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Abstrakt
Bakalářská práce se řeší projektovou dokumentaci nadstandardního domu. Jedná se 
o novostavbu o dvou nadzemních podlažích. Dům je určen pro 4-6 členů rodiny. 
Rodinný dům je obdélníkového tvaru s dvěma přiléhajícími obdélníky a je zastřešen 
plochou jednoplášťovou střechou. Střecha nad garáží a kuchyní s jídelnou je řešena 
jako terasa. Je přístupná z druhého nadzemního podlaží.  
  
Klíčová slova
Nadstandartní dům, pro 4-6 osob, nadzemní podlaží, plochá střecha, terasa  

Abstract
The bachelor’s thesis is handeling project documentation of high standard detached 
house. House is two-storey high. It is suited for four to six-member family. Detached 
house is rectangular shaped with two fitting rectangulars and it is roofed by flat roof. 
The roof above garage and kitchen with dining room is designed like terrace. It is 
open from second floor.  

Keywords
High standard detached house, for four to six-member family, storey, flat roof, terrace  
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Úvod: 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního domu v obci 

Černotín. Dům má dvě nadzemní podlaží s dvojgaráží. Je určen pro 4-6 osob. 

Zastřešení je řešeno plochou střechou.  V druhém nadzemním podlaží se nachází 

dvě terasy. Pozemek je v rovinatém terénu a je přístupný z místní komunikace. 
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a. Úvodní údaje

1. Identifikační údaje o žadateli, zpracovateli a pozemku 

Název stavby:  Nadstandartní dům 

Místo stavby:   Černotín, parc. č. 107, 109 

 Výměra celkem 1806,5 m2

Investor:   manželé Ivan a Romana Zemanovi 

   Hromůvka 1354, Hranice, 753 01 

Sousedé:  parc. č. 104/14 Radim Žeravík, Černotín 88 

   parc. č. 122/2 Hana Kohoutová, Struhlovsko 1406, Hranice 

   parc. č. 125  Jaromír Ovčáček, Černotín 65 

   parc. č. 104/2 Antonín  Jiříček, Černotín 151  

Vypracoval:  Jana Valentová, VUT v Brně, Fakulta stavební 

b.  Údaje o pozemku 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Nadstandartní dům je navržen na parcele č. 107 a 109, která se nachází v obci 

Černotín. Pozemek je převážně rovinný, má přibližný tvar obdélníka (strany cca 52 

m, 30 m, 41 m, 31 m), celková plocha je 1806,5 m2. 

Severovýchodní strana pozemku přiléhá k místní komunikaci, ze které je vjezd na 

pozemek. 

V místní komunikaci se nachází rozvod elektriky, splaškový vodovod, pitný vodovod, 

nízkotlaký plynovod. 

Na pozemku stavebníka bude zřízena přípojka elektro s elektroměrovým 

rozvaděčem, přípojka pitného vodovodu s vodoměrnou šachtou, splašková 

kanalizace s revizní šachtou a přípojka nízkotlakého plynovodu s hlavním uzávěrem 

plynu. 

Ve výhledu je počítáno s bazénem v blízkosti domu na pozemku 107. 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 

parc. č. 107, 109 v majetku stavebníka – manželé Ivan a Romana Zemanovi 

           Hromůvka 1354, Hranice, 753 01 

parc. č. 122/1 – ostatní plocha – ve vlastnictví obce Černotín 
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Přístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace. V době výstavby 

bude k dispozici voda i elektrická energie. 

c. Údaje o provedených průzkumech, napojení na komunikaci a infrastrukturu 

Pro zpracování dokumentace bylo k dispozici geodetické zaměření pozemku včetně

sousedních pozemků. V průběhu projektových prací byl zpracován radonový 

průzkum, který neprokázal žádné rizika. Při geologickém posudku byla zjištěna 

zemina je písčitá hlína (spraš)  S3 S-F a tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt 

= 275 kPa  

Napojení na infrastrukturu i komunikaci viz. Situace stavby. 

d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu zpracování PD nebyly předloženy žádné výše uvedené požadavky, které 

byly zapracovány do předpokládané dokumentace. 

e. Informace o dodržení obecních požadavků na výstavbu 

Stavba je navržená v souladu s příslušnými vyhláškami, z materiálů, které mají řádné 

atesty. Ty budou doloženy při kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených 

zkouškách atd. 

