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ANOTACE

Rodinný dům s architektonickým ateliérem je navržen nedaleko historického centra, s 
kterým je propojené historickou lipovou alejí. Objekt je na místě v klidném území, kde stály
kasárny a v současnosti se zde podle nového urbanistického plánu staví rodinné a bytové 
domy. Dům kopíruje tvar pozamku, který ze západní strany kopíruje ulici s parkovou 
úpravou, ta směřuje k nedalekému vrchu Čeřovka. 
Rodinný dům je zděný a železobetonovýmy stropy. V druhém nadzemním podlaží se 
nachází terasa, která je přístupná z ložnice a společné chodby. Nad druhým nadzemním 
podlažím je přístavek, využívaný jako herna pro děti nebo hudební místnost, který 
podtrhuje terasovitý ráz domu. Na jižní straně, na obytný prostor směrem do zahrady 
navazuje terasa, která je před jídelnou a kuchyní krytá dřevěnou pergolou. Ostatní 
skleněné plochy jsou chráněny proti nadměrnému oslunění posuvnými dřevěnými 
žaluziemi. Ateliér je situován na severní straně, díky čemuž není příliš osluněn a zároveň 
je dobře přístupný rovnou ze zádveří domu.

ABSTRACT

Family house with architectural studio is designed near historical center of the city. With 
the center is linked by historical linden tree alley. Object is situated on the site former 
baracks. Currently there are new family houses and apartment buildings under 
construction according to new urban plan House follows the shape of the land that follows 
the street with a park that leads to the nearby hill Čeřovka. Family house is brick with 
reinforced conrete ceiling. On the second floor, there is situated terrace, which is 
accessible from the hallway and also from parents bedroom. There is an extension above 
the second floor. It is used like children playroom or music room. The extension underline 
teracced character of the house. On the south side, where is living room open to the 
garden, there is other teracce. The teracce is partly covered by wooden pergola. Other 
glass parts of the house are covered from sunshine by wooden movable jalousie. The 
studio is situated on the north part by dint of  it is not too sunlit and is accessible directly 
from the vestibule, too.
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Rodinný dům Jičín

Dvoupatrový rodinný dům s přístavkem na místě bývalých kasáren pod vrchem

Čeřovka nabízí moderní bydlení pro rodinu spolu s architektonickým ateliérem.

Lokalita

Historické  město  Jičín  je  všem známé svým loupežníkem Rumcajsem.  Nedaleko

historického centra na místě  opuštěných kasáren demolicí  většiny objektů  vzniklo

rozsáhlé  území určené pro  smíšenou městskou  zástavbu  s rozhodujícím podílem

rezidenční funkce. Je zde jedinečná krajinná konfigurace, kterou vytváří prostorový

vztah  vrchu  Čeřovka  a  unikátní,  4  km  dlouhé  čtyřřadé  lipové  aleje,  založené

Albrechtem z Valdštejna. Lokalita byla zastavěna ve třicátých letech 20. století. Silný,

optimálně  fungující  genius  loci  maloměstské  subcentrální   lokality  je  velkým

pozitivem této lokality.

Pozemek je  mírně  svažitý,  orientovaný k jihozápadu.  Na severním okraji  kopíruje

ulici.  Z východní  a  jižní  strany  sousedí  se  soukromými  pozemky,  na  kterých  se

rovněž staví  rodinné  domy.  Na  západní  straně  pozemku se  nachází  klidná  ulice

s parkovou úpravou.

Koncept

Kombinace těchto aspektů rozhodla o koncepci celé stavby. Využila nepravidelný 

tvar pozemku, ze západní strany kopíruje šikmý tvar pozemku, jinak je pravoúhlý. 

Ulice na západní straně domu s parkovou úpravou směřuje k nedalekému vrchu 

Čeřovka. Dům se skládá ze tří hmot, poskládaných na sobě. Hmota s 

architektonickým ateliérem vyčnívá z celkové hmoty domu. Postupně se zmenšující 

hmoty ze západní strany, kde je dům zešikmený, podtrhují terasovitý ráz domu. 

Všechny hmoty sjednocuje stejná jednoduchá fasáda na celém objektu.

Situace

Hlavní obytná část s velkou prosklenou plochou je orientována na jihozápad. Na jih

směrem do zahrady se nachází také přízemní terasa. Dům je otevřen na západní

stranu,  kde  se  v druhém  nadzemním  podlaží  nachází  terasa,  která  je  přístupná

z ložnice  a  chodby u  dětských  pokojů.  Vstup  do domu a  vjezd  do  garáže  je  na

severní straně.

Architektonické řešení

Dům má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou a nad ním přístavek rovněž 

s plochou střechou. Dům je řešen tak, aby byl co největší plochou otevřen na 

jihozápad. Dům se funkčně dělí na část obytnou a architektonický ateliér. V přízemí 

se nachází velký obytný prostor. Ze zádveří je přístupná velká hala a zároveň je 

možno jít rovnou do ateliéru. V přízemí je také ze společné haly přístup do pokoje 

pro hosty s vlastní koupelnou. V druhém nadzemním podlaží jsou dva dětské pokoje 

se společnou průchozí šatnou, ložnice rodičů s šatnou a dvě koupelny, jedna 

přístupná z ložnice rodičů a druhá pro děti. V tomto podlaží se nachází také terasa, 

která je přístupná z ložnice rodičů a ze společné chodby. V přístavku nad druhým 

nadzemním podlažím se nachází velká herna prosklená ze západní strany. 

Obytná část je řešena jako jeden  otevřený prostor obdélníkového tvaru, ze západní 

strany zkosená. Tento prostor interaguje se zahradou díky terase, která se nachází 

po celé délce jižní fasády. Část terasy je krytá dřevěnou pergolou z trámů. Pod 

pergolou je druhý jídelní stůl, který může rodina využívat ke stolování během teplých 

dnů. Jižní stěna je z velké části prosklená a jsou zde dvoje posuvné dveře s 

výstupem na terasu, jedny z kuchyně a druhé z obývacího pokoje. 

Ateliér se nachází v severní části domu, čímž je zabráněno velkému oslunění, je 

osvětlován pouze rozptýleným světlem a stejně jako ostatní části domu chráněn před

sluncem venkovními posuvnými žaluziemi. Ateliér je přístupný rovnou ze zádveří, 

díky čemuž nemusí klienti procházet přes dům. 

Technické řešení

Stavba  je  nepodsklepená,  založená  na  základových  pasech  z prostého  betonu.

Svislé konstrukce jsou tvořeny stěnovým systémem, vnější a vnitřní nosné stěny jsou

zděny z cihlových bloků Porotherm 35 P + D. Příčky v objektu jsou řešeny jako zděné

z bloků Porotherm 15 P + D. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako jednostranně

pnuté  železobetonové  desky.  Vnitřní  schodiště  je  monolitické  ze  železobetonu.

Objekt je zastřešen plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří stropní deska druhého

nadzemního podlaží. Jedná se o jednoplášťovou nepochozí střechu. Dům je vytápěn

převážně  podlahovým topením, jako zdroj  tepla slouží  tepelné čerpadlo vzduch –

vzduch umístěno v technické místnosti.
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A) Průvodní zpráva

Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Rodinný dům
Místo stavby: Jičín
Kraj: Královéhradecký
Základní údaje charakterizující stavbu:

Jedná se o rodinný dům s architektonickým ateliérem.

Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území
Pozemek se nachází na místě bývalých kasáren nedaleko historického centra,

na které navazuje čtyřřadá lipová alej založená Valdštejny. Pod vrchem Čeřovka,
se  podle  urbanistické  studie  provádí  výstavba  nových  rodinných  a  bytových
domů. 

Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravně  je  objekt  napojen  na  ulici,  která  bude  vystavěna  podle

urbanistického plánu na severní straně  pozemku. Pro technickou infrastrukturu
využívá  veřejného  vodovodního  a  kanalizačního  řadu,  který  bude  do  oblasti
zaveden.

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště
Pozemek je v současné době volná nezstavěná plocha po zbořených

kasárnách.  Pozemek  je  mírně  svažitý,  orientovaný  k jiho-západu.  Na
severním okraji kopíruje ulici. Z východní a jižní strany  pozemek sousedí
se soukromými pozemky, na kterých se rovněž staví rodinné domy. Na
západní straně pozemku se nachází klidná ulice s parkovou úpravou.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby
Stavba je přizpůsobena stávajícím podmínkám a zástavbě. Objekt je

navržen  tak,  aby  nebyl  narušen  urbanistický  koncept  v oblasti,  který
obsahuje  především  rodinné  domy.  Architektonické  řešení  bylo
přizpůsobeno  především  orientaci  pozemku,  tak  aby  bylo  co  nejlépe
vyřešeno  oslunění  a  osvětlení  místností.  Hlavní  obytná  část  s  velkou
prosklenou  plochou  je  orientována  na  jihozápad.  Na  jih  směrem  do
zahrady  se  nachází  také přízemní  terasa.  Dům je otevřen na západní
stranu,  kde  se  v  druhém nadzemním  podlaží  nachází  terasa,  která  je
přístupná l  ložnice  a chodby u dětských pokojů.  Ve třetím nadzemním
podlaží je umístěna herna pro děti,  kterou je možno využít  rovněž jako
hudební místnost.

c) Technické řešení stavby, řešení vnějších ploch
Stavba  je  řešena  jako  zděná  v kombinaci  s železobetonovými

stropními deskami. Většina vnější plochy je ponechána jako travnatá, na
přístupové cesty a terasy je použito dlažby a štěrkového posypu.

d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravně je objekt napojen na ulici, která je v tomto místě vedena jako

zklidněná. Pro technickou infrastrukturu je využito veřejného vodovodního
a kanalizačního řadu. Plyn do domu není zaveden. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v     klidu
Objekt navazuje na ulici, která je v tomto místě zklidněná viz odstavec

1.d. Pro rodinný dům je navržena dvojgaráž a zároveň jsou dvě parkovací
stání před domem.

f) Vliv stavby na životní prostředí
Pro  objekt  nebyla  zpracována  žádná  zpráva  o  vlivu  na  životní

prostředí.  Objekt  je  vytápěn  kotlem na tepelné  čerpadlo,  který  získává
energii  z  hlubinného  vrtu.  Vrt  se  nachází  na  severo-východní  straně
pozemku. Jeho zplodiny jsou zanedbatelné. Odpadní vody jsou odváděny
do kanalizace a pro odvoz odpadu je využito městského systému svozu
odpadu. Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

g) Řešení bezbariérového užívání
V rodinném domu se neřeší.

h) Průzkumy a měření
Pro objekt nebyly prováděny.

