/m2, 

Tepelně izolační vrstva - Ursa XPS HR-L (160mm), 

hydroizolační vrstva - Derbigum SP-FR (2pásy tl. 4mm), 

spádová vrstva - cementový potěr (tl.100-65mm), 

parozábrana (pojistná hydroizolační vrstva) Vedag Erich (tl. 0,8mm), 

 

Odvodnění sedlové střechy je řešeno podokapními žlaby, u plochých střech je řešeno střešními 

vtoky. Podokapní žlaby (výrobce Lindab Rainline) jsou osazeny nad horním koncem tepelné izolace 

kontaktní fasády, který je oplechován ohýbaným titanzinkovým plechem. Toto oplechování je 

vytaženo až k provětrávané vzduchové mezeře (detail viz. výkresová dokumentace A.2.2.02). Do 

extenzivní zelené střechy bude osazena svislá střešní vpusť (Topwet TW75 - 125 BIT S, DN 100 

mm), vedena ve zděné příčce, do inverzní střechy bude osazena vodorovná střešní vpusť (Essergully 

2000, DN 50 mm), která bude svedena podél zdi v garáži. Světlosti vtoků byly navrženy na základě 

výpočtu pro stanovení velikosti střešních vtoků (viz. příloha). 

 

Střecha objektu je opatřena hromosvodnou soustavou, která je řešena v projektové 

dokumentaci v části A.3.7.1. 

 

 

d8) Příčky 

V objektu je navrženo několik typů příček – zděné, sádrokartonové a příčky ze skleněných 

tvárnic Glass Block (Luxfery). Příčky zděné jsou z keramických příčkovek Heluz 11,5 (broušená) na 

Heluz maltu SB C na celoplošně tenkou spáru, a z akustických tvárnic Heluz AKU 14 (zalévaná) 

zalitá a vyzděná cementovou maltou. Sádrokartonové příčky jsou realizovány pouze v 1.NP (zádveří 

a šatna rodičů), počítá se s osazením stavebních pouzder pro dveřní panely (typ JAP – pro SDK, tl. 

73mm). Příčky ze skleněných tvárnic Glass Block jsou navrženy zejména v 2.NP, aby došlo 

k prosvětlení vnitřních uzavřených prostorů. Většina je navržena až jako nadezdívka klasicky 
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zděných příček (od úrovně překladů nad otvory po úroveň krovu), pouze jedna příčka je realizována 

zcela jako skládaná z tvárnic Glass Block. Při výstavbě bude použit Ezylay silikon systém, na spáru 

pouze 3 mm vyplněnou transparentním (neutrálním silikonem). V 1.NP je navržena pouze 

v koupelně dětí. Konkrétní barevnosti a dekory skleněných tvárnic budou rozhodnuty až při realizaci. 

 

 

d9) Překlady viz výpis prefabrikátů 

Výplňové otvory jsou překryty originálními keramickými překlady HELUZ. Jsou použity 

nosné překlady Heluz 23,8, ploché překlady Heluz 17,5, a nosné roletové překlady Heluz (viz výpis 

prefabrikátů). Keramické překlady osazené v obvodových stěnách jsou navíc doplněny o tepelnou 

izolaci, aby se zamezilo vzniku tepelných mostů.  

 

 

d10) Podhledy a opláštění 

V 1.NP bude realizováno pouze omítnutí stropů vnitřní vápenocementovou omítkou tl. 20mm. 

Podkrovní prostory jsou řešeny jako pohledové s přiznanými krokvemi a kleštinami. Nejsou zde 

realizovány žádné podhledy, krov je viditelný až k vrcholu krokví. Záklop je tvořen OSB deskami 

tl.25mm, je omítnut vnitřní suchou maltovou směsí Knauf Kbelorit Piko. 

 

 

d11) Podlahy 

Před samotnou realizací pokládky podlah v 1.NP je nutno provést pokládku tvarovek Gabex 

Solido (viz. výkresová dokumentace výkres č. A.1.2.03), kterými se dosáhne odstupňování podlahy 

do tří výškových úrovní. Podlahy v 1.NP jsou navrženy tl. 250mm, vyjma garáže s podlahou tl. 

125mm. Podlahy v 2.NP jsou navrženy tl. 95mm.  

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Jednotlivé 

druhy nášlapných povrchů podlah jsou uvedeny ve výpisech místností ve výkresové dokumentaci 

(viz. výkresy č. A.1.2.04, A.1.2.05). U všech jsou při okraji s obvodovými stěnami navrženy izolační 

pásky tl. 10 mm. Dilatační spáry v cementových potěrech jsou provedeny do maximálního úseku 3x3 

m (na vazbu). Před realizací podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých 

profesí. 

 

 

d12) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
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a) Hydroizolace proti zemní vlhkosti – hydroizolační elastomerobitumenový natavovací pás s 

vložkou ze skleněné tkaniny Vedag Vedatect PYE G 200 S4 (2pásy tl. 4mm), nataven bodově 

na podklad ŽB, izolace bude vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm, 

b) Hydroizolace proti zemní vlhkosti (ochrana tepelné izolace základového zdiva) – nopová fólie 

Isodrain 8, přiložena na tepelnou izolaci po obvodu budovy, vyvedena k okapovému chodníku 

a svedena k drenážní trubce, 

c) Pojistná hydroizolace (a separační vrstva v podlahách 1.NP), a parozábrana plochých střech - 

elastomerobitumenový pás se samolepícími přesahy, s hliníkovou vložkou Vedag Erich (tl. 

