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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

BP  Bakalářská práce 

ČUBP  Český úřad bezpečnosti práce 

PD  Projektová dokumentace 

 NN      Nízké napětí nad 50 V do 1000 V včetně  

 ČUBP      Český úřad bezpečnosti práce 

 ČBU                 Český báňský úřad 
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A . Průvodní zpráva 

 

1. Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Nízkoenergetický rodinný dům v Krásném Poli 

Místo stavby: Krásné Pole, městský obvod Ostravy 

Investor: bakalářská práce 

Druh stavby: novostavba 

Zadavatel: VŠB – TUO, Fakulta stavební 

Konzultant Ing. Filip Čmiel 

 Projektoval: Ondřej Nesvadba 

 

2. Základní údaje charakterizující stavbu 

 

2.1 Základní údaje o stávajících poměrech staveniště 

 

 Řešené území se nachází na stavební parcele 533/4 o výměře 1009,5 m2 v katastrálním 

území Krásné Pole. Stavební pozemek se nachází na západním okraji obce a  je přístupný  

z ulice Nad Mlýnkem (asfaltová komunikace šíře 3,5 m) a z místní obslužné komunikace. 

Těmito komunikacemi je stavební pozemek ohraničen mimo západní strany, kde sousedí  

s parcelou 533/3. Parcela se nachází na mírně svažitém území (sklon svahu je severozápadní). 

Základová půda je tvořena písčitojílovitými hlínami pevné konzistence. Nový 

hydrogeologický posudek ještě nebyl proveden. Předpokládá se úroveň podzemní vody pod 

úrovní základové spáry. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Na pozemku budou 

vybudovány přípojky k vodovodnímu uličnímu řádu. Vodoměrná soustava se nachází vně 

objektu ve vodoměrné šachtě. Inženýrské sítě plynu a elektřiny jsou napojeny na veřejné sítě 

(viz. koordinační výkres). Děšťové vody budou svedeny odvodňovacími žlaby do vsakovací 

jímky. Tato bude umístněna min. 1,5m od hranice pozemku a min. 5 m od základů objektu. 
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 Splaškové vody z vnitřní kanalizace budou svedeny hlavním ležatým svodem kanalizace do 

žumpy (vyvážecí jímky) vzdálené 2,15 m od objektu 

 

2.2. Přehled technických podkladů 

 

Zadání investora 

Architektonická studie z AT I. 

Geodetické zaměření staveniště – katastrální mapy 

Podrobná mapa parcely -výškopis 

Katalogové listy a prospektové materiály 

Stavební zákon č.183/2006Sb 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby č.268/2009 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

ČSN 734301 Z2 Obytné budovy 

Vlastní průzkumy, fotodokumentace 

 

2.3. Údaje o funkci stavby 

 

 Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům. Je navržen jako samostatně stojící, klasicky 

zděný a nepodsklepený dvoupodlažní objekt, zastřešený plochou střechou. Hlavní vstup do 

rodinného domu je orientován ze severozápadního průčelí. Dispozičně na zádveří přístupné 

hlavním vstupem navazuje technická místnost a WC. Dále je z prostoru zádveří přístupná 

kuchyně, na kterou navazuje jídelna a obývací pokoj. Jídelna je komunikačně spojena 

s venkovním prostorem terasy na jihozápadní zahradní straně objektu. Ve 2.NP podlaží jsou 

umístěny ložnice, dva dětské pokoje, pokoj pro hosty a 2 koupelny. Součástí stavby je i 

zpevněná plocha ke garáži. Povrch terasy a ostatní zpevněné plochy jsou řešeny jako dlažba 

na násypu. Další součástí stavby je bezodtoková jímka a vsak dešťových vod. Dešťové vody 

budou svedeny do akumulační nádrže s přepadem do drenážního podmoku. 
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2.4. Kapacity objektu 

 

 Zastavěná plocha stavby :     116,7  m2 

  Obytná plocha RD:     173,05 m2 

            Obestavěný prostor stavby:        813,4 m3 

 

 

 

 

2.5. Členění na stavební objekty 

 

 

Ozn. 
 