f. Údaje o splnění podmínek ÚP 

Návrh rodinného domu, jeho umístění a ostatní vazby byly v počátku zpracování 

konzultovány na obci i místně příslušném stavebním úřadě. Připomínky byly 

respektovány. 

g. Věcné s časové vazby na související a podmiňujícím stavby a jiná opatření 

Tato akce není podmíněna žádnou stavbou ani jiným opatřením. 

h. Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:  1.6.2012 

Předpokládané dokončení stavby: 31.10.2013 

Lhůta výstavby:    cca 17 měsíců
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 i. Statické údaje o stavbě

Předpokládaný investiční náklad ND – cca 7,4 mil Kč

Dosažený efekt – rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 

Základní údaje: 

Počet osob:   4-5  

Obytné místnosti: 7 

Zastavěná plocha: 344,45 m2

Výška objektu: 7,45 m 

Celkové bilance nároků na energie byly stanoveny orientačně srovnáním domu 

obdobné velikosti , konstrukce a charakteru : 

Roční spotřeba vody: cca 500 m3/rok 

Vytápění – plyn. kotel vč. přípravy TUV – výkon 3,7-40,8 kW 

Předpokládané členění stavebních objektů: 

SO01  Nový objekt 

SO02  Oplocení pozemku 

SO03  Terasa s bazénem 

SO04  Přípojka elektriky 

SO05  Přípojka nízkotlakého plynovodu 

SO06  Přípojka pitného vodovodu 

SO07  Přípojka splaškové kanalizace 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází na parcele 107 a 109 na území obce Černotín. V okolí 

staveniště je nová zástavba. Staveniště je umístěno v rovinném terénu. Nachází se 

tam několik stromů a křovin, které budou odstraněny. Staveniště je přístupné ze 

severovýchodní strany. Ze které přiléhá místní komunikace. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Jedná se o novostavbu o dvou nadzemních podlažích. Je tvořená jednou bytovou 

jednotkou. Ta slouží pro bydlení 4-6 členů rodiny. První nadzemní podlažá tvoří 

obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, pracovna, koupelna, WC, posilovna se saunou, 

sklad, technická místnost a dvojgaráž. V druhém nadzemním podlaží se nachází dva 

dětské pokoje, oba mají svou koupelnu s WC a vchodem na venkovní terasu. 

V druhém nadzemním podlaží je také úklidová místnost, ložnice rodičů s šatnou, 

koupelnou s WC a vchodem na terasu. 

Rodinný dům je obdélníkového tvaru s dvěma přiléhajícími obdélníky a je zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou. Střecha nad garáží a kuchyní s jídelnou je řešena 

jako terasa přístupná z druhého nadzemního podlaží. Střecha nad druhým 

nadzemním podlažím je také jednoplášťová ale nepochůzí. Okna a dveře jsou 

dřevěné. Oplechování je z pozinkovaného plechu. Garáž a kuchyň v prvním 

nadzemním podlaží je obložena cihelnými páskami Klinker a zbylá část domu je bílé 

barvy. Oddělení od místní komunikace zajišťuje oplocení z cihel Klinker. 

c) Technické řešení s popisem pozemní staveb a inženýrských staveb a řešení 

veřejných ploch 

Základy budou provedeny z prostého betonu C 16/20. Podkladová deska bude taktéž 

z prostého betonu C 16/20 a bude vyztužena Kari sítí 150/150/8. Obvodové zdivo je 

z tvárnic Porotherm 44 Eko+Profi Dryfix, které budou omítnuty tepelně izolační 

omítkou Porotherm tl. 40 mm a venkovní omítkou Porotherm Universal s perlinkou tl. 

10 mm. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix omítnuto vnitřní 

omítkou Porotherm Universal a vnitřní nenosné zdivo je tvořeno tvárnicemi 

Porotherm 11,5 Profi dryfix a omítnuto vnitřní omítkou Porotherm Universal. Stropní 

konstrukce je tvořena stropními nosníky Porotherm a vložkami Miako celkové 
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tloušťky 250 mm. Nad otvory budou překlady Porotherm překlad 7. Rodinný dům je 

tvořen ze tří obdélníku a je zastřešen plochými střechami různého druhu. Střecha 

nad garáží a kuchyní s jídelnou je řešena jako terasa s cihlovou dlažbou a je 

ohraničena zábradlím. Nad druhým nadzemním podlažím je jednoplášťová střecha, 

která má na povrchu asfaltové pásy a je odvodněna pomocí dvou vpustí, které jsou 

napojené na kanalizaci. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno ze severovýchodní strany pozemku. 

Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí nově vytvořených přípojek – elektro 

přípojka VN, splašková kanalizace, pitný vodovod, nízkotlaký plynovod. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je z pozemku ze severovýchodní strany. Vjezd 

rozděluje kovová brána, která bude ovládána dálkovým ovládáním. 

Přípojka elektrické energie bude napojena na elektroměrový rozvaděč, který se 

nachází na hranici pozemku. Přípojka vody bude napojena na vodoměrnou šachtu, 

která bude zhotovena na severní straně pozemku. Přípojka plynu bude napojena na 

hlavní uzávěr plynu. Přípojka kanalizace bude napojená na revizní šachtu na hranici 

pozemku. Všechny tyto přípojky budou napojeny na veřejnou technickou 

infrastrukturu v přilehlé komunikaci. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nemá žádný negativní vliv na životné prostředí. Domovní odpad bude v rámci 

svozu technických služeb. Splašková voda bude odváděna do kanalizační přípojkou 

do kanalizačního řádu. Odpad ze stavby bude zlikvidován na řízené skládce. O 

likvidaci bude vedena evidence. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných přístupových ploch a 

komunikací 

Stavba není dle požadavků investora řešena jako bezbariérová a proto není určena 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

V rámci průzkumů byl proveden radonový průzkum, přičemž nebyla prokázána 

žádná rizika. Hladina spodní vody bude odvozena ze sousedovy stávající studny. Při 

geologickém posudku byla zjištěna zemina je písčitá hlína (spraš)  S3 S-F a 

tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt = 275 kPa 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Stavba bude vytyčena dle situace, ve které je vyznačena poloha pevných bodů a 

výšková poloho stavby. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba je organizačně rozdělena na následující stavební objekty : 

SO01  Nový objekt 

SO02  Oplocení pozemku 

SO03  Terasa s bazénem 

SO04  Přípojka elektriky 

SO05  Přípojka nízkotlakého plynovodu 

SO06  Přípojka pitného vodovodu 

SO07  Přípojka splaškové kanalizace 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby před negativními účinky provádění 

stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizece 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Dá se předpokládat zvýšená 

hlučnost a prašnost v okolí stavby. V případě znečištění místní komunikace bude 

potřeba vzniklé nečistoty odstranit. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění stavby musí být respektovány všechny platné předpisy, normy a 

vyhlášky a normy a předpisy související. Při provádění stavby je nutné dodržovat 

zákon č.309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. o BOZ. Nutno 

respektovat ustanovení zákona č.22/1997 Sb. a na něj navazující nařízení vlády. 
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Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona 183/2006 Sb. a závazná ustanovení 

obsažená v příslušných technických normách. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce je jednoduchá, navržena v celkovém programu Porotherm. Všechny 

konstrukce budou provedeny dle platných předpisů firmy Porotherm. 

a) Všechny konstrukce jsou ověřené statickým předpisem a nemůže tak dojít ke 

zřízení. 

b) Nedojde k nepřípustnému přetvoření 

c) Nepředpokládá se, že by došlo k většímu přetvoření konstrukce, která by mohla 

ohrazit některé části stavby, technické zařízení a instalační vybavení. 

d) Nedojde k poškození 

3. Požární odolnost 

Požární odolnost je řešena v samostatné zprávě. 

4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky  stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o 

změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu.   

V obou podlažích se nachází hygienické zařízení. V prvním podlaží je WC odděleno 

od koupelny, v druhém je WC řešeno v koupelně. Pokud to bylo možné, bylo větrání 

těchto místností zabezpečeno přímým větráním okny. V ostatních případech je 

větrání zabezpečeno pomocí podtlakového větrání. 

Splašková voda bude svedena do splaškové kanalizace. 

Dům je dostatečné prosvětlen, větrán a vytápěn. 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré výrobky použité ve 

stavbě musí splňovat současnou legislativu pro dané použití, toto bude písemně

doloženo ke kolaudačnímu souhlasu. 
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6. Ochrana proti hluku 

Obvodové zdivo je navrženo tak aby vyhovělo požadavkům na útlum hluku 

z venkovního prostředí, výplně vnějších otvorů také splňují požadavky na útlum 

hluku. 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Obvodové konstrukce a výplně otvorů objektu nástavby splňují požadavky 

novelizované  ČSN 73 0540-2.  