0,8mm) pokládka volným položením, 

d) Hydroizolace střešního pláště zelené střechy (2 pásy) - natavitelný pás z SBS bitumenu s 

vrstvou Rillen-Vario ze speciálního bitumenu a s aditivem proti prorůstání kořenů rostlin, s 

vložkou z polyesterové tkaniny a povrchem opatřeným PP rounem - Icopal Grünplast (tl.4mm), 

nataven na podklad z polymercementového potěru, a natavitelný vrchní pás z SBS bitumenu s 

vrstvou Rillen-Vario ze spec. bitumenu a s aditivem proti prorůstání kořenů rostlin, s vložkou z 

polyesterové rohože a posypem drcenou břidlice - Icopal Grünplast Top (tl. 5mm), 

e) Hydroizolace střešního pláště inverzní střechy - živičný APP modifikovaný pás s vložkou ze 

skelných vláken a PES vložkou pro finální vrstvy hydroizolačních souvrství Derbigum SP (2 

pásy tl.4mm), nataven celoplošně na podklad z cementového potěru (spádová vrstva), 

f) Parotěsná izolace střešního pláště sedlové střechy - elastomerobitumenový za studena 

samolepící pás s hliníkovou vložkou Vedag Vedagard SK (tl.1,5mm), 

g) Separační vrstva střešního pláště sedlové střechy – nepískovaná lepenka A 330/20bm 

(tl.0,8mm), kotvena hřebíky s plochou velkou hlavou, 

h) Parozábrana do podlahy 2.NP - transparentní parozábrana PE folie 200my 1m2, 

i) Geotextilie do střešního pláště zelené střechy – součástí drenážních desek Rigips EPS drenážní 

desky DD G (tl. 55mm) 

 

d13) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

a) TI spodní stavby - Ursa XPS N-III-L (tl.100mm), vytažena nad upravený terén min. 300mm, 

b) TI podlahy 1.NP - Ursa XPS N-III-L (obytná část tl.180mm, sklep 150mm, garáž bez TI),  

c) TI střešního pláště zelené střechy - RigipS EPS P Perimeter (3) (2 x tl.120mm), 

d) TI střešního pláště inverzní střechy - Ursa XPS HR-L , 160mm 

e) TI střešního pláště sedlové střechy (nadkrokevní TI) - dřevovláknité desky Hofatex Therm (2 x 

tl.100mm), a difúzně otevřené dřevovláknité desky Hofafest UD ( tl.52mm), 
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f) TI izolace kontaktní fasády - Rockwool Fasrock L (tl.100mm), navazuje na ukončenou TI 

spodní stavby 

g) TI zavěšené provětrávané fasády - Rockwool Airrock ND (tl.100mm), 

h) TI vykonzolované části 2.NP (spodní podhled) -  Rockwool Fasrock L (tl.150mm), 

i) TI do ŽB věnců - Styrotrade XPS 30 Synthos (tl.100mm obytná část, tl. 60mm garáž), 

j) TI mezi překlady nad otvory v obvodových stěnách – desky EPS (tl.160mm) 

k) TI kolem okenních rámů Styrotrade XPS 30 Synthos (tl. 30 mm), pruhy lepené do drážky 

cihelných tvarovek Heluz 

l) Kročejová izolace podlahy 2.NP - Rockwool Steprock, (tl. 60mm),+ izolační pásek podél stěn 

(tl. 10mm), 

 

 Poznámka: Tepelně technické výpočty skladeb viz. příloha technické zprávy. 

 

d14) Omítky 

a) vnitřní omítky stropů – 3 druhy omítek 

1. strop Heluz pod plochou zelenou střechou - Baumit Thermo omítka extra (tl. 30mm), 

2. stropy ostatních místností 1.NP - Baumit jemná štuková omítka (tl. 30mm),  

3. stropy v místnostech 2.NP – záklop omítnut suchou maltovou směsí Knauf Kbelorit Piko 

(tl.do 2mm ) 

b) vnitřní omítky zdiva – 3 druhy omítek 

1. na obvodové zdivo - Baumit Thermo omítka extra (tl. 20mm), 

2. vnitřní cihelné zdivo - Baumit jemná štuková omítka (tl. 20mm), 

3. vnitřní SDK příčky – impregnovány, otěruvzdorný vnitřní nátěr Primalex Karton, 

c) venkovní omítky – 2 druhy omítek 

1. na kontaktní fasádu - venkovní omítka Baumit Thermo extra (barva bílá, tl.20mm), 

2. sokl kontaktní fasády (do výšky 300mm nad upravený terén) - tenkovrstvá omítka 

Weber.pas marmolit (tl.20mm), 

 

Poznámka: veškeré omítky (vyjma SDK příček) budou vyztuženy armovací sítí ze skelných vláken - 

perlinkou 145g/1m2. Při omítání rohů budou použity AL rohové lišty s perlinkou (zajistí rovné hrany, 

ochranu vnějších rohů před mechanickým poškozením a tvorbou trhlin). Sádrokartonové povrchy 

budou přetmeleny a přebroušeny. Příruby ocelových nosníků je nutno ošetřit základovou barvou 

proti vzniku rzi, podhled ŽB věnce natřít neutralizačním nátěrem Prince Color Multigrund PPB. 
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d15) Obklady 

a) vnitřní – obklady stěn jsou navrženy v místnostech hygienického zařízení (toalety, 

koupelny) po úroveň stropů, v kuchyni (pouze za pracovními deskami), v technické místnosti (po 

úroveň stropu). 

Bližší specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisech místností ve výkresové dokumentaci (viz. 

výkresy č. A.1.2.04, A.1.2.05). Případné změny barevného řešení a typu obkladu je možno v čas 

změnit v průběhu realizace stavby. 

 

d16) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

V objektu RD byly navrženy tyto výpně otvorů: okna a dveře (výrobce Slavona), posuvná 

stěna Multiwal (výrobce Liko-S), střešní okna a světlíky (výrobce Velux), garážová vrata (výrobce 

Hormann) a zasklení zimní zahrady (zajištěno firmou MontPlast s.r.o.). 

 

Eurookna a francouzská okna Slavona - jsou typu SolidComfort, mají unikátní řešení spodní části 

okna, bez zafrézované rámové okapnice zachovává na spodní části rámu okna výrazně více materiálu 

a tím zlepšuje tepelnou izolaci v této části okna i vnitřní povrchové teploty.  Odtok vody je řešen 

vyfrézovanými odtokovými otvory v rámu, které vyúsťují nad venkovní parapet. Profil okna SC 

obsahuje tři těsnící profily, okno je doplněno o vnější silikonové těsnění, které je vsazeno v křídle v 

bočních a horní části. Spodní část je zatěsněna těsněním v rámové okapnici. Kování typu Siegenia-

aubi titan AF, všechna okna jsou již ve standardu vybavena bezpečnostní variantou kování a 

bezpečnostními uzavíracími hřibovými čepy. Součástí dodávky oken jsou i vnitřní parapety z 

laminované dřevotřísky a venkovní parapety z titanzinku. Barevné provedení, typy, rozměry a počty 

kusů jsou blíže specifikovány ve výpisech prvků (viz. příloha). 