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby
Není součástí bakalářské práce.

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické
provozní soubory

Jedná se o jeden stavební  a inženýrský  objekt.  Provozně  je  objekt
rozdělen na bytovou jednotku a ateliér. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
Během  provádění  stavby  objektu  bude  občas  docházet  ke  zvýšení

hladiny hluku. 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Nebyla vypracována zpráva pro bezpečnost. Všechny práce se řídí dle
zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví  při  práci a dle nařízení  vlády č.591/2006 Sb. O bližších
minimálních  požadavcích  na bezpečnost  a  ochranu zdraví  při  práci  na
staveništích.

2. Mechanická odolnost a stabilita
Pro objekt nebyl proveden statický výpočet. Nosné konstrukce byly navrženy

empiricky a konzultovány se statikem.

3. Požární bezpečnost
Pro  objekt  nebyla  vypracována  zpráva  požární  bezpečnosti.  Objekt  je

uvažován jako jeden požární úsek, jedinou požárně  oddělenou částí je prostor
garáže.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Všechny konstrukce, materiály a vybavení domu byly navrženy tak, aby byly

zajištěny veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví. Vliv stavby na životní
prostředí byl zhodnocen v odstavci 1.f.

5. Bezpečnost při užívání
Objekt je řešen tak, aby bylo jeho užívání co nejbezpečnější. Je třeba dbát na

správné zacházení kotlem, provádět pravidelnou revizi kotle.

6. Ochrana proti hluku
Oblast ve které se objekt nachází je klidná, není tedy třeba chránit objekt před

hlukem vycházejícím  z okolí.  Uvnitř  objektu není  předpokládán  hlučný provoz.
V rámci složení podlah je navržena kročejová izolace a prostor garáže je oddělen
dostatečně akusticky izolační konstrukcí.

7. Úspora energie a ochrana tepla
Pro objekt  nebyla  zpracována  zpráva  o  tepelných  vlastnostech konstrukcí.

Tloušťky tepelných izolací byly určeny pomocí výpočtu součinitele prostupu tepla.
V objektu nebyla instalována žádná speciální zařízení pro ochranu tepla.



8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopní pohybu a orientace
U rodinných domů se neřeší.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Nebyly provedeny žádné průzkumy.

10. Ochrana obyvatelstva
Pro rodinné domy se neřeší.

11. Inženýrské stavby

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
V rámci  objektu  je  dešťová  voda  sváděna  z povrchu  střechy  svody

vedoucími  vně  objektu  a  odvedena  do  jímky.  Na  ostatních  částech
pozemku  je  vsakována  do  země.  Odpadní  vody  jsou  odváděny  do
splaškové kanalizace.

Zásobování vodou
Objekt je napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad.

Zásobování ener  giemi
Objekt je napojen na centrální přípojku elektřiny. 

      Není napojen na hlavní plynové potrubí. Plyn objekt vůbec nevyužívá.
Řešení dopravy

Objekt  je  dopravně  napojen  na  ulici  ze  severní  strany  pozemku,
v tomto úseku zklidněnou.

Povrchové úpravy okolí stavby
Přístupové cesty a plochy teras jsou řešeny jako dlážděné nebo se

štěrkovým posypem. Zbytek pozemku je zatravněný s možností vysázení
vyšší zeleně.

Elektronické komunikace
Pro objekt nejsou řešeny.

Dokumentace stavby

Architektonické a stavebně technické řešení

1. Účel objektu
Objekt je navržen jako jedna bytová jednotka pro rodinu se dvěma dětmi. V

přízemí rodinného domu je navržen architektonický ateliér.

2.  Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  a
vegetačních úprav v okolí objektu

Architektonické řešení
Dům má dvě nadzemní podlaží s plochou střechou a nad nim přístavek

rovněž s plochou střechou. Půdorys objektu kopíruje na západní straně
tvar pozemku, jinak je pravoúhlý. Dům byl řešen tak, aby byl co největší
plochou otevřen na jihozápad. 

Funkční řešení
Dům se funkčně dělí na část obytnou a architektonický ateliér.

Dispoziční řešení
V přízemí  se nachází  velký obytný prostor.  Ze zádveří  je  přístupná
velká hala a zároveň je možno jít rovnou do ateliéru. V přízemí je také
ze společné haly přístup do pokoje pro hosty s vlastní koupelnou. V
druhém  nadzemním  podlaží  jsou  dva  dětské  pokoje  se  společnou
průchozí šatnou. Zároveň se zde nachází ložnice s šatnou a přístupem

na terasu a dvě koupelny, jedna přístupná z ložnice rodičů a druhá je
pro  děti.  V  přístavku nad druhým nadzemním podlažím  se nachází
velká herna, prosklená ze západní strany.

Barevné řešení
Objekt je omítnut světle šedou omítkou.

Vegetační úpravy
Nebyly v rámci projektu řešeny. Předpokládá se zatravnění pozemku

v kombinaci s osázením vyšší zelení (skupiny stromů apod.)

3. Kapacity, obestavěné plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění
Kapacity

Pro objekt se uvažují čtyři stálí obyvatelé. Celková obytná plocha domu
je  282,19 m2. Plocha ateliéru je 36 m2 včetně malého skladu. 

           Garáž je dimenzována na dva automobily, parkovací stání umístěné na
příjezdové cestě do garáže je rovněž navrženo pro dva automobily. Garáž
má plochu 35m2 .

Obestavěné prostory
Celkově je obestaveno 1020m3.

Zastavěné plochy
Celková  plocha  pozemku  je  746  m2,  z toho  je  253  m2 zastavěno,

zbytek je zatravněn.
Orientace

Pozemek  je  mírně  svažitý  a  svah  je  orientován  k jiho-západu.  Na
severní hraně pozemku probíhá komunikace. Na východě a jihu přiléhají
sousední pozemky. Na západě sousedí s ulicí (parkem)

Hlavní  obytné  místnosti  tj.  obytné  pokoje  jsou  orientovány  na
jihozápad.  Na severu jsou řešeny vstupy do objektu a garáž.  Okna do
ateliéru jsou orientována k severu, aby dovnitř  nevnikalo přímé sluneční
záření, ale pouze rozptýlené světlo. Ostatní místnosti jsou orientovány tak,
aby byly dobře osvětleny a bylo umožněno jejich dobré užívání.

Osvětlení a oslunění
Pro objekt nebyly  provedeny výpočty ani  studie. Okenní otvory jsou

navrženy tak, aby místnosti byly dobře osluněny a osvětleny v závislosti
na jejich charakteru využití. 

4. Technické a konstrukční řešení objektu
Základy

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Úroveň
základové  spáry  je  volena  tak,  aby  vždy  byla  v nezámrzné  hloubce.
Tloušťka podkladového betonu je 150mm.

Svislé konstrukce
Jedná se o stěnový systém. Vnější a vnitřní nosné stěny jsou zděny

z cihlových bloků  Porotherm 35 P+D. Příčky v objektu jsou řešeny jako
zděné z bloků Porotherm 15 P+D.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné  konstrukce  jsou  řešeny  jako  jednostranně  pnuté

železobetonové  desky.  Desky  jsou  navrženy  170mm  tlusté,  v rámci
architektonické studie nebyl proveden statický výpočet. 

Střešní konstrukce
Objekt je zastřešen plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří stropní

deska  druhého  nadzemního  podlaží.  Jedná  se  o  jednoplášťovou
nepochozí střechu se standardním pořadím vrstev.  Terasa nad 1.NP je



navržena  jako pochozí  střecha se  standardním  pořadím vrstev.  Spády
střešních rovin jsou 2%.

Voda ze střechy je svedena úžlabími do dvou svodů  vedených vně
objektu a následně svedených do jímky.

Schodiště
Vnitřní  schodiště  je  monolitické  ze  železobetonu,  nášlapná  vrstva

stupňů  je z masivního dřeva.  Šířka schodišťového ramene je 1000mm,
počet stupňů 16 o výšce 170mm a šířce 290mm.

Jsou dodrženy podchodné výšky i maximální sklony schodiště.
Zábradlí

Jednoduché tyčové madlo, připevněné do stěny podél schodiště. 

Výplně otvorů
Na objektu budou použita hliníková okna a vstupní dveře. Garážová

vrata budou rovněž provedena z hliníku.
Vnitřní dveře v objektu jsou dřevěné, dýhované, hladké, 
v přírodní barvě, osazené do dřevěných zárubní. 

Povrchové úpravy
Podlahy

V obytných místnostech jsou použity parkety, ve vstupních prostorech,
hygienickém zařízení a prostorách ateliéru je použito dlažby. V garáži je
nanesena betonová stěrka. Povrch terasy tvoří mrazuvzdorná dlažba. 

Omítky
Vnitřní omítky jsou řešeny jako vápenné, tloušťky 5mm a vymalované

různými odstíny barev. 
Vnější omítky jsou rovněž vápenné tloušťky 15mm.

Izolace
Hydroizolace

V objektu je pro izolaci proti zemní vlhkosti i ve skladbách střechy a
terasy použita hydroizolační fólie.

Tepelná izolace
Pro zateplení  objektu  je  užito  tepelné  izolace  z minerálních  vláken.