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Stavba není navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientací. Není 

navržena jako bezbariérová. 

9. Ochrana zdraví před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Škodlivé vlivy vnějšího prostředí jako jsou sesuvy půdy, záplavy, zemětřesení, apod. 

v okolí stavby nehrozí 

10. Ochrana obyvatelstva 

Jsou splněny všechny požadavky na ochranu obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění střechy bude pomocí střešních vpustí, které jsou svedeny do kanalizace. 

Odvodnění teras je řešeno pomocí odtokových žlabů, které jsou také svedeny podél 

zdi do kanalizace. 

b) Zásobování vodou  

Zásobování vodou je z veřejného vodovodu. 

c) Zásobování energiemi 

V objektu se nachází přípojky elektro VN a nízkotlakého plynovodu. 
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d) Řešení dopravy 

Napojení na veřejnou infrastrukturu je přímo z pozemku ze severovýchodní strany. 

Brána oplocení bude zabezpečena dálkovým ovládáním. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Na staveništi byla odstraněna ornice. Terénní úpravy před stavbou jsou z betonové 

dlažby. Okolí stavby bude tvořeno vegetační vrstvou ze stromů, keřů a květin. 

f) Elektronická komunikace 

Dle investora bude stanoven rozsah a způsob napojení na elektronické komunikace. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě

vyskytují) 

Neřeší se – stavba není stavbou výrobní či technologickou. 
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1. Účel objektu 

Objekt je určen výhradně pro bydlení 

 

2. Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a 

řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace 

Stavební úpravy objektu a jeho vnější vzhled byly řešeny s odpovídajícím zřetelem 

na urbanistické požadavky dané lokality. Při návrhu stavby bylo dbáno na to, aby 

celkový vzhled objektu nebyl příliš odlišný od okolní zástavby. Jedná se o 

dvoupodlažní objekt s vestavěnou garáží. Objekt je od místní komunikace oddělen 

zděným oplocením z cihel Klinker. Zdivo garáže a kuchyně s jídelnou z vnější strany 

je obloženo cihelnými pásky Klinker, zbylé vnější zdivo je omítnuto tepelně izolační 

omítkou Porotherm a venkovní omítkou Porothetm Universal  v bílé barvě. Okna i 

dvěře budou dřevěné v barvě kaštanu. 

Rodinný dům se skládá z jedné bytové jednotky. V přízemí se nachází obývací pokoj 

propojený s jídelnou a kuchyní. Pracovna, která se nachází vedle obývacího pokoje 

se může po otevření skleněných dveří také propojit s obývacím pokojem. Tato obytná 

část je oddělena od chodby skleněnými dveřmi. V prvním nadzemním podlaží se také 

nachází koupelna se samostatným WC, posilovna se saunou, sklad, technická 

místnost a dvojgaráž. V druhém nadzemním podlaží se nachází dva dětské pokoje. 

Oba tyto pokoje mají samostatnou koupelnu s WC a vstup na venkovní terasu. 

V druhém nadzemním podlaží je také úklidová místnost, ložnice s přilehlou šatnou a 

koupelnou s WC. Z ložnice a koupelny je také možný vstup na venkovní terasu. 

Vjezd před objektem je z betonové dlažby. Okapové chodníky okolo objektu jsou 

vysypány praným říčním kačírkem. Terasa přilehlá k domu je z plastových desek 

Woodplastic. 

Okolí stavby bude zatravněno a vysázeno stromy, křovinami a květinami. 

Stavba není dle požadavků investora řešena jako bezbariérová a proto není určena 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace 

objektu, osv ětlení, oslun ění 

Předpokládaná kapacita  objektu je 4-6 osob.  

Zastavěná plocha je objektu je 344,45 m2. 

Pozemek se rozkládá na ploše 1806,5 m2.  

Orientace domu byla navržena rovnoběžně s pozemkem. Vchod objektu je ze 

severovýchodní strany. Obytné místnosti s terasou jsou z jihozápadu.  

Obytné místnosti jsou navrženy tak, aby splňovaly zásady proslunění. 