Technické parametry: zasklení izolačním trojsklem  Ug=0,53W/m2K, argon, g=50% 

součinitel prostupu tepla rámu smrk Uf=0,70W/m2K 

součinitel prostupu tepla okna smrk Uw=0,70W/m2K 

tři těsnění s dostatečně velkými komorami 

mimořádně teplá spodní část rámu - unikátní konstrukce 

vyšší hodnoty vnitřních povrchových teplot 

zesílený profil okna na 92 mm 
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Střešní okna Velux – podkrovní byt je prosvětlen také střešními okny typ: Velux GGL Integra (typ 

M10 a M06), s integrovaným elektrickým ovládáním (zachováno manuální ovládání okna pro snadné 

čistění). Rozměry a počty kusů jsou blíže specifikovány ve výpisech prvků (viz. příloha). 

Technické parametry: dešťový senzor pro uzavření okna, 

   ventilační klapka se vzduchovým filtrem, 

   materiál rámu/křídla - dvojvrstvé lakování 

   energeticky úsporné zasklení --65* 

   Součinitel prostupu tepla , U=1,00W/m2K 

Světlovod Velux TLR – dostatečné přivedení denního světla do prostoru kuchyně 1.NP je řešeno 

instalací 3 světlovodů, 1 světlovod je navržen na toaletu 2.NP. Tento typ světlovou je určen pro 

instalaci do ploché střešní krytiny. Další parametry a počty kusů jsou blíže specifikovány ve 

výpisech prvků (viz. příloha). 

Technické parametry: světlovod má integrované polyuretanové lemování z hliníkového plechu, 

 na vnější straně je vybaven tvrzeným sklem se samočisticí úpravou, 

 na vnitřní straně ukončen kruhovým difuzérem světla, 

 TLR 010 – vnější rozměry rámu 360 x 360 mm, průměr tubusu 250 mm 

 

Vchodové dveře – dřevěné jednokřídlé dveře s bočním světlíkem v provedení SolidComfort. Dveřní 

křídlo je dřevěný sendvič s polyuretanovou výplní 48mm, světlík je zasklen izolačním 

bezpečnostním trojsklem. Barevné provedení, rozměry a počty kusů jsou blíže specifikovány ve 

výpisech prvků (viz. příloha). 

Technické řešení a parametry: hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, 

nátěrový systém odolný proti UV záření, 

masivní závěsy BAKA Protect 3D zafrézované v rámu i křídle, 

vícebodové bezpečnostní zámky 

součinitel prostupu tepla dveřního panelu s PUR Up=0,75 W/m²K, 

součinitel prostupu tepla světlíku Us = 0,65 W/m2K 

 

Vnitřní dveře – budou použity jednokřídlé otevíravé a posuvné dveře z masivu do obložkových 

zárubní. Dveřní panel je celodřevěný lepený hranol eurodeck (dřevina dub), jehož konstrukce 

zaručuje tvarovou a rozměrovou stálost. Členění a rozměry jednotlivých dveří jsou blíže 

specifikovány ve výpisech prvků (viz. příloha). 
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Posuvná stěna Multiwal – mobilní stěna o 6ti dílcích nabízí variabilní řešení prostoru obytné 

místnosti 1.NP. Posuvná stěna bude realizována před zdmi v obývacím pokoji, přičemž jednotlivé 

dílce budou vyrobeny na míru podle jednotlivých úseků zděných částí. Stěna bude uchycena na 

závěsné vozíky opatřené kolečky vysoké kvality, které v kombinaci se speciální hliníkovou 

kolejničkou umožňují velice snadný přesun stěn. Panely se díky použití velmi kvalitních 

dřevotřískových panelů vyznačují optimální zvukovou izolací a nízkou hmotností. Typ a bližší 

informace jsou blíže specifikovány ve výpisech prvků (viz. příloha). 

 

Garážová vrata – sekční garážová vrata od výrobce Hormann, 

Panel: EPU 40, drážka M - dvoustěnná, vratové křídlo tl. 42/20mm, s technikou torzních pružin, 

s normálním kováním, povrchová úprava:  woodgrain, barva hnědá, 

Rukojeť: hliníkový odlitek odstín bronz, 

Objednací rozměr: 4250x2000mm 

 

Zámečnické výrobky objektu – navrženo zábradlí k francouzskému oknu a k prosklení zimní zahrady 

2.NP. Zábradlí je z  nerezových tyčí kruhového průřezu ∅30mm, povrch broušený. Zábradlí bude 

kotveno do obvodové zdi. Rozměry jsou blíže specifikovány ve výpisech prvků (viz. příloha). 

 

Ostatní doplňkové výrobky – nejsou blíže specifikovány. 

 

 

d17) Klempířské výrobky 

Prvky oplechování budou provedeny z ohýbaných titanzinkových plechů tloušťky 0,7 mm 

(oplechování atik, horních konců fasády, vytažené hydroizolace, parapetů). Opláštění hřebene bude 

provedeno v rámci realizace střešního pláště (falcovaná krytina Lindab SeamLine). Před realizací 

těchto prvků je nutno zjistit skutečné rozměry přeměřením přímo na stavbě! Dalšími prvky jsou 

prvky odvodňovacího systému sedlové střechy Lindab RainLine. Klempířské prvky jsou blíže 

specifikovány ve výpisech prvků (viz. příloha). 