Jedná se o speciální tepelněizolační desky pro podlahy, kontaktní fasády
a střešní konstrukce. Pro fasády a podlahu na terénu je použito 150mm
tlustých desek, pro zateplení střechy jsou použity 100mm tlusté desky.

Klempířské práce
Použité  oplechování  je  navrženo  z hliníkového  plechu.  Jedná  se  o

oplechování atiky, střešního žlabu, komínu a vnější parapety.
Ostatní konstrukce

Na  jižní  straně  domu  je  na  terase  dřevěná  pergola  z  trámů

160x200mm.

5. Tepelně technické řešení vlastnosti stavebních konstrukcí
Pro  objekt  nebyly  provedeny  výpočty  tepelně  technických  vlastností

konstrukcí. Byl proveden jen jednoduchý výpočet součinitele prostupu tepla pro
návrh tepelné izolace. 

6. Způsob založení objektu
Pro  objekt  se  neprováděly  inženýrskogeologické  ani  hydrogeologické

průzkumy. Nebyly ani zpracovány výpočty základové konstrukce.

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí
Pro  objekt  nebyla  zpracována  žádná  zpráva  o  vlivu  na  životní  prostředí.

Odpadní  vody  jsou  odváděny  do  kanalizace,  která  je  napojena  na  čističku

odpadních vod a pro odvoz odpadu je využito městského systému svozu odpadu.
Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

Skladby konstrukcí
Pořadí jednotlivých vrstev je u fasády a střechy uvedeno od interiéru, u podlah

od terénu či spodního podlaží.

Fasáda
Vnitřní vápenná omítka 5 mm
Zdivo Porotherm 35 P+D 300mm
Tepelná izolace Rockwool Fasrock 150mm
Vnější vápenná omítka 15mm

Střešní kontrukce
Jednoplášťová: Vnitřní vápenná omítka 5 mm

Železobetonová stropní deska 300mm
Spádová vrstva – perlibeton tl. 50 – 160 mm
Parotěsná PE fólie Fatrapar tl. 0,3 mm
Minerální izolace Isover Orsil T tl. 100 mm
Minerální izolace Isover Orsil S tl. 100 mm
Hydroizolace PVC Fatrofol 817 tl. 1,2 mm
Geotextilie
Štěrkový násyp 

Terasa v     2.NP: Vnitřní vápenná omítka 5mm
Železobetonová stropní deska 170mm
Dilatace
Spádová vrstva – polystyrenbeton min. 50 mm

 Penetrační asfaltový nátěr
Parotěsná zábrana – ALLU-VILLA THERM 4,2mm
Tepelná izolace – polystyren rigips EPS 150
Hydroizolace – asfaltový pás Icopal polar SBS 2x4mm
Separační geotextilie
Rektifikovatelné podložky Icopal plot zoom
Dlažba 500x500x35

Podlahové konstrukce
Podlaha na terénu:

Obytné místnosti: Štěrkový podsyp 200mm
Podkladový beton 100mm
Hydroizolace
Tepelná izolace Rockwool Steprock ND 100mm
Betonová mazanina 50mm s kari sítí
Lepidlo
Parkety 10mm popř.dlažba 10mm

 Garáž: Štěrkový podsyp 200mm
Podkladový beton 100mm



Hydroizolace
Tepelná izolace Rockwool Steprock ND 100mm
Betonová mazanina 50mm s kari sítí
Nátěr – hydrofobní

Podlahy v     2.NP: Vnitřní vápenná omítka 5mm
Železobetonová stropní deska 170mm
Kročejová izolace Rockwool Steprock ND 40mm
Betonová stěrka 50mm vyztužená sítí
Lepidlo
Parkety 10mm, popř. dlažba 10mm

Terasa v     1.NP: Štěrkový podsyp 70mm
Betonová stěrka 50mm
Lepidlo
Mrazuvzdorná dlažba 10mm



B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikace stavby
„Novostavba rodinného domu Jičín, parc. č. 1862/3“

Místo stavby: Nová zástavba
Katastrální území: Jičín 659541
Parcela číslo: parc. č. 1862/3

 
Identifikační údaje stavebníka

Stavebník: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Sídlo/ bydliště

IČ / RČ -
 
Identifikační údaje projektanta

Projektant:: Kristýna Hanzlová
Sídlo: Amforová 1905/4, 155 00, Praha 5
hlavní projektant: Kristýna Hanzlová  
Hl. inženýr projektu Kristýna Hanzlová  
   

 
B.1 Popis území stavby
 
a) Charakteristika stavebního pozemku

Zadaný pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází na místě bývalých kasáren, v 
katastrálním území Jičín. Terén je převážně rovný, z části mírně svažitý, zastavěný.

 Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu Jičína 
je území určené jako plocha s obytnou zástavbou rodinných domů.

Jedná se o dvouodlažní nepodsklepenou stavbu s přístavkem a přilehlou pergolou a terasami.
Polohově je objekt osazen ve vzdálenosti ~ 7 m od přilehlé místní komunikace a ~ 5 m  a 5 m od 
sousedních hranic parcely.

Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN.
 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Průzkum všeobecný stavebně technický, zaměření
Pozemek byl prohlédnut. Nyní je pozemek nezastavěn, zarostlý nalétavou zelení, orientovaný k jihu. 
Pozemek byl zaměřen oprávněným geodetem.

Průzkum geologický
Geologický průzkum nebyl proveden. Typ a únosnost zeminy je předpokládána pouze dle běžného 
zkušeností projektanta stavby dle okolních staveb, resp. z charakteru založení stávajících staveb v 
území. Projektant požaduje po stavebníkovi (ev. zhotoviteli stavby) v dostatečném předstihu před 
zahájením stavebních prací zajistit provedení doplňujícího geologického průzkumu tak, aby mohly být 
vyhodnoceny dopady případných změn z výsledků průzkumu plynoucích na stavebně technické a 
ekonomické řešení stavby.
Radonový průzkum, stanovení radonového indexu pozemku

Dle mapy radonového indexu podloží ČR byl pozemek zatříděn do kategorie nízké až střední.
Posudek  stavebního  pozemku z hlediska radonového indexu pozemku bude doložen  stavebníkem
k žádosti o stavební povolení. V případě, že radonové riziko bude vyšší, než je uvažováno projektem,
navrhne projektant úpravu projektového řešení stavby.
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena.
Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (zhotovitel stavby)  vytýčení všech vedení 
inženýrských sítí a přípojek na staveništi včetně zemních vedení a bude se řídit požadavky a 
stanovisky jednotlivých správců a vlastníků inženýrských sítí! Při souběhu nebo křížení 
inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN  73 6005. V případě, že nelze dodržet normové
vzdálenosti, budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných 
inženýrských sítí (chráničky, stranové přeložky,....). o těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle 
konkrétní situace.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Poddolované území
Stavba se nenachází v poddolovaném území.
Záplavové území   Stavba se nenachází v záplavovém území.
Sesuvy půdy   V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů. Na staveništi 
ani v jeho blízkosti v poslední době nedošlo k sesuvu půdy, ani jej jako riziko stavebník ani majitelé 
sousedních nemovitostí na základě svých znalostí lokality neuvádějí. Projektantovi nejsou známy 
žádné poznatky o riziku sesuvů půdy v daném místě, které by mohly ohrozit stabilitu stavby.
Seizmicita
Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým zrychlením 
základové půdy od 0,08 g do 0,12 g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady poctivého stavění.
e) Vliv  stavby na okolní stavby a pozemky,  ochrana okolí,  vliv stavby na odtokové poměry
v území
              Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  odtokové  poměry.  Dešťové  vody  ze  střechy  a ze
zpevněných ploch budou vedeny do nádrže na dešťovou vodu a dále využívány.
Pozemek je převážně rovný a pro předpokládaný typ podloží je vhodné použít vsakovací jímku
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Požadavky na kácení porostů nejsou.
g)  Požadavky  na maximální  zábory zemědělského  půdního fondu nebo pozemků  určených
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Dle informace z katastru nemovitostí není parc.č. 1862/3 zařazena do zemědělského půdního fondu a 
parcela nemá evidované BPEJ.
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu
              Objekt bude napojen na inženýrské sítě – kanalizaci, podzemní vedení NN a vodovod.
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
              Stavba nemá věcné ani časové vazby na související  a podmiňující  stavby a jiná opatření
v dotčeném území.
 
B.2     CELKOVÝ POPIS STAVBY
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Projektová dokumentace řeší stavbu před dokončením rodinného domu v Jičíně na 
parc.č. 1862/3.

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s přístavkem a přilehlou pergolou a 
terasami. Polohově je objekt osazen ve vzdálenosti ~ 7 m od přilehlé místní komunikace a ~ 5,0 m a 
5,0 m od sousedních hranic parcely.

Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN.
 



Zastavěná plocha RD                                                                         253 m2

Obestavěný prostor                                                                           1020 m2 

Užitná plocha RD                                                                               353,2 m2

Zpevněné plochy                                                                                350 m2

Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy.
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
 
Urbanismus  –  územní  regulace,  kompozice  prostorového  řešení,  architektonické  řešení  –
kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s přístavkem a přilehlou pergolou a terasmi. 
Polohově je objekt osazen ve vzdálenosti ~ 7m od přilehlé místní komunikace a ~ 5,0 n  a 5,0 m od 
sousedních hranic parcely.
Zdivo je provedeno z keramických cihel Porotherm 35 P+D, plus zateplené izolací Rockwool Fasrock 
150mm, stropní konstrukce bude ve všech patrech železobetonová, střešní konstrukce plochá střecha
– konstrukce také železobetonová, krytina s tepelonou izolasí XPS a hydroizolací z asfaltových pásů. 
Nová okna a vstupní dveře budou hliníková. Objekt bude opatřen systémovou vnější omítkou.

Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 279, 86 m n.m.
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Při realizaci stavby dodavatel stavby zajistí soulad použitých materiálů/konstrukčních částí se 
zákonnými požadavky Stavebního zákona a navazujících předpisů – certifikace, posouzení shody, vč. 
požadavků CE a  technickými požadavky dle zák. č.22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády vč. 
předpisů EU a odpovídajících harmonizovaných ČSN.
Dispoziční řešení

Dispoziční řešení - přízemí objektu je vyhrazeno pro obytnou denní část a provozní zázemí. 
Hlavni vstup je krytý zavětřím. Odtud následuje vstup do zádveří. Ze zádveří je přístupná velká hala a 
ateliér, ke kterému přiléhá malý sklad. Z haly jsou přístupné všechny další místnosti, tedy hlavní 
obývací prostor s kuchyňským koutem a jídelnou, pokoj pro hosty s koupelnou, samostatné WC, 
technická místnost, garáž a schodiště do druhého podlaží. Zároveň je ještě v tomto podlaží spíž, 
přiléhající ke kuchyni a sklad přístupný z garáže a ze zahrady. V druhém nadzemním podlaží se 
nachází dva dětské pokoje se společnou průchozí šatnou, ložnice se šatnou a koupelnou a koupelna 
pro děti. Z chodby a ložnice je přístup na terasu. Dále je zde schodiště vedoucí do dalšího podlaží, 
kde se nachází velká dětská herna, kterou lze využívat i jako hudební místnost.

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
 
            Při zpracování projektu provedl projektant vyhodnocení požadavků vyhlášky vyhl.398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba nesplňuje
požadavky  vyhl.398/2009 Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové
užívání staveb. Objekt není nutno dle §2 posuzovat dle vyhl.398/2009.
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy. Během užívání stavby je
třeba provádět  pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů a technických vybavení stavby
v souladu s ustanoveními platných předpisů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
              a) stavební řešení + konstrukční a materiálové řešení
 

Stavební část
Základové konstrukce

Nové nosné zdivo bude založeno na plošných základech – železobetonových základových 
pasech - beton C 20/25 XC2. Bude provedena železobetonová podlahová deska - beton C 20/25 XC2,
vyztužení sítí KARI ø8x150/ ø8x150. Základová spára je navržena v nezámrzné hloubce min. 900 
mm pod upraveným terénem, a v hloubce min .450 mm do rostlého terénu. Prostor mezi základy bude
vyplněn tříděným betonovým recyklátem nebo štěrkopískem hutněným po vrstvách max. 200 mm , Edf
= 40 MPa.
Prostupy pro ZDT – jejich umístění, počet, velikost a hloubku určí projekt zdravotechniky .

Hydroizolace
Hydroizolace domu je navržena asfaltovými pásy na podkladní vrstvě tvořené betonovou 

deskou vyztuženou kari sítí. Tato skladba při ošetření detailů v souladu s technologickým předpisem 
výrobce a zásad provádění izolací vyhovuje požadavkům stanoveným normou na úroveň středního 
radonového rizika.

V koupelnách bude použita stěrková hydroizolace na podlaze včetně vytažení 0,5 m na 
stěny. V místě sprchového koutu do výšky 2,0 m a v místě vany 0,5 m nad vanu.

 
Svislé konstrukce
Jako nosná konstrukce domu je navrženo zdivo z tvárnic Porotherm 35 P+D, tl. 350.
Příčkové zdivo je navrženo z keramických cihel Porotherm tl. 150 mm.
 
Vodorovné konstrukce a schodiště

Stropní konstrukce budou provedené jako železobetonové prefamonolitické, beton C 25/30, tl.
170 mm. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou ze systémových překladů Porotherm.

Schodiště bude železobetonové.
 

Střešní konstrukce
Objekt bude zastřešen plochou střechou s železobetonovou konstrukcí a krytinou tvořenou spádovou 
vrstvou z polystyrenbetonu 160-50 mm, 2x asfaltový pás, tepelná izolace XPS, tl. 200 mm, PP textilie 
a zakryto štěrkovým násypem. Kotvení oplechování musí být dle montážního a technologického 
předpisu výrobce.
Výplně otvorů

Okenní a dveřní výplně v obvodových stěnách v 1.NP a v 2.NP budou hliníkové. Zasklení 
izolačním sklem Ug =0,6 W/m2K , hliníkové okna UW = do 0,97 W/m2K.

V 1.NP je požadavek na zasklení - vrstvené bezpečnostní sklo - 2.stupeň bezpečnosti 
-Ochrana proti ručně vedenému útoku dle ČSN EN 356,třída P2A.

Ve 2.NP je požadavek na zasklení - vrstvené bezpečnostní sklo -1.stupeň bezpečnosti 
-Ochrana před úrazy a pády dle ČSN EN 12 600, klasifikace 2(B)2

Výrobky budou opatřeny stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy …).
Na zastínění oken budou použity venkovní posuvné žaluzie.
Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované do obložkové zárubně.

 
Podlahy
Nášlapné vrstvy místností jsou popsány v legendách jednotlivých podlaží. Nášlapné vrstvy podlah 
budou převážně tvořeny keramickou dlažbou a dřevěnou vícevrstvou podlahou nebo laminátem.
V koupelnách, chodbě, kuchyni a obývacím pokojích i v suterénu musí být použita podlahová krytina 
(dle výpisu podlah a legendy místností), která je zároveň vhodná pro podlahové vytápění.
Omítky, úpravy povrchů
            Vnitřní omítky budou systémové, vápenocementové, dvouvrstvé. Obklady stěn budou 
provedeny z keramických obkladů do potřebné výšky.



Venkovní omítky budou systémové.
            Ocelové prvky budou opatřeny nátěrem – antikorozní ochrany – základní barva + oprava po 
montáži, 1 x podkladový, 2 x vrchní syntetický nátěr, celková tl. nátěru min. 120 µm, barevné řešení 
dle výběru investora např.  RAL 7019 - ANTRACIT GRAU – dvousložkový polyuretanový nátěr.
 
Izolace tepelné

V podlahových konstrukcích 1.NP bude použita tepelná izolace Rockwool Steprock ND, tl. 
40 mm + 100 mm nebo bude kročejová izolace součástí systémové desky pro podlahové vytápění.

V podlahových konstrukcích 2.NP bude použita tepelná izolace Rockwool Steprock ND tl. 40
mm nebo bude kročejová izolace součástí systémové desky pro podlahové vytápění.

Strop nad 2.NP a přístavkem bude zateplen telenou izolací XPS, tl. 200 mm. Obvodové 
stěny budou zatepleny systémem Rockwool Fasrock, tl. 150mm.
Práce tesařské
Těžiště tesařských prací spočívá ve vytvoření venkovních posuvných žaluziích, které jsou ukotveny v 
hliníkové drážce, připevněné vně fasády. Také vnější pergola nad terasou z trámů 160/200.
Práce klempířské

Klempířské práce budou z polp. plechu sytému Lindab a Fatrafol provedeny v souladu s 
ČSN 73 3610. Typové detaily oplechování vycházejí a budou provedeny dle systémových řešení dle 
příslušné normy. Klempířské práce sestávají z oplechování detailů střechy a parapetů.
Práce zámečnické
Jedná se o zábradlí na terase a stavební pouzdra pro posuvné dveře.
Práce truhlářské
Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné dýhované do obložkových zárubní. Výrobky budou opatřeny 
stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy...) 
 
 ELEKTROINSTALACE
 
1.  Všeobecně

Projektová dokumentace řeší silnoproudou elektroinstalaci v novostavbě rodinného domu. RD
je dvoupodlažní s přístavkem, nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 35 P+D
tl.  350  mm  na  systémovou  zdící  maltu  +  150  mm  teleplná  izolace.  Střecha  bude
plochá železobetonová, krytina s tepelnou izolací XPS a hydroizolací z asfaltových pásů.
 
Parametry el. soustavy vnitřní instalace:
 

Rozvodná soustava : 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem : Automatickým odpojením od zdroje
Prostory dle ČSN 332000-4-41 ed.2. 2/Z1 : vnitřní-normální-nebezpečné*

  venkovní-nebezpečné*
Instalovaný výkon : 40kW
Soudobost : 0.5
Soudobý výkon : 20kW
Stupeň dodávky el. energie : 3
 
pozn.:
*  Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3

1.)           Bilance odběru elektrické energie

Instalovaný výkon :                Pi  =  40kW

Výpočtové zatížení :              Pp =  20kW

Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem: 14 MWh/rok

 
Výpočet úbytku napětí přívodu od elektroměrového rozvaděče po R1:
 
∆u=ℓ.P/γ.S.U [V]

ℓ… 70 S… 10mm2

P… 20 000 U… 400V
γ… 56,05  
∆u=1,56 %
 
2. Členění PD a výchozí podklady
 
Projektová dokumentace je členěna na samostatné objekty.
 
SO-01   Novostavba RD
 
Podklady pro zpracování PD části silnoproudá elektroinstalace byly použity:
 
- Výkresy stavební části 
- VZT a chlazení 
- Zdravotechnika 
- Připomínky investora
 
3. Předmět a rozsah PD
 

PD řeší silnoproudou elektroinstalaci. Rozvod začíná napojením v novém elektroměrovém 
rozvaděči RE, včetně osazení pilíře.

 
Pozn.:
Z důvodu navýšení  proudové hodnoty jističe před elektroměrem, změny sazby a nového umístění
měření stávajícího O.M.(4600009050) bude investorem v dostatečném předstihu podána distributorovi
(e.on) Žádost o změnu smlouvy.
 
4. Napojení objektu na NN
 

Na hranici  pozemku u betonového sloupu NN, bude osazen elektroměrový pilíř  pro přímé
dvoutarifní měření, s jističem před elektroměrem 3x32A a sazbou distribuce D25d (původní: 3x16A,
D01d). Z rozvaděče RE bude vyveden kabel CYKY 4x10 a CYKY 5x1,5 (ovl. HDO) v trubce KF50, do
hlavního rozvaděče R1, v T.M. RD a současně přepojen do nového pilíře stávající kabel do sklepa.
Elektroměr bude po nahlášení odplombování přesunut ze sklepa do RE pilíře. Na odvodu pilíře budou
osazeny odvodní RSA svorky pro dva odvodní kabely (atyp).