Název stavebního objektu 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Garáž 

SO 03 Přípojka vody 

SO 04 Přípojka plynu 

SO 05 Kanalizace 

SO 06 Přípojka NN  

SO 07 Zpevněné plochy 

SO 09 Opěrná zeď  

SO 08 Terénní úpravy, zeleň  

 

 

2.6. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 

 

 Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny ani inženýrskými sítěmi. Výstavbou, 

užíváním nevzniknou žádné negativní ekologické vlivy na okolní krajinu ani žádné negativní 

dopady na lidské zdraví. Provozem objektu nebudou vznikat žádná negativní  
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elektromagnetická záření nebo pole. Kvůli realizaci projektu není třeba vykupovat pozemky, 

stavba se nachází jen na pozemcích investora. Vlastní stavba nemá jiné časové vazby na 

okolní výstavbu. 

 

2.7. Splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Tato projektová dokumentace je vypracována jako prováděcí. Veškeré známé 

požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci. 

 

 

2.8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 V přeložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu  

dle vyhlášky O technických požadavcích na stavby č.268/2009 

 

 

2.9. Údaje o splnění územních regulativů 

 

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

 

 

2.10. Přehled uživatelů 

 

 Provozovatelem a uživatelem objektu bude investor. 

 

 

2.11. Termíny zahájení a ukončení stavby 

 

 Předpokládané zahájení stavby je po vydání stavebního povolení 10/2011, dokončení 

stavby 11/2012. 
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Postup výstavby: 

 

Odstranění stávající vegetace, skrývka ornice, terénní úpravy. 

Výkopy pro základy, převzetí základové spáry. 

Betonáž základů vč. podkladního betonu. Převzetí základů. 

Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí 01.NP, osazení překladů. 

Sestavení stropu nad 01.NP vč. osazení průvlaků nesoucích strop, betonáž stropu a 

ztužujícího věnce, sestavení a vybetonování schodiště. 

Zdění svislých konstrukcí v 02.NP vč. osazení překladů, betonáž ztužujícího věnce. 

Sestavení stropu nad 02.NP betonáž stropu a ztužujícího věnce. Provedení jednotlivých vrstev 

střechy, převzetí jednotlivých vrstev. 

Osazení výplní otvorů, Instalace, rozvody TZB. 

Provedení omítek, obkladů a podlahových vrstev. 

Osazení klempířských výrobků, vnější povrchové úpravy. 

 

 

2.12 Předpokládaný celkový náklad stavby 

 

Předpokládaný náklad stavby je cca 3 mil. Kč. Přesný rozpočet lze provést při dalším stupni 

PD, eventuálně formou nabídkové ceny dodavatelskou firmou. 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
 

1.1  Zhodnocení staveniště 
 

Objekt je situován podle územního plánu města Ostravy na stavební parcele č. 533/4 o 

výměře 1009,5 m2 v katastrálním území Krásné Pole. Parcela je situována v mírně svažitém 

území (severozápadní svah s průměrným převýšením 0,09m/m). Základová půda je tvořena 

písčitojílovitými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko radonového 

zatížení. Nový hydrogeologický posudek ještě nebyl proveden. Předpokládá se úroveň 

podzemní vody pod úrovní základové spáry. Vodovod je napojen z uličního řádu. Vodoměrná 

soustava se nachází vně objektu ve vodoměrné šachtě. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, 

plynu a elektřiny jsou napojeny na veřejné sítě vedeny v ulici Nad Mlýnkem (viz. koordinační 

výkres). 

 

 

1.2 Architektonické a dispoziční řešení 

 

Pozemek se nachází na okraji obce na jedné z parcel určených pro stavbu nových 

rodinných domů. Dům je navržen jako nízkoenergetický. Vzhledem k požadavku snížení 

spotřeby tepla na vytápění byl navržen objekt jednoduchých tvarů. Nejjednodušším způsobem, 

jak omezit tepelné ztráty, je zmenšit podíl ochlazovaných ploch konstrukcí vůči objemu. Proto 

je zvolen půdorys ve tvaru obdélníka a kompaktní varianta novostavby ve tvaru kvádru. Zvláště 

výhodná v tomto ohledu se jeví jako patrová varianta domu s plochou střechou. Čím je tvar 

kompaktnější, tím je současně i stavba ekonomicky výhodnější. Stavba je proto bez arkýřů, 

vikýřů a zasunutých lodžií apod. Kvádr natočen delší stranou ke slunci je také optimální 

varianta pro maximální využití jihozápadní fasády pro solární zisky. K tomu přispívá také 

snaha o maximální prosklení této strany. Naopak snaha o minimální prosklení stran SV a SZ 

přispívá zároveň ke snížení tepelných ztrát objektu. Vstup do objektu je ze severozápadní  
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strany. Vede přes zádveří do obytné části domu. Obytné místnosti jsou orientovány 

jihozápadním směrem, zatímco komunikační prostory, koupelny a technické zázemí jsou 

orientovány směrem severovýchodním, popř. severozápadním. V prvním podlaží se nachází 

technická místnost a WC, které jsou přístupné ze zádveří. Na zádveří navazuje obytná část 

podlaží (kuchyně, jídelna a obývací pokoj) a schodiště, jímž je zpřístupněno druhé podlaží. Zde 

se nachází 4 obytné místnosti sloužící jako 2 dětské pokoje, pokoj pro hosty a ložnice rodičů.  