 

4. Technické a konstruk ční řešení stavby 

4.1. Výkopy 

Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tl. 150 mm. Skládka vytěžené 

zeminy bude přímo na staveništi. Vytěžená zemina bude použita na finální terénní 

úpravy pozemku. Výkopy je nutno provést v souladu s ČSN 733050. 

 

4.2. Základy 

Základy zdiva budou zhotoveny v písčité hlíně (spraš) S3 S-F s tabulkovou 

výpočtovou hodnotou únosnosti Rdt=275 kPa. Základy budou zhotoveny jako 

základové pasy a základy sloupů budou zhotovené jako základové patky. Základy 

budou založeny v nezamrzne hloubce -1,3 m a budou z prostého betonu C 16/20. 

Základy budou zmonolitněny se základovou deskou, které bude taktéž z betonu C 

16/20 a bude vyztužena Kari sítí 150/150/8. V základových pasech bude zhotoven 

otvor 200x200 mm pro ležatou kanalizaci. 

 

4.3. Hydroizolace 

Pro izolace proti zemní vlhkosti budou použity dva druhy asfaltových pásů. Pás 

Dekbit S60 bude proveden bodovým natavením k napenetrovanému podkladu. Na 
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Dekbit S60 bude nataven plamenem druhá vrstva hydroizolačního pásu Dekbit Al 

S40. Oba tyto pásy se v bočních přesazích svařují v šířce min 80 mm a v čelním 

přesahu min 100 mm. Hydroizolace je nutno vytáhnout na svislé zdivo 300 mm nad 

terén. Pro dokonalý přechod z vodorovné hydroizolace na svislou se použije zpětný 

spoj. 

Skladba ploché střechy bude taktéž dvouvrstvá. Na penetrační nátěr Dekprimer se 

přikotví asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. Na tento pás se nataví plamenem 

asfaltový pás Glastek 40 Special Dekor. Oba tyto pásy se budou svařovat v bočním 

přesahu min 80 mm a v čelním min 100 mm. 

Na terasu v druhém nadzemním podlaží budou použity asfaltové pásy Glastek 40 

Special Mineral a na něj bude nataven asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral. 

Postup prováděné bude stejný jako u ploché střechy. 

 

4.4. Tepelná izolace 

Podlaha na terénu je zateplena polystyrenem Isover EPS Grey 100 v tl. 80 mm. 

Plochá střecha nad druhým nadzemním podlažím je zateplena polystyrenem Isover 

EPS 150S, který je kotvený talířovými hmoždinkami FDD k podkladu. Terasa nad 

prvním nadzemním podlažím bude zateplena polystyrenem Isover EPS 200S  tl. 200 

mm, který bude kotvený talířovými hmoždinkami FDD. 

 

4.5. Svislé nosné kontrukce 

Obvodové zdivo bude vyzděno tvárnicemi Porotherm 44 Eko+Profi Dryfix na zdící 

pěnu Porotherm Dryfix. Zdivo je pevnostní třídy P8/P10. Vnitřní nosné zdivo bude 

vyzděno z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Zdivo je 

řazeno do pevnostní třídy P10/P15. Zdění bude prováděno dle technologických 

předpisů výrobce. Překlady nad otvory budou provedeny z Porotherm překlad 7. 
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4.6. Vodorovné nosné konstrukce 

V celém objektu bude použit strop Porotherm s vložkami Miako. Pro tento typ stropu 

budou použity nosníky POT tloušťky 160 mm. Tyto nosníky budou různých délek 

uložení nosníku bude 125 mm. Jako výplň nosníku budou sloužit vložky Miako typu 

15/62,5 PTH, 19/62,5 PTH, 19/50 PTH. Po sestavení stropních dílců se nalije prostý 

beton C16/20 

 

4.7. Schodišt ě 

Vnitřní schodiště druhého nadzemního podlaží je řešeno jako monolitické. Schodiště 

je dvouramenné , levotočivé. V jednom schodišťovém rameni je 10 stupňů. Rozměry 

stupně jsou 160x310 mm. Šířka schodišťového ramene a šířka podesty je 1325 mm. 

Na schodiště bude použit beton třídy C (dle statických výpočtů) a ocel třídy  B (dle 

statických výpočtů). Na stupně schodů bude připevněno nerezové zábradlí 

s dřevěným madlem výšky 900 mm. 