 
Projektant  upozorňuje  na  nutnost  dodržení  podmínek  distributora  obdržených  na  základě

podané žádosti.

 
5. Technické řešení
 

V technické  místnosti  0.04  bude  osazen  rozvaděč  R1,  který  bude  vystrojen  jistícími,
ochrannými a spínacími přístroji a bude řešen jako vestavný.

Pro  profesi  VZT  budou  napojeny ventilátory  (na  soc.  zařízeních,  VZT kuchyně).  Ovládání
ventilátorů na soc. zařízení bude tlačítkem.



V budově budou instalovány venkovní žaluzie. Tato zařízení budou ovládána přes žaluziové
ovladače  u  oken  a  centrálním  ovladačem  v T.M.  Napájení  žaluzií  bude  kabelem  CYKY  5x1,5
z rozvaděče R1.  Pro napojení  pohonů  bude do požadované  pozice  dodavatele  žaluzií  připraveno
zatrubkování.  Přesnou pozici  vývodů  je nutno předem koordinovat s vybraným dodavatelem stínící
techniky.

V zahradě domu podél vjezdu budou připraveny přívody pro instalaci zahradního osvětlení, jež
je navrženo spínat přes astro hodiny.

Dále  bude  pro  výhledové  osazení  posuvné  vstupní  brány  přiveden  kabel  CYKY  5x2,5  a
v souběhu s přívodním kabelem přiložena rezervní chránička KF50.

Na ploché střeše budou instalovány dvě vyhřívané střešní vpusti.
 

Kabelové  trasy povedou  převážně  pod  omítkou.  Zásuvkové  a  světelné  obvody  budou
provedeny  kabely  CYKY,  uloženými  pod  omítkou.  Zásuvky  a  spínače  budou  osazeny  převážně
v přístrojových krabicích pod omítkou ve výšce 125 cm., zásuvky 30 cm od čisté výšky podlahy na
střed  krabice.  Pro  počítačová  pracoviště  a  elektronické  přístroje  (TV)  budou  osazena  zásuvková
hnízda (ZH), tvořená čtyřmi zásuvkami 230V/16A, z nichž jedna bude s ochranou proti přepětí. 
 

Umělé  osvětlení není  součástí  této PD. Osvětlení  v T.M. se předpokládá zářivkovými  svítidly,
v pobytových místnostech 1NP, 2NP a přístavku designovými svítidly dle výběru investora.

 
Ovládání svítidel bude:
-       Pohybovým čidlem (vstup)
-       Spínači umístěnými při vstupu do místnosti v instal. krabicích

 
Nouzové osvětlení není požadováno.
 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny a požárně utěsněny způsobem

uvedeným  v  ČSN  73  0810  (r.2009)  odstavci  6.2  (čl.  6.2.1  až  6.2.3).  Konstrukce,  ve  kterých  se
vyskytují  tyto  prostupy,  musí  být  dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení  a to ve
stejné skladbě  a se stejnou požární  odolností  jakou má požárně  dělící  konstrukce. Požárně  dělící
konstrukci může být případně i zaměněna v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že
nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

V případě  větších  průřezů  prostupujících  kabelů  uvedených  níže*  je nutné kromě  opatření
uvedených v odstavci 4.10.12.1 doplnit způsob těsnění o další opatření, která zabraňují šíření požáru
hmotou  (výrobkem)  prostupujícího  prvku  a  vnitřním  prostorem  prostupujícího  potrubí  nebo  jiného
prvku.
Takové těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost
je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Za postačující se považuje odolnost do
90 minut.
*Kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud prostupují jedním otvorem, mají
izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0kg/m

 
6.  Ochrana před bleskem
 
Hromosvod
 
RD je z hlediska ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305 zařazen do třídy ochrany (LPL) III.
 
Jímací soustava bude tvořena mřížovou jímací soustavou, doplněnou jímacími tyčemi, s parametry 
odpovídající III. třídě ochrany před bleskem. Vedení je navrženo vodičem AlMgSi 8, vedenému na 
podpěrách. Ochranu zařízení instalovaných dodatečně je třeba vždy individuálně posoudit.

 
Soustavu svodů tvoří 4 svody z vodiče AlMgSi 8, rozmístěné dle tech. možností, pravidelně po 
obvodu objektu. Ve spodní části jsou přes měřící svorku spojeny s vodičem FeZn 10 jež je součástí 
základového zemniče
 
 Zemnící soustava je tvořena základovým zemničem, se zemnícím páskem FeZn 30x4. V místech 
svodů budou vyvedeny vodiče FeZn 10, na které budou přes měřící svorku připojeny jednotlivé svody.
Do místa osazení hlavního rozvaděče, resp. k hlavní ekvipotenciální přípojnici HOP a 
ekvipotenciálních přípojnic EP, vč. přizemění ocelové konstrukce přístřešků, bude vyveden zemnící 
drát FeZn 10.
 
Výchozí revizi hromosvodu provede dodavatel montážních prací podle ČSN EN 62305 ed.2. Další 
revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každém zjištěném 
zásahu bleskem.
 
7.  Ochrana před přepětím
 

V hlavním rozvaděči R1 bude osazena přepěťová ochrana SPD typu T1+T2, v podruž. 
rozvaděči SPD T2 a v místech určených pro výpočetní techniku a citlivá elektronická zařízení budou 
instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou (T3).

 
 
8.  Určení prostředí z hlediska působení vnějších vlivů
(dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3)
 
Místnosti pobytové
Tyto prostory jsou pokládány za prostory normální s normálními vnějšími vlivy nebo s vnějšími vlivy 
neovlivňujícími elektrický úraz.
 
Prostory s     dřezem, umyvadlem
V těchto prostorách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2130 ed. 3
 
Prostor se sprchou
V těchto prostorách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, (resp. TNI 33 
2000-7-701) a ČSN 33 2130 ed. 3
 
Venkovní prostory
jsou pokládány za prostory nebezpečné s uplatněním vlivu AA2 a AA4, AB2 a AB4, AD4
 

9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 
33 2000-4-41 ed.2  (základní ochrana) a dále proudovými chrániči a
doplňujícím pospojováním (zvýšená ochrana).
 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním a je 
řešena jednou z těchto ochran – polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 
33 2000-4-41, ed.2.
 



Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění elektrických 
zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a 
ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak:
 
ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el. 
proudem
ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
 
- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytovaní služeb mimo pracovně právní vztahy
- zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích
- NV  378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon a územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhláška č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci

- NV č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- NV č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Dále je nutné dodržovat všechny předpisy související výše uvedenými zákony a vyhláškami.
Pro všechny tyto činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a 
montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení.
Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení 
uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.
 
Kvalita provedení
 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, alespoň v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění 
staveb.
 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát resp. prohlášení o shodě ve smyslu 
zákona č. 138/2006 Sb a zákonů a nařízení souvisejících.
Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.
 Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi.
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací.
Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených 
zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.

 
Vytápění
ÚVOD:

Podkladem pro  zpracování  projektu byly  požadavky investora  a stavební  výkresy v  měřítku 1:50.

Projektová  dokumentace  řeší  způsob  vytápění  dvoupodlažního  nepodsklepeného  rodin.  domu.  s

přístavkem.

 
POTŘEBA  TEPLA:

Byla  stanovena  výpočtem  tepelného  výkonu  dle  ČSN  EN  12831  v  závislosti  na  klimatických

podmínkách dané oblasti a tepelně technických vlastnostech stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540

a ČSN 75 0542 pro te= -15 °C a n50= 2,0.

 

ZDROJ  TEPLA:

Jako  otopný  zdroj  je  zde  zvoleno  tepelné  čerpadlo  vzduch-vzduch.  Vniřní  jednotka  se

nachází v 1. NP v místnosti 1.12 – technická místnost. Zde je okruh napojen na akumulační nádrž,

která poté zajišťuje oběh vody do otopné soustavy. Otopná soustava má dva hlavní na sobě nezávislé

okruhy: okruh vytápění (podlahové a desková a trubková tělesa) a okruh ohřevu teplé užitkové vody.

Jako bivalentní zdroj  je zde navržen elektrokotel,  který má v případech nízkých teplot,  kdy tepelné

čerpadlo není efektivní, či poruchy tepelného čerpadla, plnohodnotně nahradit.

Otopná soustava se skládá ze dvou systémů: deskových či trubkových těles a podlahového vytápění.

V objektu se nachází tři stoupací sestavy, odkud jsou přímo napojena otopná tělesa a rozdělovače

podlahového vytápění, které řídí teplotu vody v trubním systému.

 
Větrání, vzduchotechnika

Prostory  koupelny  s WC  a  technických  místností  budou  podtlakově  větrány  pomocí
nástěnných ventilátorů o vzduchovém výkonu 90 m3/hod. Použitý vzduch bude vyfukován na střešní
konstrukci objektu v místě, kde pachy nebudou obtěžovat okolí. Ventilátory se zapnou při rozsvícení
světla v prostoru a vypnou se 5 minut po jeho zhasnutí.

V kuchyni  bude nad sporákem umístěn odsavač  kuchyňských par v nerezovém provedení
s vlastním  ventilátorem  o  vzduchovém  výkonu  150  m3/hod,  zpětnou  klapkou,  tukovým  filtrem  a
osvětlením. Použitý vzduch bude odváděn pomocí tepleně izolovaného vzduchotechnického potrubí.
Vyústění potrubí bude po úpravě vyvedeno na střešní konstrukci objektu.

Prostor garáže bude přirozeně větrán pomocí aeračních otvorů pod stropem a u podlahy.
 