 

d18) Malby a nátěry 

a) vnitřní – malba zděných stěn a stropů 2x Primalex Plus, malba sádrokartonových příček a  

OSB podhledů – 2x Primalex Karton. Odstín bude určen až v průběhu realizace stavby. 

b)  dřevěná fasáda –  1.vrstva: napouštědlo Woodseal Grundolja, 2.vrstva: Aqua Fasadlasur. 
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d19) Větrání místnosti 

Větrání je navrženo jako přirozené – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou). 

 

d22) Venkovní úpravy 

Okolo celého objektu je navržen okapový chodník z kačírku šíře 250mm, okapový chodník je 

olemován zahradními obrubníky (1000x200x50mm), tento chodník není proveden v místech vstupů 

do objektu a kolem terasy (viz výkresová dokumentace, výkres č. A.1.2.04). Zpevněné plochy okolo 

objektu (přístupový chodník a vjezd ke garáži) jsou vydlážděny dlažbou z přírodní břidlice 

(Stonemania ZF003), zahradní schody před objektem jsou lité z betonu a obloženy obkladem 

z přírodní břidlice (Stonemania ZF003). Veškeré zpevněné plochy jsou lemovány zahradním 

obrubníkem (1000x200x50mm). Terén v okolí objektu bude po realizaci stavby upraven podle 

výškových úrovní zaznačených ve výkresové dokumentaci. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Navrhované tepelné izolace splňují požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Navržená vnější obálka 

objektu splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 

291/2001. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí (skladba střešního pláště zelené 

extenzívní střechy, inverzní a sedlové střechy, skladba podlahy na terénu, skladba obvodového zdiva 

se zavěšenou i kontaktní fasádou) jsou doloženy tepelně technickým výpočtem provedeným 

v programu TEPLO (viz příloha č.4 – Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí). 

 

Shrnutí vypočtených součinitelů prostupů tepla U jednotlivých konstrukcí:  

Podlaha na terénu (obývací místnost):   U = 0,17 W/m2K 

Obvodové zdivo – kontaktní fasáda:   U = 0,14 W/m2K 

Obvodové zdivo – zavěšená fasáda:   U = 0,15 W/m2K 

Plochá střecha s extenzívní zelení:    U = 0,10 W/m2K 

Plochá střecha inverzní:    U = 0,17 W/m2K 

Sedlová střecha (nadkrokevní tepelná izolace): U = 0,08 W/m2K 
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f) Způsob založení objektu 

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu není při zakládání nutno provádět 

žádné speciální opatření. Celá stavba je založena na základových pásech z prostého betonu – pevnost 

betonu C20/25. Na základové pásy (výšková úroveň -0,875m) budou uloženy zemnící pásky (viz 

výkres A.3.7.08 Uzemnění). Při návrhu základové konstrukce je respektována minimální nutná 

hloubka základové spáry od upraveného terénu. Podrobnější popis založení objektu je popsán v bodě 

d) d2) této technické zprávy. 

 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

Objekt rodinného domu, ani jeho provoz, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při 

výstavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují 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 k tomu určenou skládku, popřípadě předat k likvidaci odborné firmě. 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). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při provozu je nutné: - minimalizovat vznikání odpadů, 

- separovat jednotlivé druhy odpadů, 

- uplatňovat zásady maximální recyklace, 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

 

h) Dopravní řešení 

Přístup k pozemku je zajištěn po místní asfaltové komunikaci (ulice Prodloužená). Přístup 

k objektu je zajištěn zpevněnou plochou s položenou dlažbou z přírodní břidlice (Stonemania ZF003) 

a vybudovaným schodištěm navazujícím na uliční pěší komunikaci. Vjezd na pozemek umožňuje 

stání dvou motorových vozidel vedle sebe, jeho plocha je vydlážděná dlažbou z přírodní břidlice 

(Stonemania ZF003). Zpevněná pěší plocha a vjezd ke garáži jsou v rozdílných výškových úrovních, 

jejich propojení je zajištěno zahradním schodištěm. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

i1)  povodně  

Stavební pozemek se nenachází v zaplavovaném území. Hrozí pouze případné zaplavení 

v důsledku odtékání dešťových srážek z okolní louky, která je situována nad úrovní pozemku, z toho 

důvodu bude před objektem zřízen odvodňovací žlab, který zabrání případným návalům vody. 

 

i2) sesuvy půdy  

Jedná se o mírně svažité území vhodné k zastavění bez zvláštních požadavků na zajištění 

stability svahu proti sesuvu. 

 

i3) poddolování  

Není předmětem řešení, nejedná se o poddolované území.  

 

i4) seismicita  

Jedná se o oblast s minimálními vlivy seismicity, není nutno řešit.  

 

i5) radon  

Byl zpracován radonový průzkum lokality.  Přítomnost radonu zde nebyla zjištěna, nejsou tedy 

nutná žádná speciální opatření. 

 

i6) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby  

Nejedná se o výrobní objekt, objekt a provoz v něm neprovozuje hluk. Ve venkovním prostoru 

je minimální zdrojem hluku automobilová doprava, lokalita se nachází mimo hlavní dopravní 

komunikaci. Objekt je umístěn v obytné zóně. Objekt se nachází v blízkosti místní vedlejší 

komunikace sloužící pouze jako přístupová komunikace k objektu.  

 

 

j)  Obecné požadavky na výstavbu 

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, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména 
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pracím vykonávaných ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci výstavby 

musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a dále jsou povinni používat při práci 

předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen 

přístup nepovolaných osob. 
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Úvod  

 

Obsahem této technické zprávy konstrukční části jsou údaje o konstrukčním řešení skladby 

stropu, konstrukčním řešení krovu, a informace o použitých materiálech a skladbách konstrukcí. 