V druhém nadzemním podlaží jsou k dispozici dvě koupelny, z nichž jedna je přístupná pouze 

z ložnice rodičů. Střecha byla zvolena jako plochá s odvodněním do žlabu. Fasády bílé 

s dřevěným obložením. Na objekt navazuje na jihozápadní straně dvojgaráž. Před garáží 

v blízkosti hlavního vstupu do objektu je parkovací stání pro dvě vozidla. 

Podrobnější řešení viz. výkresová část. 

 

 

1.3 Technické řešení 

 
 
1.3.1.  Příprava území a zemní práce 

 

Před prováděním bude odstraněna stávající vegetace na stavebním pozemku (křoviny a 

stromy). Před zahájením výkopů bude z celé plochy staveniště sejmuta ornice v mocnosti 

 0,2 m. Tato bude deponována v blízkosti stavby, později bude použita k terénním  a sadovým 

úpravám. Přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy bude dovezen netříděný 

štěrkopísek. Úroveň ±0,00 objektu se nachází na úrovni podlahy 1. NP.  Ostatní výškové 

zaměření nutno odvíjet od stanovené úrovně. Zemina vytěžená při provádění stavby bude 

uložena na skládku. Výkopy pro základové pasy budou prováděny se stěnami svislými. 

Násypy na staveništi je nutno provést z dobře hutnitelných zemin a za suchého, nemrazivého 

počasí. Násyp je třeba hutnit po vrstvách o mocnosti do 300 mm.  
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1.3.2.  Základy 

 

 Na základě inženýrsko-geologického průzkumu lze konstatovat, že podmínky pro 

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

betonu C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky FeZn 30/4 mm. Hloubka základové 

spáry je v nezámrzné hloubce 0,8 m od upraveného terénu. Železobetonová podkladní deska 

z betonu C20/25 tloušťky 150 mm je vyztužená sítěmi (8/100/100), které jsou při spodním líci 

této konstrukce přetaženy do venkovního líce pasů. Podkladní betony budou provedeny na 

hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 300 mm pro rodinný dům a 150 mm pro garáž. Před 

betonáží základů se položí ležaté rozvody kanalizace, případně se vynechají otvory pro 

potrubí. Výkop rýh pro základové pasy nutno ihned zabetonovat. Hlavní úprava a srovnání 

terénu na požadovanou výšku 308,86 m n.m. včetně hloubení výkopových rýh bude 

provedena strojně, konečné začištění výkopů bude 

provedeno ručně. Základy budou zatepleny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu 

 o tl. 80 mm.Tepelná izolace bude vytažena na terén do výšky první tvárnice.  

 

1.3.3.  Svislé konstrukce 

 

 Obvodové zdivo je navrženo zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 SI na tepelně 

izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly - poloviční, 

koncové, rohové). Obvodová nosná stěna bude omítnuta tepelně izolační omítkou 

POROTHERM TO. Hodnota součinitele prostupu tepla obvodové stěny vyhovuje 

požadavkům normy ČSN 73 0540-2 (2007). Vnitřní nosná stěna  bude z POROTHERM 24 

P+D. Pro detailní popis systému se odkazuji na POROTHERM Podklad pro navrhování. 

 

 

1.3.4.  Příčky 

 

 Svislé dělící konstrukce jsou navrženy z příčkových POROTHERM 11,5 P+D. Při 

napojování příček na nosné zdi na tupo se cihly z boku namaltují a přisadí namaltovanou  
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stranou k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře se v místě napojení provede vyztužení 

plochou kotvou z nerez oceli (např. kotvou KD KSF od firmy FISHCER), která se ohne do 

pravého úhlu a vodorovnou částí vmáčkne do malty ložné spáry a svislou částí přišroubuje 

vrutem do hmoždinky v nosné stěně. 