Zdravotechnika
KANALIZACE:

Splašková kanalizační přípojka je vedena do jednotné kanalizační stoky (KT DN 300), vedeném v ose

vozovky.  Přípojka  bude  napojena  vytvořením  kruhového  otvoru  montáží  nátokového  kusu v horní

třetině profilu uliční stoky.

 

VODOVOD:

Objekt je  připojen  k vodovodnímu řádu (LT  DN 150),  orientovanému vzhledem k objektu severně.

Hlavní vodovodní řad probíhá středem vozovky.

 

ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY:

V hygienických  místnostech  jsou  navrženy  běžně  vyráběné  typy  zařizovacích  předmětů.  Míchací

baterie jsou navrženy pákové stojánkové a u sprch a van podomítkové baterie. Ostatní armatury jsou

navrženy běžně vyráběné a dodávané.

 

ZKOUŠKY:

Po ukončení montáží před zaizolováním či zazděním potrubí je nutno provést předepsané zkoušky jak

u vodovodu, tak i u kanalizace.

U ležatého potrubí kanalizace se provedou zkoušky těsnosti spojů vodou, u svislých odpadů kouřem.

U vodovodního potrubí se přezkouší těsnost spojů vodou o přetlaku 1 MPa .

 



ZÁVĚR:

Celá instalace vodovodu a vnitřní kanalizace bude provedena podle platných norem a směrnic pro

provádění  vodovodů  a  kanalizace.  Při  všech  montážních  pracech  je  nutno  dodržovat  platné

bezpečnostní předpisy, zvýšenou pozornost je třeba věnovat práci ve větších výškách.
 

SO-04 OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 
Zpevněné plochy – pojízdná betonová zámková dlažba

 
Pojízdná betonová zámková dlažba bude na severovýchodní straně v místě vjezdu, příjezdové rampy
a stání před garáží. Závětří u vstupu do domu a terasa u severozápadní a severní části objektu bude
StaDoRe  –  Thermowood  borovice.  Vstup  na  pozemek  u  hlavní  branky  a  přístupová  cesta  bude
vybetonována.
 
Nové oplocení na severní a západní straně pozemku bude zděné na základových pasech z betonu
C20/25 do nezámrzné hloubky.
 

SO-05 VNITŘNÍ VODOVOD
 

Objekt  je připojen k vodovodnímu řádu (LT DN 150),  orientovanému vzhledem k objektu severně.

Hlavní vodovodní řad probíhá středem vozovky.

 

Rodinný dům bude napojen vodovodní přípojkou z PE 40x3,7 z vodovodního řadu z LT DN 150 v ulici

před domem. Vodoměrná sestava DN 25 bude osazena ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku.

Vodovodní přípojka bude přivedena do technické místnosti v 1.PP, kde bude za uzávěrem osazena

úpravna vody-  viz.  samostatný  projekt.  Od úpravny vody pokračuje potrubí  studené  vody spolu  s

rozvodem TV a CTV k jednotlivým zař. předmětům a stupačkám a ohřívači TV.
 

SO-07 PODZEMNÍ VEDENÍ NN

 
Na  hranici  pozemku  betonového  sloupu  NN,  bude  osazen  elektroměrový  pilíř  pro  přímé

dvoutarifní měření, s jističem před elektroměrem 3x32A a sazbou distribuce D25d (původní: 3x16A,
D01d). Z rozvaděče RE bude vyveden kabel CYKY 4x10 a CYKY 5x1,5 (ovl. HDO) v trubce KF50, do
hlavního rozvaděče R1, v T.M. RD. Na odvodu pilíře budou osazeny odvodní RSA svorky pro dva
odvodní kabely (atyp).
 

SO-09 KANALIZACE

 
Přípojka kanalizace bude řešena nově napojením na kanalizaci v přilehlé ulici a je řešena jako

související stavba.

V lokalitě se nachází jednotná kanalizace, na kterou bude budova napojena kanalizační přípojkou z

KT DN 300. Z budovy vystupují dva hlavní kanalizační svody z PVC KG DN 125, které se napojí na

venkovní kanalizaci- viz. situace. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou vedeny do

nádrže na dešťovou vodz a dále využívány pro potřebu zahrady.
 

 

 

            c) mechanická odolnost a stabilita          
             Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a stavby.
Stavba je navržena podle obecně platných předpisů na mechanickou odolnost a stabilitu.

Základové,  stropní  a střešní  konstrukce vč.  průvlaků,  překladů  aj.  budou provedeny podle
statického výpočtu.
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
 

   Použité předpisy a normy:
ČSN 73 0802  PBS Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení
ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0824 PBS Výhřevnost hořlavých látek
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou
ČSN 73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování
23/2008 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 23/2008 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokodů: Roman Zoufal a kol.

 
                 Posouzení z     hlediska požární bezpečnosti:

Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu:
Konstrukční systém rodinného domu je posouzen dle ČSN 73 0802 č.7.2.8 a 7.2.12 posouzen jako 
nehořlavý.
Svislé konstrukce jsou nehořlavé DP1.
Konstrukce stropu jsou nehořlavé DP1.
Konstrukce střechy nehořlavé DP1.
K zateplení obvodových stěn se při určení konstrukčního systému nepřihlíží v případě, pokud je 
zateplení navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 0810 čl.3.1.3.1:

a)     požární výška objektu je menší než 12 m
b)    systém je navržen jako ucelený výrobek s třídou reakce na oheň B, tepelná izolace – 

polystyren bude třídy reakce na oheň E
c)     povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min.

Dle ČSN 73 0802 tab.B1 je výpočtové požární zatížení pv = 40 kg/m2.
Dle ČSN 73 0833 3.5 a) budova skupiny OB1, zastavěná plocha 260 m2, půdorysná plocha všech 
podlaží je 322 m2 < 600 m2.
Požární výška objektu: 2,95 m

Rozdělení objektu na požární úseky:
              Rodinný dům je v souladu s požadavky ČSN 73 0833 a vyhl. 23/2008 Sb. řešen jako jeden 
požární úsek + garáž.

Výpočet požárního rizika, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků:
 
              Dle ČSN 73 0833 čl.4.1.1 b) požadován II.SPB.



              Velikost požárních úseků se neposuzuje.
 
Požární odolnost stavebních konstrukcí:

Dle ČSN 73 0802 tab.12
pol.1 požární strop požadavek REI15
              - posl. NP. = stropní konstrukce je systému Porotherm REI 120

- prodloužené konstrukce potrubí pro odvětrání budou provedeny z pozinkovaného plechu,
potrubí bude  v půdním  prostoru  (po  střešní  plášť)  chráněno  protipožárním  obkladem
s požární odolností min. EI 15 DP1 - VYHOVUJE

Dle ČSN 73 0872, čl.4.2.2 musí být vzduchotechnické zařízení z nehořlavých hmot; případná izolace
tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot, a to vzdálenosti L rovné alespoň druhé
odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do vzdálenosti L nesmí být
na potrubí osazeny vyústky. – VYHOVUJE – celé VZT potrubí je z pozinkovaného plechu.
V půdním prostoru po střešní plášť bude vzduchotechnické potrubí chráněné protipožárním obkladem.
pol.2 požární uzávěry EI15 DP3
              - střešní výlez bude v provedení EI15 VYHOVUJE
pol.3 obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - požadavek REI45
              – stěna z tvárnic POROTHERM REI 90- VYHOVUJE
pol.4 nosná konstrukce střech požadavek R15

-       dle čl.8.7.2 ČSN 73 0802 bez požadavku
pol.5 nosné konstrukce uvnitř požárního úseku R30 (nadzemní), R15(poslední nadzemní):
              – stěna z tvárnic POROTHERM tl. 350 mm REI 90- VYHOVUJE
              - žb strop tl.120 mm dle EC, R. Zoufal s výztuží v obou směrem, minimální krytí výztuže 15 
mm REI 45 - VYHOVUJE
pol.9 – viz 8.9. ČSN 73 0802 schodiště neslouží pro evakuaci více než 10 osob – bez požadavku

pol 11 – bez požadavku, leží nad požárním stropem s požadovanou požární odolností
Únikové cesty:

              Dle ČSN 73 0833 a dle ČSN 73 0802 – RD počátek únikové cesty je v ose dveří na volné 
prostranství, požadovaná šířka cesty je 0,9 m s šířkou dveří 0,8 m; Délka únikových cest se 
v objektech skupiny OB1 – neposuzuje.
 

Stavebně – technické zařízení:
              Větrání objektu je zajištěné přirozeným větráním okny a nuceně v hygienických místnostech. 
Potrubí bude třídy reakce na oheň A1.
              Elektroinstalace musí být provedena v souladu se stanovenými vnějšími vlivy. Na provedené 
elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize.
              Ke kolaudaci doloží dodavatel doklady o shodě – protipožární uzávěr (certifikovaný). Požární 
uzávěry musí mít po dobu životnosti zřetelné označení typu a požární odolnosti – vyhl. 202/99 Sb.
              V rodinném domě nejsou navrženy hmoty, které ovlivní rychlost šíření plamene, při jejichž 
hoření vznikají toxické zplodiny anebo při požáru odkapávají.

Zdrojem  tepla  pro  budovu  bude  kotel  umístěný  v technické  místnosti  v 1.NP.  Přívod
spalovacího  vzduchu  a  odvod  spalin  bude zajištěn souosým  odkouřením  vyvedeným  nad střechu
objektu systémovým komínovým tělesem.

 
Hromosvod:
§    S požadavky ČSN EN 62305 bude objekt chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. Ke 

kolaudaci bude doložena revizní zpráva
 

Zařízení pro protipožární zásah:
Požární vodovod a přenosné hasící přístroje:

Dle ČSN 73 0873

§ dle čl.4.4 není vnitřní požární vodovod požadován – celkový počet osob v objektu je menší
 
 Příjezdy a přístupy:

              K objektu je umožněn stávající příjezd a ustavení požárních vozidel asfaltovou komunikací. 
Dle ČSN 73 0802 č.12.2 vyhovuje. Nástupní plochy se dle ČSN 73 0802 čl.12.4.4 b) nepožadují.
Dle ČSN 73 0802

§  čl.12.5.1 nejsou vnitřní zásahové cesty požadovány.
§  čl.12.6.1 nejsou vnější zásahové cesty požadovány.