 

A.2.1.1. Technická zpráva keramického stropu HELUZ MIAKO 

 

a) Stavební připravenost 

 Před samotným kladením keramické konstrukce stropu je nutno instalovat navržený nosný 

systém z ocelových profilů HEB (viz výkres 09). Svislé ocelové nosníky z profilu HEB 200 a HEB 

160 délek 3000mm (prvky ozn.H1 a H4) budou osazeny na připravené zesílené patky, které byly 

vybetonovány a opatřeny šrouby při betonáži základové konstrukce. Poté budou na vnitřní nosné 

zdivo HELUZ 24 a tento (z profilu HEB 200) vzniklý sloup osazeny dva vodorovné ocelové nosníky 

z profilů HEB 200 délky 6500mm a 4000mm (prvky ozn.H2 a H3). Nakonec se osadí vodorovný 

ocelový nosník z profilu HEB 160 délky 6550mm (prvek ozn.H5), který bude uložen na průvlak 

vzniklý z HEB 200 a sloup z HEB 160. Veškeré styky HEB profilů se mezi sebou zajistí dostatečně 

tuhými spoji (svary). V dalších místech se osadí ocelové nosníky z profilů HEB 200 délky 3300mm, 

2 x HEB 160 délky 2100mm a HEB 180 délky 5250mm (prvky ozn. H6, H7, H8). Vzniklý nosný 

systém zajistí po zmonolitnění stropní konstrukce rovný podhled stropu. 

 

b) Informace o provedení stropu 

 Keramický strop HELUZ MIAKO bude realizován nad 1.NP ve výškové úrovni +2,625m. 

Maximální světlost rozpětí stropní konstrukce je 6500mm, z čehož při užití keramických stropních 

nosníků HELUZ MIAKO délky L = 6750mm a při jejich osové vzdálenosti B = 625 mm vyplývá 

minimální nutná tloušťka stropu po zmonolitnění 

H = 250mm (viz tabulka č.4 prospektu stropních konstrukcí HELUZ MIAKO). Tato tloušťka stropu 

je vyhovující i pro keramické stropní nosníky délky L = 6750mm při jejich osové vzdálenosti B = 

500 mm (viz tabulka č.10 prospektu stropních konstrukcí HELUZ MIAKO). 

 

 Stropní nosníky budou kladeny na asfaltové pásy ležící na obvodovém a vnitřním nosném 

zdivu, které bylo napřed srovnáno dostatečně únosnou cementovou maltou. Délka uložení nosníku na 

nosném zdivu musí být minimálně 125mm. 
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 Stropní nosníky, které budou při jednom konci ukládány na ocelové nosníky průřezu HEB, 

budou uloženy na spodní přírubu na maximální možnou hloubku uložení. Výjimkou bude uložení 

stropních nosníků s označením N5 (viz výkres 09) mezi ocelové nosníky průřezu HEB160 a 

HEB200, zde budou uloženy cca souměrně na obou koncích. Veškeré tyto stropní nosníky HELUZ 

MIAKO budou dále zajištěny přivařením své nosné výztuže k HEB profilům a KARI sítím, kterými 

budou veškeré styky HEB a HELUZ nosníků překryty. 

 

 Při provádění stropní konstrukce je nutné dodržovat technologický postup daný výrobcem. 

 

c) Výpis prvků stropu 

Pro realizaci navrhované stropní konstrukce budou použity tyto prvky: 

Keramické prvky výrobce HELUZ: 

Rozměry [mm] Počet [ks] Označení Název prvku 
D x Š x V  

N1 3000 x 160 x 230 3 
N2 6750 x 160 x 230 25 
N3 2250 x 160 x 230 10 
N4 5250 x 160 x 230 28 
N5 5000 x 160 x 230 6 
N6 5500 x 160 x 230 9 
N7 

Keramický stropní nosník HELUZ MIAKO  

3500 x 160 x 230 3 
 

M1 Keram. stropní vložka HELUZ MIAKO 19/62,5 250 x 525 x 190 730 
M2 Keram. stropní vložka HELUZ MIAKO 19/50 250 x 400 x 190 819 
M3 Keram. stropní vložka HELUZ MIAKO 8/62,5 250 x 390 x 80 42 
M4 Keram. stropní vložka HELUZ MIAKO 8/62,5 250 x515 x 80 11 
 

Ocelové tyče průřezu HEB (výrobce Ferona): 

Označení Název prvku Délka 
[mm] 

Počet 
[ks] 

H1 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 200 3220 1 
H2 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 200 6500 1 
H3 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 200 4000 1 
H4 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 160 3220 1 
H5 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 160 6550 1 
H6 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 160 3300 1 
H7 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 180 2830 1 
H8 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 180 4200 1 
H9 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 140 2000 2 
H10 Tyč průřezu HEB válcovaná za tepla, DIN 1025-2 HEB 180 5250 1 
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Ostatní materiály stropní konstrukce: 

Označení Název prvku Rozměry 
[mm] 

Množství 
[ks] 

V Věncovka HELUZ 8/25 (spotřeba 3,0 ks/m) 333 x 80 x 250 234 ks 
X1 STYROTRADE XPS 30 SYNTHOS Formát 1250 x 600 x 100 23ks 
X2 STYROTRADE XPS 30 SYNTHOS Formát 1250 x 600 x 80 6ks 

B1 
A1=211,65 m2 A2=30,19 
m2 

B3 
V1 = 0,421 m3  

V2 = 1,746 m3 

B4 

Beton na dobetonování třídy C16/20 

V3=0,287 m3  

V4 = 0,15 m3 

≅18m3 

 Výztuž věnce - hlavní ø10 ≅317m 
 Výztuž věnce - třmínky ø 6 ≅115m 
 Svařovaná síť z ocel. drátů žebírkových tvářených za studena, typ KH30, 

KARI 6 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m 
42ks 

 
 

d) Technické údaje získané z prospektů výrobce stropu HELUZ MIAKO 

 Pro realizaci keramického stropu HELUZ MIAKO budou použity stropní nosníky HELUZ 

MIAKO. Informativní tabulky, nákresy a údaje poskytované výrobcem jsou obsahem přílohy (viz. 

příloha č.5 – Technické údaje výrobce keramického stropu HELUZ). 