 

 

1.3.5.  Vodorovné konstrukce 

 

Na upraveném a zhutněném terénu je nasypána drenážní vrstva štěrkopísku v tl.150 mm 

frakce 8~16mm, na který je proveden podkladní beton z betonu C20/25 vyztužený kari sítí. 

Na tuto ŽB desku bude nataven hydroizolační asfaltový SBS modifikovaný pás s vložkou ze 

skleněné tkaniny a pak pokračuje skladba jednotlivých podlah. 

Jako stropní konstrukce nad 1.NP jsou navrženy stropní konstrukce POROTHERM tloušťky 

290 mm složené z keramobetonových nosníků POT se svařovanou prostorovou výztuží typu 

FERT a cihelných stropních vložek MIAKO 23/62,5 PTH a doplňkovými stropními vložkami 

MIAKO 8/62,5 PTH. Pro stopy nad 02. NP je navržena obdobná stropní konstrukce 

POROTHERM tloušťky 250 mm z cihelných stropních vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 

MIAKO 19/50 PTH a doplňkovými stropními vložkami MIAKO 8/62,5 PTH a MIAKO 8/50 

PTH. Vrchní beton je vyztužen kari sítí 8/100/100.  

Ztužující železobetonové věnce jsou v úrovni stropu z betonu B 20 a z tepelně-technického 

hlediska jsou provedeny v prostoru za věncovkami Porotherm VT8 s tepelně izolační deskou 

PPS tl. 80 mm. Další železobetonový věnec (ztužující žebro) V 2 na nízkých stropních 

vložkách je osazen ve středu nosné konstrukce střechy pro překlenutí velkého rozpětí. 

Součástí stropní konstrukce nad 1. NP jsou ocelové průvlaky (označeny ve výkresu skladby 

stropu N5), které jsou uloženy na obvodové zdi pod rovinou stropu. 

Stropní nosníky je nutné od úplného počátku montáže podepřít montážními podpěrami, které 

lze odstranit až poté, když beton dosáhne předepsané pevnosti. V rámci provádění stropní 

konstrukce je nutné dodržovat postup montáže, který je podrobně popsán v příručce „Podklad 

pro provádění kompletního cihlového systému POROTHERM“.   

Skladba vložek je patrná ve výkresu skladby stropu. 

 

 



BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Ludvíka Podestě 1875, 708 33 Ostrava – Poruba 
KATEDRA ARCHITEKTURY 

 
Ondřej Nesvadba  18 

 

1.3.6.  Schodiště 

 

 Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným schodištěm. 

Výška stupně je 179 mm, šířka stupně je 270 mm. Šířka schodiště je 1050 mm a úhel svírající 

podlaha se šikmou ŽB deskou schodiště je 33,5º. Konstrukce schodnice se skládá z nosných  

U profilů (U160 mm) kotvených přivařením k průvlaku I260 nesoucímu stropní konstrukci.  

Rameno schodiště bude vytvořeno použitím ztraceného bednění z trapézových plechů (výška 

vln 50 mm)  a následnou dobetonávkou z betonu B 20 (C16/20)  se sítí S 8/100-8/100. Vlastní 

stupně budou rovněž nadbetonovány a následně obloženy keramickou dlažbou. Podhled  

ramena bude obložen sádrokartonem. Madlo zábradlí  je dřevěné profilu 55 mm. 

 

 

1.3.7.  Konstrukce střechy 

 

 Objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 2%. Nosnou konstrukci tvoří strop 

POROTHERM tloušťky 250 mm. Zateplení je řešeno tepelnou izolací od firmy 

ROCKWOOL pomocí dvouvrstvé izolační desky pro ploché střechy Monrock MAX E 

tloušťky 220. Podrobnější informace viz skladba střechy.  

 

 

1.3.8.  Střešní krytina 

 

 Jako střešní krytina ploché střechy je požita střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P 

FATRAFOL 810(810/V, 810 AA)  o tloušťce 1,5 mm Odolává UV záření, může být 

vystavena přímým povětrnostním vlivům a má požární odolnost B ROOF T3. 

 

 

1.3.9.  Překlady 

 

Jako překlady jsou použity POROTHERM PTH 23,8 a POROTHERM PTH 11,5.  