  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
              Parametry obvodového pláště objektu jsou navrženy v souladu s požadavky platných norem
a zákona o energiích na obvodové pláště objektů tohoto typu. Blíže viz. PENB.
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
              Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost adod.)
            Větrání objektu je navrženo jak přirozené okny v obvodových stěnách, tak nucené 
v prostorách kuchyně a suterénu.
              Vytápění objektu je zajištěno teplovodním systémem se zdrojem tepla – tepelné čerpadlo
vzduch-vzduch.
              Osvětlení je  zajištěno  jak  přirozené  okny  v obvodových  stěnách  místností,  tak  umělé
elektrickými svítidly v souladu s požadovanou intenzitou osvětlení pro daný účel místnosti.
              Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu.
              Odpady – viz. část B.6.
 
              Stavba  nebude  po jejím dokončení  vyvozovat  nadměrné vibrace,  hluk,  prach,  kterými  by
mohlo docházet k nadměrnému obtěžování okolí, kde se nalézají také obytné budovy.
              Při provádění stavby je nutné, aby zhotovitel využil všech dostupných prostředků ke snížení
prašnosti a hlučnosti, kterou bude stavba vyvozovat na okolí. Zhotovitelem stavby bude zpracován a
ve spolupráci s investorem konzultován a schválen provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví
tato opatření a také provozní dobu stavby.
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
              a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Radonový průzkum

Dle mapy radonového indexu podloží ČR byl pozemek zatříděn do kategorie nízké až střední.
Posudek  stavebního pozemku z hlediska radonového indexu  pozemku bude doložen  stavebníkem
k žádosti o stavební povolení. V případě, že radonové riziko bude vyšší, než je uvažováno projektem,
navrhne projektant úpravu projektového řešení stavby.
 
              b) Ochrana před bludnými proudy
              Není navržena, nebyl zjištěn žádný zdroj bludných proudů.
 
              c) Ochrana před technickou seizmicitou
            Ochranu  před  technickou  seizmicitou  není  třeba  řešit,  projektant  nezjistil  zdroj  technické
seizmicity.
 
              d) Ochrana před hlukem

 
Rodinný dům se nachází ve klidné části obce Jičín. V blízkosti stavby nejsou žádné zdroje 

hluku, které by negativně ovlivňovaly řešený objekt.
 



              e) Protipovodňová opatření
Záplavové území   Stavba se nenachází v záplavovém území. Z tohoto důvodu není třeba řešit 
protipovodňová opatření.
              f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
 
Poddolované území   Stavba se nenachází v poddolovaném území.
Sesuvy půdy   V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů. Na staveništi 
ani v jeho blízkosti v poslední době nedošlo k sesuvu půdy, ani jej jako riziko stavebník ani majitelé 
sousedních nemovitostí na základě svých znalostí lokality neuvádějí. Projektantovi nejsou známy 
žádné poznatky o riziku sesuvů půdy v daném místě, které by mohly ohrozit stabilitu stavby.
Seizmicita
Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým zrychlením 
základové půdy od 0,08g do 0,12 g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady poctivého stavění.
B.3     PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
            Objekt bude napojen na inženýrské sítě – vodovod, podzemní vedení NN, kanalizaci.

Vodovodní přípojka je stávající a vede do objektu na parcele, kde je za stěnou osazen 
stávající vodoměr. Přívod vody bude napojen na stávající rozvod ve sklepě a k domu bude veden 
v severní části, dále povede přes parcelu do technické místnosti.

Přípojka vedení elektro NN je stávající, zemní  a je ukončena na líci hranice pozemku 
v jihozápadní části, kde je osazen elektroměrný rozvaděč . Z rozvaděče povede zemní kabel NN před 
pod jižní částí pozemku do 1.PP do technické místnosti.

Přípojka kanalizace bude řešená nově napojením na kanalizaci v přilehlé ulici a je řešena jako
související stavba.
 
B.4     DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno ze sevrní strany pozemku z místní 
komunikace. Parkování bude zajištěno na pozemku na zpevněných plochách a v garáži – 2 
automobily.
 
B.5     ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
 
            Okolí  objektu  rodinného  domu na parc.č. 1862/3 bude  upraveno  vhodnou  zelení  nízkého  i
vyššího vzrůstu.
 
B.6     POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ A JEHO OCHRANA
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
 
Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí ke snížení prašnosti a 
hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými předpisy a požadavky investora na zajištění provozu 
investora (stavebníka). Ochrana proti hluku během provádění stavby musí být součástí 
technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením prací. Během prací musí být 
provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby.
Objekt během svého užívání nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru.
Objekt se nachází v klidové části obce Jičín.
Projektant provedl vyhodnocení možných zdrojů hluku viz B.2.11 Ochrana stavby před negativními
účinky vnějšího prostředí d) Ochrana před hlukem s tímto závěrem:
 V blízkosti stavby nejsou žádné zdroje hluku, které by negativně ovlivňovaly řešený objekt. Objekt
nebude  ovlivňován  hlukem  z dopravy,  místní  komunikace  není  frekventovaná.  V okolí  stavby  se
nenachází chráněný prostor. Zvláštní požadavky na ochranu proti hluku nejsou projektem stanoveny.
 

Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby

Kód  druhu
odpadu

Název druhu odpadu Doporučený  způsob
likvidace

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Využití na jiné stavbě
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace

15 01 02 Plastové obaly Recyklace

15 01 03 Dřevěné obaly Recyklace

17 01 01 Beton Recyklace

17 01 02 Cihly Recyklace

17 02 01 Dřevo Recyklace
17 02 02 Sklo Recyklace

17 02 03 Plasty Recyklace

17 04 02 Hliník Recyklace

17 04 05 Železo a ocel Recyklace

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady
neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03

Uložení na skládku

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládku
 

Veškeré zpracování  suti  a odpadů  zajistí  zhotovitel,  stejně  tak zajistí  likvidaci  zbytkových
materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů.

Zhotovitel  bude dle povinností  uvedených v     zák.č.  185/2001Sb.Zákon o odpadech        odpady
zařazovat  podle druhů  a kategorií  stanovených v     katalogu odpadů  dle vyhl.č     381/2001 Sb Katalog
odpadů     .

Doporučujeme zhotoviteli  nabídnout  odpady k likvidaci  nebo dalšímu zpracování  odborné
firmě.

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen kontrolovat
nebezpečné vlastnosti  odpadů  a  nakládat  s nimi  podle  jejich skutečných vlastností,  shromažďovat
utříděné podle druhů  a kategorií,  zabezpečí  je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání
předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy
zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů.
 
Odpady vznikající během provozu objektu
            Likvidace  odpadů  vznikajících  během  provozu  objektu  budou  likvidovány  v souladu  se
zákonem o odpadech a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového
hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele.
 
b)  Vliv  na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,  ochrana památných stromů,  ochrana rostlin  a
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
 
              Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.
 
B.7     OCHRANA OBYVATELSTVA
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 Zákona č. 309/2006Sb. 



(Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb., případně dalších platných předpisů s ohledem na 
charakter prováděných prací.
Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými prostředky na 
sloupcích, jež nelze snadno odstranit.
Civilní ochrana
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva
Nejsou požadovány ani stanoveny.
Řešení zásad prevence závažných havárií

Nejsou požadovány ani stanoveny.
Zóny havarijního plánování.
Nejsou požadovány ani stanoveny.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Staveniště  je  situováno  na  parcele  č.  1862/3  k.ú.  Jičín.  Jedná  se o novostavbu.  Pozemek  je
převážně rovný, v jihovýchodní část mírně svažitý (dolů jižním směrem)

Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou stavbu s přilehlými pergolami a terasou. Polohově je 
objekt osazen ve vzdálenosti ~ 7 m od přilehlé místní komunikace a ~ 5,0 m  a 5,0 m od sousedních 
hranic parcely.

Kolem objektu se nachází zatravněná plocha zahrady, okolí domu je opatřené zpevněnými 
plochami.

Rozsah staveniště - záboru veřejného prostranství projedná dodavatel stavby před zahájením 
prací na příslušném odboru města. Investor před zahájením stavby, po dohodě s dodavatelem požádá
příslušný odbor města nebo obce o případný zábor veřejného prostranství a stanovení podmínek 
záboru s přihlédnutím k rozsahu stavebních prací a s ohledem na použité montážní prostředky a 
vybavení staveniště.

Při vymezení staveniště musí zhotovitel brát ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.

Staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8m. Kolem objektu se 
provede vymezení a označení prostoru ohroženého pracemi ve výškách vhodnými prostředky 
(jednotyčové zábradlí, bezpečnostní sítě nebo podobné prostředky, které budou umístěny na 
sloupcích, jež nelze snadno odstranit).

Plocha pro meziskládku materiálu je navržena v blízkosti plochy staveniště na zatravněné ploše 
stávající zahrady.

Zhotovitel při provádění stavby musí dodržet předpokládaná místa pro meziskládku materiálu 
( viz. Situace ZOV, kterou zhotovitel předloží a projedná před zahájením stavby ).

Při provádění stavby nebude dotčena stávající dopravní a technická infrastruktura.
Trasy staveništní dopravy a podmínky jejího využití; náklady, spojené s odstraněním závad 

(poškození povrchu komunikací), vyvolané staveništní dopravou, je nutno uhradit správci komunikace,
dle ust. § 28 zákona č.13/1997 Sb., a dalších předpisů.

Doprava materiálu bude prováděna běžnými dopravními prostředky.
 