 

 

A.2.1.1. Technická zpráva dřevěné konstrukce krovu 

a) Stavební připravenost 

Použité řezivo je ze smrkového dřeva. Veškeré dřevěné prvky konstrukce krovu budou před 

montáží impregnovány proti dřevokazným činitelům a ohni. Ochrana proti ohni 3 násobným 

nástřikem ředěného přípravku Flamgard, a ochrana proti dřevokazným činitelům 2 násobným 

nástřikem koncentrovaného přípravku Bochemit FORTE. Použité ocelové prvky budou 

opatřeny 2x základním antikorozním nátěrem. Již při betonáži železobetonového věnce 

nadezdívky (v 2.NP) budou na hloubku věnce 250mm osazeny kotevní tyče pozednice DIN 

975 M 14 délky 380mm, osově vzdáleny cca po 1m. 

 

b) Informace o provedení krovu 

Konstrukce krovu bude realizována nad 2.NP. Bude použita novodobá prostá krokevní 

soustava. Pozednice (120/160mm) budou uloženy na podezdívky o výšce 1500mm, budou 

kotveny na závitové tyče DIN 975 M 14 osazené již při betonáži ŽB věnce. Místy budou 



BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

 

43 
 

položeny na kousky vodovzdorné překližky, a časem budou tyto mezery zatěsněny PUR 

pěnou. Poté budou na pozednice spojem osedláním osazeny krokve (100/180mm). Tyto spoje 

budou dále zajištěny vruty, krokve budou při vrcholu vzájemně spojeny přeplátováním a 

následně k sobě sešroubovány celozávitovým svorníkem M16*150mm. V každém poli krokví 

je navržen pár kleštin (2x60/160mm), ty budou osazeny zhruba ve dvou třetinách výšky krokví 

(viz. výkres č.: A.2.02). Při styku s krokvemi budou tyto prvky vzájemně sešroubovány 

celozávitovým svorníkem M16*250mm. Podélné zavětrování je zajištěno celoplošným 

záklopem z OSB desek (tl. 25mm, 625/2500mm). 

 

c) Výpis prvků krovu 

Výpis truhlářských prvků krovu a souvisejících konstrukcí 

 

 

Výpis klempířských prvků krovu a souvisejících konstrukcí 
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_________________________________________________________________________________ 

Stavba: Dvougenerační rodinný dům, Razová 

Katastrální území: Razová okres Bruntál,  parc.č. 214/5 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Část: A.3. Technika prostředí staveb 

 A.3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Projektant:  Iveta Janečková, VB4AST02, 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 
 

Odborný konzultant: Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D, N 717 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studentská 11, 
708 33 Ostrava – Poruba 

 

Datum: 1/2010 



BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

 

45 
 

Obsah projektové dokumentace: 

A.3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 

  A.3.7.1. Technická zpráva 

 A.3.7.1.1.  Všeobecné údaje ………………………………………. 46 
  a) Identifikační údaje………………………….. 46 
  b) Základní údaje……………………………… 47 
  c) Podklady pro projekt………………………… 47 
 
 A.3.7.1.2. Část světelně technická…………………….…………. 48 
  a) Světelné zdroje a svítidla…………………… 48 

b) Zajištění rozložení jasu, osvětlenosti, 
 rovnoměrnosti osvětlení a oslnění…………… 48 

   c) Údržba osvětlení……………………………… 48 
 

 A.3.7.1.3. Část elektrotechnická…………………………………. 48 
 a) Technické údaje………………………………. 48 
 b) Rozvaděč……………………………………... 49 
 c) Technologická instalace……………………… 50 
 d) Světelná instalace………………………… 50 
 e) Ochrana před bleskem……………………… 50 
 f) Uzemnění…………………………………… 51 
 g) Napojení objektu, přípojka NN……………… 51 

 h) Ochrana před úrazem elektrickým proudem… 51 
 i) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci……… 52 
 
 A.3.7.1.4. Specifikace materiálu ………………………………… 52 
 

   A.3.7.2. Výkresová část (viz. příloha č. 2) 

 A.3.7.01 Světelná instalace 1.NP, M 1:50 

 A.3.7.02 Světelná instalace 2.NP, M 1:50 

 A.3.7.03 Technická instalace 1.NP, M 1:50 

 A.3.7.04 Technická instalace 2.NP, M 1:50 

 A.3.7.05 Jednopólové schéma rozvaděče HR1, 1.NP 

 A.3.7.06 Jednopólové schéma rozvaděče HR2, 2.NP 

 A.3.7.07 Hromosvod, M 1:50 

 A.3.7.08 Uzemnění, M 1:50 

 A.3.7.09 Situace, M 1:200 

 A.3.7.10 Schéma el. instalace kuchyně 1.NP, M 1:50 



BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

 

46 
 

A.3.7.1.1.  Všeobecné údaje 
 

a) Identifika ční údaje 
 

Identifika ční údaje stavby: 
  

název stavby: Dvougenerační rodinný dům, Razová                                                               

druh stavby:                   Novostavba   

místo stavby:                      Razová, okres Bruntál, Prodloužená č. 5/5 

parc.č. 214/5 o výměře 1204m2 

okres:                              Bruntál 

stavební úřad:    Bruntál   

katastrální území:               Razová okres Bruntál,  parc.č. 214/5 – vznik rozdělením pozemků 

parc.č. 216 a parc.č. 214/1, příjezdová komunikace parc.č. 3624/4 

katastrální úřad:                Bruntál 

kraj:                                    Moravskoslezský 

zastavěná plocha:  271,2166 m2 

obestavěný prostor:   1713,735 m3 

 

Identifika ční údaje investora: 
 

Investor:                            Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 

                       IČ: 69213698 

    DIČ: CZ 8755145487 

 

Identifika ční údaje projektanta: 
 

Projektant:                          Iveta Janečková, VB4AST02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava – Poruba 
 

Odborný konzultant: Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D, N 717 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Studentská 11, 

708 33 Ostrava – Poruba 
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b) Základní údaje 

 

Projekt řeší elektroinstalaci, ochranu před bleskem a napojení na elektrickou síť 

dvougeneračního rodinného domu. Objekt se nachází na katastrálním území obce Razová na 

pozemku parcelní číslo 214/5. 