Jsou detailně popsány v rámci tabulky specifikace překladů. 
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1.3.10.  Výplně otvorů 

 

Pro výplně dveřních i okenních vnějších otvorů jsou použity dveře a okna od firmy 

SLAVONA. Součinitel prostupu tepla celého okna je Uw = 0,8 W/m2K. Okna jsou zaskleny 

izolačním trojsklem čirým. Vchodové dveře od firmy SLAVONA KALISTO sendvičové  

konstrukce jsou jednokřídlé dveře pravé s pevným bočním dílem a pevným nadsvětlíkem 

zaskleným izolačním trojsklem dodávané s dřevěným prahem. Hodnota součinitele prostupu 

tepla je 1,2 (W/m2.K). Dveře budou zaskleny neprůhledným sklem. Vnitřní dveře jsou 

dřevěné, umístněny do ocelových zárubní opatřených nátěrem. Garážová vrata se 

součinitelem prostupu U = 0,9 W/(m2K) < Un = 1,8 W/(m2K) budou sekční, vyplněné PUR 

izolací s otevíracím mechanismem. Před zahájením  výroby oken a dveří je nezbytné stavební 

otvory přeměřit. 

– vše viz Výpisy výrobků   
 

 

1.3.11.  Podlahy 

 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem. Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah 

jsou z keramické dlažby, dřevěných dubových parket a korkové podlahy. Podlahy pro 01.NP 

jsou navrženy o tloušťce 190 mm s vrchní vrstvou ze zatřené betonové mazaniny  

ošetřené epoxidovaným nátěrem. Podlaha v 1.NP je zateplená vrstvou Styroduru tloušťky 

 120 mm. Podlahy v 02.NP patrech jsou tloušťky 100mm s kročejovou izolací pro podlahy  

STEPROCK ND tloušťky 40mm. Vrchní úprava je plovoucí laminátová  podlaha nebo 

keramická dlažba. 

 

 

 

V garáži je navržena keramická dlažba přilepená na betonovou mazaninu vyztuženou 

svařovanou sítí, na které je provedena hydroizolační stěrka SANIFLEX. Pro lepení dlažby 

bude použito mrazuvzdorný lepící tmel na dlažbu se zvýšenou přilnavostí WEBER.FAVO  

1000 FLEX. Celková tloušťka podlahy je 100 mm. Keramická dlažba v garážích bude 

s protiskluzným povrchem.       
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Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží) a 

skladby podlah viz výpis podlah. 

 

 

1.3.11.  Omítky 

 

Venkovní omítka je navržena ze systému POROTHERM universal (cementovýpostřik, 

omítka POROTHERM TO 30mm, omítka POROTHERM UNIVERSAL 5mm).   

Vnitřní povrchy stěn budou omítnuty omítkou POROTHERM UNIVERSAL  tl.10mm. 

Na této omítce se provede dvojnásobný nátěr (např. Primalex). Stropní konstrukce budou 

omítnuty a upraveny stejnou povrchovou úpravou. 

 

 

1.3.12.  Malby, nátěry a obklady 

 

Vnitřní prostory domu budou vymalovány vápennými malbami ve světlých odstínech. 

Detailní barevnost maleb bude dohodnuta se stavebníkem.  

Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a jedním 

syntetickým nátěrem v požadovaném odstínu. Okna a dveře budou dodávány jako 

kompletizovaný výrobek. Obklady stěn keramickými obkladačkami budou provedeny 

v koupelně do výše 2,0 m (horní hrana ocelových zárubní). V prostoru WC a technické 

místnosti do výše 1,5m od podlahy. Pod obklady bude provedena hydroizolační stěrka 

SANIFLEX. Keramické obklady budou lepené jednokomponentním lepidlem AK 7P a 

SOLOFLEX. Hydroizolace bude vytažena na stěnu do výšky 200 mm, za vanou a sprchou do 

výšky 2000 mm a bude vyztužena v rozích a dilatačních spárách páskou ASO-DICHTBAND 

2000. V prostoru kuchyňského koutu bude keramický obklad proveden ve výšce  

0,85 - 1,45 m (mezi kuchyňskou linkou a horní skříňkou linky). U hran obkladů bude použita 

zakončovací lišta z PVC vhodné barvy. 

Obkladačské práce provádět dle doporučení ČSN 73 3450. 

 

 
1.3.13  Hydroizolace 
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Vodorovná izolace podlahy na terénu je navržena Fatrafol 803 tloušťky 1,5mm, takto 

provedená izolace vytváří i protiradonovou bariéru. Izolace bude provedena jako 

vzduchotěsná, veškeré prostupy budou řádně utěsněny. 