 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
              Pro  stavbu  je  nutné  zajistit  přívod  elektrické  energie  a  vody  pro  výstavbu.  Upřesnění
technologií  výstavby  bude  součástí  dalšího  stupně  projektové  dokumentace  stavby  zajišťované
stavebníkem, následné  stanovení  potřeb  energií  provede  stavebník  na  základě  konkrétní  zvolené
technologie a jejího zhotovitele.
 
b) Odvodnění staveniště
 
              Nejsou navrhována zvláštní opatření pro odvodnění staveniště.
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
      Odběrné místo elektřiny a vody pro stavbu bude investorem určeno při předání staveniště, 

předpokládá se napojení z již provedené přípojky vody a elektrického vedení NN, které jsou ukončeny 
na hranici parcely.
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
              Po převážnou dobu výstavby není nutné řešit trvalé zábory veřejného prostranství. Případný 
rozsah trvalých a dočasných záborů bude řešen zhotovitelem stavby ve spolupráci se stavebníkem v
 rámci přípravy stavby v dostatečném předstihu před jejím zahájením.
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Požadavky na kácení zeleně
            Požadavky na kácení zeleně nejsou.
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
 
              Po převážnou dobu výstavby není nutné řešit trvalé zábory veřejného prostranství. Případný
rozsah trvalých a dočasných záborů bude řešen zhotovitelem stavby ve spolupráci se stavebníkem v
 rámci přípravy stavby v dostatečném předstihu před jejím zahájením projednán s příslušným odborem
obce.
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
viz. část B.6 a výše
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Dle informace z katastru nemovitostí není parc.č. 1862/3 zařazena do zemědělského půdního fondu a 
parcela nemá evidované BPEJ.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Veškeré zpracování  suti  a odpadů  zajistí  zhotovitel,  stejně  tak zajistí  likvidaci  zbytkových

materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů.
Zhotovitel  bude dle povinností  uvedených v     zák.č.  185/2001Sb.Zákon o odpadech        odpady

zařazovat  podle druhů  a kategorií  stanovených v     katalogu odpadů  dle vyhl.č     381/2001 Sb Katalog
odpadů  .

Doporučujeme zhotoviteli  nabídnout  odpady k likvidaci  nebo dalšímu zpracování  odborné
firmě.

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen kontrolovat
nebezpečné vlastnosti  odpadů  a  nakládat  s nimi  podle  jejich skutečných vlastností,  shromažďovat
utříděné podle druhů  a kategorií,  zabezpečí  je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání
předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy
zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů.
 
Odpady vznikající během provozu objektu
            Likvidace  odpadů  vznikajících  během  provozu  objektu  budou  likvidovány  v souladu  se
zákonem o odpadech a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového
hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele.
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
 



Po  dobu  provádění  stavby  je  třeba  dále  zajistit  dodržování  závazných  bezpečnostních
předpisů ve stavebnictví a nařízení ve znění pozdějších změn a předpisů, zejména pak:
 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor
záznamu o úrazu a okruh orgánů  a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o
úrazu

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

NV č.  168/2002 Sb.,  kterým  se stanoví  způsob  organizace  práce a pracovních  postupů,  které je
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky NV č. 21/2003 Sb.,
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a vyhláška
č.361/2007 Sb.
Vyhláška ČÚBP 19/1979 Sb.,kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhlášky MMR č.  499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou 62/2013, kterou se
mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Zákon 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

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)
 

Na  základě  dostupných  podkladů,  které  byly  během  přípravné  fáze  známy,  se  budou
vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení zdraví podle přílohy č. 5 NV
591/2006 Sb, na stavbě se budou vyskytovat zejména:

-       Elektrická zařízení
-       Venkovní pracoviště
-       Stroje a zařízení

a je nutno splnit ohlašovací povinnost a zajistit staveniště podle ustanovení tohoto NV.
 

V prostoru, kde budou prováděny vrtací práce je třeba před zahájením prací ověřit  polohu
vedení  rozvodů  el.  energie aj.  V  případě,  že  se v místě  vrtání  nebo v jeho blízkosti  tyto  rozvody
nacházejí, nebo je předpoklad že by se zde nacházet mohly, je třeba přijmout opatření taková, aby
nemohlo dojít k jejich poškození, ani ohrožení zdraví a života pracovníků. Jedná se o opatření, které
budou spočívat zejména v:
a)     odpojení a zajištění rozvodů energií po dobu prováděných prací
b)    kontrole  rozvodů  po  ukončení  vrtacích  prací,  v  případě  narušení  rozvodů  provedení  opravy a

zajištění revize
 

Ve stavebním deníku stavby bude proveden zápis o podmínkách zajištění provozu investora.
Pracovníci stavby musí být vybaveni předepsanými pracovními pomůckami pro daný druh práce.

Základní  postup  výstavby  vychází  z  charakteru  staveniště,  navržených  objemů  dílčích
stavebních prací včetně použité stavební technologie.

Stavební úpravy budou probíhat standardním postupem v běžném členění stavebních profesí.
Vzájemné vztahy,  závazky a povinnosti  v oblasti BOZP musí být mezi účastníky stavby dohodnuty
předem  a musí  být  obsaženy  v  zápise  o  odevzdání  staveniště,  pokud  nejsou  obsaženy  přímo v
hospodářské smlouvě.

Při  vzniku  mimořádné  události  jsou  zaměstnanci  povinni  oznámit  toto  zjištění  vedoucímu
práce nebo vedoucímu stavby.  O mimořádné události  bude proveden zápis  do stavebního deníku
nebo jiné předepsané dokumentace. O vzniku mimořádné události b u d o u neprodleně informování
zástupci zhotovitele stavby o rozsahu vzniklé mimořádné události. V případě vzniku pracovního úrazu
se postupuje v souladu s ustanovením NV č. 494/2001 Sb. Za mimořádné události se dále považují
provozní nehody, havárie, požáry a ekologické havárie.

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) ve
fázi přípravy stavby, zpracováno na základě informací známých v době zpracování a před zahájením
stavebních  prací.  Aktualizace  bude  provedena  na  základě  dalších  vstupních  informací  a  zvolené
technologie stavby.

V souladu se zákonem č.309/2006 a ustanovením §15 tohoto zákona zadavatel stavby zajistí,
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

Seznámení s riziky stavebních prací:
a)  zaměstnanci  zhotovitele  budou  s  riziky  stavebních  prací  seznámeni  na  základě

dokumentace BOZP zhotovitele stavby.
b)  Zaměstnanci  subdodavatelů  budou  s  riziky  stavebních  prací  seznámeni  na  základě

samostatného dokumentu BOZP zhotovitele stavby před započetím prací
Vybraný  koordinátor  BOZP pro  realizaci  stavby  zpracuje  do  harmonogramu stavby  rizika,

která budou vznikat během realizace.
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyvolává potřeby úprav spojených s úpravami pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
              Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na dopravní inženýrská opatření.
 
m)  Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
              Stavební práce budou probíhat za provozu sousedních objektů.
              Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem a případně dle rozsahu
prováděných prací a jejich povahou i s dotčenými majiteli sousedních objektů konzultován a schválen
provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví provozní dobu stavby a opatření k zajištění provozu
třetích osob.
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup  stavebních  prací  bude  definitivně  stanoven  smlouvou  mezi  dodavatelem  stavby  a
stavebníkem. Předpokládá se následující postup výstavby:

•         příprava stavby
•         HSV
•         PSV
•         vyklizení staveniště

Harmonogram  stavebních  prací  bude  stanoven  na  základě  smlouvy  o  dílo  s  vybraným
dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací.

Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci  stavby zpracuje do harmonogramu stavby rizika, která
budou vznikat během realizace.
 
 Praha 01/2017                                                                         
                                                                                               Vypracoval:
                                                                                               Kristýna Hanzlová



Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Identifika ční údaje

Druh stavby 

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Rodinný dům

Jičín     

659541, č.kat. 1862/3

Kristýna Hanzlová

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník 

Adresa

Telefon / E-mail

Kristýna Hanzlová

Amforová 1905, Praha 5

721230922 / kykyhan@seznam.cz

Charakteristika budovy 

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy

1095 m3

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy

690 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,63 m2/m3

Typ budovy           
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,50

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe

20 °C

-15 °C

Charakteristika energeticky významných údaj ů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Ai

[m2]

Součinitel 
(činitel)

prostupu tepla
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]

Požadovaný
(doporučený)

součinitel
prostupu tepla

UN,rq (UN,rc)
[W/(m2·K)]

Činitel
teplotní
redukce

bi

[-]

Měrná ztráta
konstrukce

prostupem tepla

HTi = Ai . Ui. bi

[W/K]

Obvodová stěna 294,5 0,222 0,33 (     ) 0,83 54,26

Střecha 160,4 0,120 0,16 (     ) 1,25 24,06

Podlaha 160,4 0,250 0,60 (     ) 0,49 19,65

Otvorová výplň 73,7 0,700 1,70 (     ) 1,15 59,33

                        (     )            

                        (     )            

                        (     )            

                        (     )            

                        (     )            

                        (     )            

Celkem 689 157,3

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.

Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 157,3

Průměrný sou činitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,20

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,40

Požadovaný sou činitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,54

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,14

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifika ční třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,16

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,32

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,40)

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,54

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,84

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,14

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,71

Klasifikace: B - úsporná

Datum vystavení stavebně energetického štítku budovy: 12.1.2017

Zpracovatel stavebně energetického štítku budovy: Kristýna Hanzlová

IČ:      

Zpracoval:      

Podpis: ………………………………….

Tento protokol a stavebně energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EWG z 13. září 1993, která byla
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace
stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY

RODINNÝ DŮM - JIČÍN

     

Hodnocení obálky
budovy

stávající doporučení

CI

0,30

0,60

1,00

1,50

2,00

2,50

VELMI ÚSPORNÁ

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

     

    0,37

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště 
budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K)

0,20      

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,16 0,32 (0,40) 0,54 0,84 1,14 1,71

Platnost štítku      

Štítek vypracoval KRISTÝNA HANZLOVÁ
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