 

Jedná se o novostavbu dvougeneračního rodinného domu. Objekt je řešen jako samostatně 

stojící nepodsklepená stavba. Jednopodlažní část je zastřešena plochou střechou, dvoupodlažní část 

je zastřešena sedlovou střechou. Půdorys objektu je nepravidelného tvaru, přičemž nejdelší trakt je 

délky 21 m a celková šíře objektu je 18,4m. Stavba je realizována stěnovým konstrukčním systémem 

HELUZ, strop nad 1.NP je tvořen stropní konstrukcí HELUZ MIAKO, strop nad 2.NP je tvořen 

dřevěnou konstrukcí hambálkového pohledového krovu s falcovanou krytinou Lindab Seamline. 

Objekt je napojen na přípojku vodovodu, a jednotnou kanalizaci. 

 

Projekt je zhotoven v souladu s platnými zákony a normami. 

 

c) Podklady pro projekt 

 

 Použité normy:  ČSN 01 33 00   Názvosloví zakreslování 
ČSN 01 33 10   Značky 
ČSN 01 33 01   Požadavky na výkresy 
ČSN 33 33 20   Elektro-přípojka 
ČSN 33 20 00   Ochranné zóny 
ČSN 65 305-1-4 Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN 33 20 00-3 Vnější vlivy 

 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. 

- požadavky investora 

- Katastrální mapy 

- Protokol vnějších vlivů 

- Prováděcí projekt rodinného domu - stavební výkresy 1:50 (půdorysy, základy, střecha, 
situace) 

- Údaje o denním osvětlení 

- Požadavky profesí – zdravotechnika, vytápění 

- Technologické vybavení rodinného domu 

- Katalogy výrobků 
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A.3.7.1.2. Část světelně technická 

Umělé osvětlení objektu je zajištěno z domovních rozvaděčů, které jsou umístěny v místnosti 

1.16. Rozmístění svítidel a jejich soupis je uveden ve výkrese č. A.3.7.01 a č.A.3.7.02. 

 

a) Světelné zdroje a svítidla 

 

 

b) Zajištění rozložení jasu, osvětlenosti, rovnoměrnosti osvětlení a oslnění  

 Osvětlenost a rovnoměrnost osvětlení je zajištěna vhodným rozmístěním svítidel a jejich 

dostatečným počtem na dané místnosti.  

 

c) Údržba osvětlení 

 Údržba bude prováděna dle potřeb uživatelů. 

 

 

A.3.7.1.3. Část elektrotechnická 

a) Technické údaje 

Napěťová soustava: 

3 + N + PE AC50 Hz 400V/TN-S 

 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
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Je zajištěna samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním. 

 

Výpočet jištění pro 1.NP: 

Instalovaný výkon:    Pio=2,105kW 

      Pim=20,22kW 

Součinitel náročnosti:   βio=0,65 

      βim=0,7 

Průměrný účiník spotřebičů:  cosϕ=1 

Jmenovité sdružené napětí soustavy: Us=400V 

Výpočtové zatížení:   Pp= Pio .βio+Pim .βit =15,522kW 

Výpočtový proud:   Ip=1000.Pp/√3.UF cosϕ=22,41A 

→ Zvoleno jištění 32A 

 

Výpočet jištění pro 2.NP: 

Instalovaný výkon:    Pio=1,38kW 

      Pim=16,05kW 

Součinitel náročnosti:   βio=0,65 

      βim=0,7 

Průměrný účiník spotřebičů:  cosϕ=1 

Jmenovité sdružené napětí soustavy: Us=400V 

Výpočtové zatížení:   Pp= Pio .βio+Pim .βit =12,132kW 

Výpočtový proud:   Ip=1000.Pp/√3.UF cosϕ=17,513A 

 → Zvoleno jištění 25A 

 
b) Hlavní domovní rozvaděč 

 Je realizován zvlášť pro 1.NP, a zvlášť pro 2.NP, přičemž rozvody do společných prostor 

(garáž, sklep, zádveří, technická místnost) jsou započítány v rámci 1.NP. Majitelé jednotlivých bytů 

se dohodnou na vyrovnání za tyto společné prostory. 

 Rozvaděče jsou umístěny u obvodové zdi v místnosti č. 1.16 – sklep, viz výkresová 

dokumentace. 

 Označení: HR1, HR2 

 Provedení:  Nástěnná skříň 

Typ:  NP65-0404015, výrobce OEZ 
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 Rozměr: Rozměr: 400x400x150mm 

 Krytí: IP40/IP20 

 

c) Technologická instalace 

 V rodinném domě je umístěno několik spotřebičů (ve výkresech označeny a vysvětleny.: KO, 

KV, P, S, L1, L2, T, G, B, V), kdy vedení elektroinstalace je realizováno přímým spojením 

rozvaděče a stroje.  

Kotel pro ohřev vody, kotel pro vytápění, a kuchyňské sklokeramické desky jsou třífázové. 

Zásuvkové rozvody jsou ve všech místnostech provedeny jednofázově. Veškeré zásuvkové 

rozvody jsou navrženy s proudovým chráničem, vyjma zásuvek pro lednice, elektrické trouby, pro 

kotel na ohřev vody a kotel pro vytápění. Přívody k zásuvkám jsou vedeny v podlaze nebo po zdivu 

pod omítkou, krabice jsou pak zapuštěny do zdi. 

 

d) Světelná instalace 

Osvětlení objektu je zajištěno světelnými rozvody z rozvaděče, který je umístěn v místnosti 

1.16 - sklep. Ve všech místnostech je vedení jednofázové. Vypínače jsou umístěny 1200 mm nad 

podlahou, a krabice jsou zapuštěny do zdi. 

Vodiče světelných okruhů 1.NP jsou vedeny po zdivu nebo po stropě pod omítkou, pouze 

některé rozvody vedené v kuchyni jsou vedeny v podlaze v ochranné trubici. 

Vodiče světelných okruhů 2.NP jsou vedeny výhradě po zdech, případná odbočení ke 

svítidlům umístěným mezi krokvemi jsou provedeny podél krokve. V prostoru schodiště je rozvod 

veden při zdi a poté v 2.NP podlahou v ochranné trubici. Také rozvod mezi koupelnou a kuchyní v 

2.NP, a rozvod mezi obývacím pokojem a jídelním koutem je veden podlahou v ochranné trubici. 