Pro garáž je bude použita hydroizolace objektu pomocí hydroizolační fólie FATRAFOL 

813/V tloušťky 1,5 mm.  Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu je vhodná k izolaci proti 

agresivní tlakové a prosakující vodě a je vhodná do prostředí, kde může dojít ke kontaminaci 

ropnými látkami jako jsou minerální oleje a motorová nafta. Fólie lze vzájemně spojovat 

horkým vzduchem. Pokládání a spojování lze provádět při teplotách nad -5 ºC. 

 
 
1.3.13  Tepelná izolace 
 

Jednovrstvé zdivo Porotherm 440 Si použité pro omítané obvodové nosné zdivo splňuje 

vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.  Při použití tohoto typu zdiva,  

tepelně izolační malty POROTHERM  TM a tepelně izolační omítky POROTHERM TO 

hraje významnou roli především dodržení technologického předpisu a odbornost výstavby, 

řešení detailů a eliminace tepelných mostů. Výhodou konstrukce jsou kromě vysoké tepelné 

izolace i nízký odpor proti difuzi vodních par. Oblast ztužujících věnců je z exteriéru 

chráněna Věncovkou VT8 doplněnou tepelnou izolací z PPS tl. 80 mm. V podlahách v 01.NP 

je pak navržena tepelná izolace z pěnového stabilizovaného polystyrenu tloušťky 120 mm viz 

skladba podlah  příloha č. 1 

Zateplení střešní konstrukce je řešeno tepelnou izolací pro ploché střechy Monrock MAX E 

tloušťky 220 mm a doplňkového sortimentu spádových desek ROCKFALL.  Je nutné provést 

tepelně-technické posouzení tloušťek tepelných izolací. 

 

 

 

1.3.14  Větrací průduchy 

 

Odvětrávací potrubí je provedeno z materiálu PVC vyvedeného min. 500 mm 

nad střešní rovinu. Ve stropní konstrukci je nutné počítat s prostupem potrubí. 
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1.3.15  Drobné stavební úpravy 

 

Drobné stavební úpravy se týkají prostupů základovými či stropními konstrukcemi pro 

instalaci odpadních nebo větracích potrubí. V oblasti ŽB desek budou vynechány drážky 

z důvodu jejich nutného vyztužení. 

 
 
1.3.16  Klempířské konstrukce  

 

   Veškeré klempířské prvky střechy (střešní žlab, svody atd.) včetně venkovních 

parapetů plastových oken a dveří budou v provedení pozink. Podrobnější informace viz výpis 

prvků. 

 

 

1.3.17  Truhlářské výrobky  

 

 Dřevěné schodišťové madlo bude provedeno ze dřeva modřínového. Dřevěné podlahy 

budou provedeny přírodních odstínech. Přesnější informace viz výpis prvků. 

 

1.3.17  Zámečnické výrobky  

 

 Konstrukce schodiště se skládá z nosných U profilů (U160 mm). Na spodní příruby 

těchto profilů se pokládá trapézový plech (výška vln 50 mm) tvořící ztracené bednění. Na tuto 

konstrukci se vybetonuje železobetonová deska tl. 200 mm. 

Do této skupiny patří ocelová konstrukce zábradlí vnitřního schodiště (uchycení provede 

odborná firma) a nosná konstrukce terasy viz tabulka zámečnické výrobky 

 

 

1.3.18  Větrání místnosti 

  

 Je navrženo přirozeně – okny a vzduchotechnikou. Podrobnější informace viz projekt 

VZT (není součástí řešení BP). 
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1.3.19 Venkovní úpravy 

 

 Podél objektu bude proveden okapový chodník šířky 150 mm - zásyp z oblázků frakce  

32/64. Oblázky jsou uloženy 13na geotextílii. Geotextilie je položena na štěrkopískovém 

obsypu se sklonem od budovy.  Ohraničení zásypu je provedeno betonovým obrubníkem typu 

B05/20/100 do betonového lože s boční opěrou, který je uložen na štěrkopískovém obsypu. 

Výškové vyrovnání na úroveň 1.NP v oblasti hlavního vstupu je řešeno betonovým stupněm 

uloženým na UT ve štěrkovém loži tloušťky 150 mm –  viz terénní a sadové úpravy (není 

součástí řešení BP). Zpevněné plochy budou vydlážděny zámkovou betonovou dlažbou. 

Příjezdová komunikace bude vydlážděna zatravňovací dlažbou. Konstrukce opěrných zdí 

bude tvořena gabionovými koši o rozměrech 1000x1000 mm, které budou kaskádovitě 

vyskládány do požadovaných výškových úrovní. Základ opěrných zdí bude na betonovém 

monolitickém pásu.  

 

1.4. Napojení stavby na technické infrastruktury 

 

Děšťové vody budou svedeny odvodňovacími žlaby do vsakovací jímky. Tato bude 

umístněna min. 1,5m od hranice pozemku a min. 5 m od základů objektu. 

 
 Splaškové vody z vnitřní kanalizace budou svedeny hlavním ležatým svodem 

kanalizace do žumpy (vyvážecí jímky) vzdálené 2,15 m od objektu. Odstupová vzdálenost od 

hranice pozemku bude 2 m. Žumpa bude provedena jako vodotěsný podzemní objekt, 

odvětraný nad střechou objektu potrubím vnitřní kanalizace, případně větracím potrubím 

s nejmenší světlostí DN 100, půdorysné rozměry 5,4 x 3,20 m.  

 
Objekt bude napojen ke stávajícímu vodovodní řadu DN 90 PE v ulici Nad Mlýnkem 

v majetku SMVaK.  

 
Objekt bude napojen na stávající elektrickou síť NN. Na hranici pozemku je umístněna 

HDS.  
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Objekt bude napojen na stávající plynovodní řád. Na hranici pozemku je umístněna 

skříň s HUP (umístnění přípojek viz. koordinační situace).  

 
Napojení na veřejnou komunikaci bude z  místní obslužné komunikace na ulici  

Nad Mlýnkem. 

 

 

 

 

1.5  Řešení dopravní infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude z místní komunikace na ulici Nad Mlýnkem. 

Pěší přístup je od příjezdové komunikace oddělen opěrnou stěnou. Na pozemku jsou 

situována 2 parkovací stání. 

 

1.6  Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Objekt nebude nijak narušovat životní prostředí.  Uvažovaná stavba je v souladu 

s územním plánem. Tato stavba nebude mít negativní vliv na okolí a okolní pozemky. Stavba 

bude prováděna tak, aby nebyly překročeny hygienické požadavky. Veškerý použitý stavební 

materiál bude zdravotně nezávadný. 

 

 

1.7  Bezbariérové řešení okolí stavby 

 

  Vzhledem k charakteru stavby není nutno objekt řešit jako bezbariérový (není součástí 

zadání BP). 
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1.8  Průzkumy a měření 

 

Nový hydrogeologický průzkum ještě nebyl proveden. Předpokládá se úroveň podzemní vody 

pod úrovní základové spáry. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu.  

 

 

1.9  Vliv stavby na okolí 

 

 Provádění stavby nebude mít na okolí žádný podstatný vliv. 

 

 

1.10 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržovat předpisy BOZP 

vyplývající ze zákona č. 324/1990Sb. Bezpečnost práce a technických zařízení. Dále je nutné 

dodržovat požární předpisy a platné ČSN související s prováděním stavebních prací.  

 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet (není řešeno v rozsahu BP) 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečnost stavby bude řešena požárním specialistou a výsledky hodnocení 

budou přiloženy v příloze souhrnné technické zprávy (není řešeno v rozsahu BP). 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé 

stromy a keře nebudou káceny. Stavba ani její provoz nebude způsobovat rozhodující zátěž na 

životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001Sb. 

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. Při realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – 

stavební a demoliční (dle vyhlášky č.381/2001Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Odpad, který vznikne po dobu výstavby,  bude dodavatelem stavby likvidován předepsaným 

způsobem. 

 

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 

 

 

   5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
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   6. Ochrana proti hluku 

 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován nosnými stěnami a okny se 

standardní zvukovou izolací. 

 

 

   7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Stavba bude splňovat zákon č.406/2000Sb a pozdější znění vyhlášky č.178/2007Sb, 

č.193/2007Sb, č.194/2007Sb. 

 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno objekt řešit jako bezbariérový (není součástí 

zadání BP). 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

 

11. Profese prostředí staveb 

 

 

11.1 Vzduchotechnika. 

 

  Vzduchotechnika není řešena v rozsahu BP. 
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11.2 Zdravotní technika. 

 

 

11.2.1 Kanalizace 

 

Vnitřní rozvody vody a kanalizace budou v celém objektu provedeny v plastu. 

V současné době není městský obvod důsledně odkanalizován, kanalizace je nyní ve fázi 

výstavby. V současné době jsou vybudovány pouze krátké úseky dešťové kanalizace sloužící 

k odvodnění převážně místních komunikací. Odpadní voda z vnitřní kanalizace bude svedena 

hlavním ležatým svodem kanalizace do žumpy (vyvážecí jímky) vzdálené 2,15 m od objektu. 