 

e) Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem je provedena instalací jímačů. Celkem je použito jedné jímací tyče, 

umístěné uprostřed hřebene sedlové střechy a dvou pomocných jímačů umístěných při krajích 

hřebene. Svedení je zajištěno vodičem FeZn 10mm vedeným a uchyceným na podpěrách na hřebeni 

střechy, dále pak na podpěrách na krytině i fasádě, vodič je sveden pěti svody. Tři svody jsou 

svedeny k ochrannému úhelníku od okapu sedlové střechy, dva další jsou od okapu sedlové střechy 

svedeny na atiku ploché střechy, dále vedeny po atice a poté svedeny k ochrannému úhelníku 
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(viz. výkres č.A.3.7.07), který je umístěn ve výšce 1,8m  nad přilehlým terénem. Na svislém svodu 

bude provedena zkušební svorka. Všechny svody musí být spojeny se základovým zemničem. 

 

f) Uzemnění 

Pro uzemnění je zvolen základový zemnič. Jedná se o pásek FeZn 30x4mm, který je 

zabetonován v základech a je veden 50mm nad základovou spárou. Ze zemnícího pásku je 

provedeno 5 vývodů pro připojení zkušebních svorek a jeden vývod pro připojení rozváděče. Tyto 

vývody jsou provedeny z drátu FeZn ∅10mm. Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou 

spojovacích svorek a  tyto spoje jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým nátěrem. 

Vývod pro uzemnění je nutno ponechat delší a to tak, aby vyčníval na upravený terén 

minimálně 2m. Tyto vývody musí být po celou dobu chráněny před poškozením. Veškeré svody při 

krajních rozích objektu jsou vedeny po fasádě ve vzdálenosti 250 mm od rohu objektu, prostřední 

svod severní fasády pak v rohu kolem okna technické místnosti. 

 

g) Napojení objektu, přípojka NN 

Napojení na stávající podzemní elektrickou síť bude provedeno odbočením z kabelového 

vedení T-spojkou. Při vedení napojení dojde ke křížení se stávající inženýrskou sítí a to s vodovodní 

přípojkou. Toto křížení a následné uložení kabelu bude provedeno v souladu s platnými ČSN. 

Situace napojení na elektrickou síť je uvedena ve výkrese č.A.3.7.09. Délka vedení jednotlivých 

napojení je cca 6m. 

 

Kabelové vedení napojení objektu na elektrickou síť bude vedeno v zemi. Při hranici pozemku 

budou realizovány dvě přípojkové a dvě elektroměrné skříně. Ty budou umístěny ve vyzděném 

sloupku na hranici pozemku parc.č. 214/5 s pozemkem parc.č. 3624/4, tak jak je uvedeno v situaci na 

výkrese č. A.3.7.09. Napojení z přípojkových skříní na hlavní domovní rozvaděče bude provedeno 

kabelem CYKY 5x10 pro HR1 a kabelem CYKY 5x6 pro HR2. 

 

h) Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje, 

ochranným pospojováním a proudovými chrániči. Proudový chránič je navržen u instalací vodičů 

v koupelnách, kuchyních, technické místnosti, sklepě a při venkovních instalacích. 
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i) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Instalace přípojky bude prováděna dle projektu, který je schválen oprávněnou osobou. Je 

nutné, aby veškeré práce při pokládání přípojky prováděla proškolená osoba, nebo firma. Před 

předáním do provozu je nutno udělat revizi, kterou je nutno doložit revizní zprávou. Tuto je pak 

nutné archivovat. Stejně bude nutné doložit revizi hromosvodu a elektrického rozvodu. I tu je nutno 

doložit revizní zprávou a následně archivovat. 

 
 
A.3.7.1.4. Specifikace materiálu 
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Kapitola 7. 

 Závěr 

 

 Bakalářská práce se věnovala především vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Protože je však svým rozsahem tato problematika velmi obsáhlá, byla zaměřena pouze na 

vymezený rozsah této dokumentace – a to především část A.1. Architektonické a stavebně technické 

řešení. Část A.2. Stavebně konstrukční část, a část A.3. Technika prostředí staveb byla pojednána 

spíše zjednodušenou formou. 
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Kapitola 8. 

Seznam použitých pramenů: 

 

a) Vyhlášky, zákony, české technické normy – v textu zmiňované, nebo sloužící jako 

zdroj informací o dané problematice: 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. -  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 05 40-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 01 33 00   Názvosloví zakreslování 

ČSN 01 33 10   Značky 

ČSN 01 33 01   Požadavky na výkresy 

ČSN 33 33 20   Elektro-přípojka 

ČSN 33 20 00   Ochranné zóny 

ČSN 65 305-1-4 Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 33 20 00-3 Vnější vlivy 

 

b) Odborná literatura: 

Stavební fyzika II., Stavební tepelná technika / J.Vaverka, J.Chybík, F.Mrlík. Brno: VUTIUM, 2000 

Navrhování staveb, Peter Neufert, Consult Invest 

 

c) Zdroje informací vyhledaných na www stránkách: 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://fast10.vsb.cz/cmiel/ps2esf/ 
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http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps3/ 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/ 

http://www.heluz.cz/ 

http://www.slavona.cz/ 

http://www.velux.cz/ 

http://www.hormann.cz/ 

http://luxfery.cz/ 

http://www.stavebni-pouzdra.cz/ 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/strom.php 

http://www.lindabstrechy.cz/falcovana-krytina.php 

http://www.lindabstrechy.cz/okapovy-system.php 

http://www.rockwool.cz/ 

http://www.hofatex.eu/cz/produkty/hofatex-toptherm 

http://katalog.betonserver.cz/ 

http://www.topwet.cz/ 

http://www.estav.cz/nomen/katlisty.asp?id=49 

 

d) Použitý software 

Autodesk – AutoCAD Architecture 2008 

Program stavební fyziky – TEPLO 2008 

Graphisoft ArchiCAD 12 

CorelDRAW 9 

Microsoft Office Word 2007 

Microsoft Office PowerPoint 2007 

 