Odstupová vzdálenost od hranice pozemku bude 2 m. Žumpa bude provedena jako vodotěsný 

podzemní objekt, odvětraný nad střechou objektu potrubím vnitřní kanalizace, případně 

větracím potrubím s nejmenší světlostí DN 100, půdorysné rozměry 5,4 x 3,20 m. Ležaté 

svody splaškové domovní kanalizace uložené pod podlahou v přízemí budou provedeny 

z PVC zesílených hrdlových trubek. Odpadní a připojovací potrubí budou provedeny z PVC 

hrdlových odpadních trubek.  

 
V místě není provedena děšťová kanalizace. Děšťové vody od okapních svodů je 

nutno vést odvodňovacími žlaby do vsakovací jímky. Tato bude umístněna min. 1,5m od  

hranice pozemku a min. 5 m od základů objektu. Voda z garáže a z parkovací plochy bude 

nejdříve svedena do odlučovače ropných látek. Terén bude vysvahován v minimálně 5% 

sklonu tak, aby bylo zajištěno odvedení děšťových vod od objektu. Kanalizace  není řešena v 

rozsahu BP. 

 

 

11.2.2 Vodovod 
 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád. Přípojka bude provedena navrtávkou 

z boku ke stávajícímu vodovodnímu řádu DN 90 PE v ulici Nad Mlýnkem v majetku 

SMVaK. Vodoměrná sestava bude osazena v technické místnosti domu. Rozvod vody v domě 

bude řešen v podlaze. Teplá voda se bude připravovat v plynovém kondenzačním kotli. 

Vodovod není  řešen v rozsahu BP. 
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11.3 Vytápění 

 

     Jako zdroj tepla je instalován plynový kondenzační nástěnný kotel, který je umístěn 

v místnosti č. 103 technická místnost. Odkouření kotle je provedeno pomocí systémového 

potrubí přes stěnu na severní fasádu rodinného domu. 

 
 
11.4 Plynovod 
  
Objekt bude napojen na stávající plynovodní řád. Plynovodní přípojka bude provedena 

navrtávkou. Rozvod plynu bude svařen z ocelových trubek hladkých. Zemní plyn bude 

využíván pro kondenzační kotel na vytápění a ohřev teplé vody a dále pro plynový sporák. 

Rozvod plynu není řešen v rozsahu BP. 

 

11.5 Elektroinstalace 

V objektu bude provedena elektroinstalace v rozsahu osvětlení, zásuvková instalace, 

hromosvody a slaboproudé rozvody – telefon a internet. 

Návrh elektroinstalace není řešen v rozsahu BP. 

 

 

12.  Komunikace  

Napojení na veřejnou komunikaci proběhne na ulici Nad Mlýnkem. Není součástí 

řešení BP. 

 

13. Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Zpevněné plochy budou vydlážděny zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 

uloženou do kamenné drti. Po srovnání terénu do roviny následuje uložení první hrubší vrstvy 

kamenné drti. Následuje zhutnění a dále vrstva jemnější, která se znovu hutní, až po vrstvu 

velmi jemnou tvořící podklad pod zámkovou dlažbu. Příjezdová komunikace je vydlážděna 

zatravňovací dlažbou. Po provedení výkopu se srovná terén. Hloubka výkopu je 20 cm. Po 

upravení do roviny  následuje zhutnění, stejně jako při pokládce běžné dlažby zámkové. Na 

zhutněný a zarovnaný podklad se naveze nosná vrstva štěrkopísku (20 cm) a opět se zhutní  
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a zarovná. Následuje pokládka husté síťoviny z mikrovláken pro zpevnění podloží a zabránění 

prorůstání plevele. Nakonec se na celou plochu uloží cca 4 cm směsi štěrkopísku 

s kompostem. Na tuto vrstvu se již bez zhutnění pokládají  jednotlivé díly zatravňovací 

dlažby. Dlažbu pokládáme kolmo ke směru jízdy. Posledním krokem je vyplnění 

zatravňovacích panelů zeminou a následné osetí travním semenem.  

 

14. Závěr 
 

Celý objekt je navržen v souladu s platnými předpisy a normami. Všechny popsané 

stavební konstrukce jsou zakresleny ve výkresech. Provádění prací na stavbě je nutno svěřit 

odborné firmě s oprávněním pro tyto práce.  
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