 

4.8. Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen plochými střechami různého druhu. Střecha nad kuchyní 

s jídelnou a nad garáží je řešena jako terasa, které je přístupná z druhého 

nadzemního podlaží. Rohy této terasy jsou vyzděny zdivem Ytong P4 500 tl. 250 

mm, výšky 600 mm a šířky v obou směrech 1000 mm. Celá tato terasa bude 

ohraničena nerezovým zábradlím výšky 1000 mm. Povrch terasy je z keramické 

dlažby, drenážní rohož Aqua Drain T+, separační folie, bitumenová samolepící páska 

za studena Dipratec Ksk. Tepelná izolace bude polystyren Isover EPS 200S kotvený 

talířovými hmoždinkami FDD. Celá terasa je ve spádu 2% a odvodnění bude 

zajištěno okapovými žlaby po celé délce terasy. 

Povrch ploché střechy se skládá ze dvou druhů asfaltových pásů. Vrchní asfaltový 

pás je Glastek 40 Special Dekor a bude nataven na spodní asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral, který bude přikotven.  Tepelná izolace bude z polystyrenu Isover 

EPS 150S tl. 250 mm, který bude kotvený talířovými hmoždinkami FDD. Odvodnění 
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střechy bude dvěmi střešními vpustěmi. Celkový sklon střechy je 5%. Okolo střechy 

je atiky výšky 450 mm. 

 

4.9. Příčky 

V celém objektu budou příčky Porotherm 11,5 Profi Dryfix. Mezi ložnicí a šatnou 

bude jediná příčky Porotherm 8 Profy Dryfix. 

 

4.10. Podlahy 

Všechny podlehy v objektu jsou řešeny jako těžké plovoucí podlahy. V celém domě 

převládá dřevěná masivní podlaha Merbau. V koupelně a WC bude keramická 

dlažba Rako Sidney. V garáži, technické místnosti a skladě bude cementový potěr. 

Tloušky skladeb podlah na terénu v 1.NP jsou uvažovány 150 mm, v 2. NP 100 mm. 

Přesné pořadí a druh vrstev bude řešen realizační dokumentaci. Betonové podkladní 

vrstvy nutno oddělit pružným páskem tl. 10 mm od svislých konstrukcí. Dřevěná 

podlaha bude u zdiva ukončena dřevěnou lištou. Koutový styk mezi dlažbou a 

obkladem bude opatřen dilatačním profilem. Dilatační spáry v koupelnách budou 

utěsněny silikonovým tmelem na PE podložku. 

 

4.11. Výpln ě otvor ů 

V objektu jsou navržena dřevěná eurookna Albo s izolačním trojsklem IV92 Strong 

3+ s Uw=0,71 W/m2K. Popis oken se nachází ve výpise oken.  

Prosklení dveře na terasu budou zdvižně odsuvné s izolačním trojsklem a budou mít 

stejné tepelně izolační vlastnosti jako okna.  Vchodové dvěře budou Albo typu DV92 

Modern s rámovou konstrukcí křídla. Vnitřní dveře budou křídlové budou 

s obložkovou i ocelovou zárubní dle druhu umístění. V objektu se nachází i skleněné 

dveře ve skleněné příčce. Všechny druhy dveří budou blíže specifikovány ve výpise 

dveří. 
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4.12.  Povrchové úpravy 

Venkovní omítka se skládá z tepelně izolační omítky Porotherm a venkovní omítky 

Porotherm Universal vyztužené perlinkou. Venkovní omítka bude bílé barvy. Garáž a 

kuchyň s jídelnou bude z vnější strany obložena cihelnými pásky Klinker. Roben 

červený hladký. Vnitřní omítku zdiva i stropů bude tvořit vnitřní omítka Porotherm 

Universal s dvojtým bílým nátěrem. V koupelnách, WC a v kuchyni za kuchyňskou 

linkou bude keramický obklad. Výška obkladu je určena v projektové dokumentaci.  

 

4.13. Zámečnické výrobky  

Výpis zámečnických výrobku bude uveden v samostatné příloze Výpis prvků. 

 

4.14. Klempí řské výrobky 

Výpis klempířských výrobků bude uvedeny v samostatné příloze Výpis prvků. 

 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Systém opláštění v navrhovaných skladbách zajišťuje tepelně technické vlastnosti 

obálkových konstrukcí budovy a vyhovující ČSN  730540. Výplně otvorů budou 

splňovat všechny limity tepelně technických požadavků a jejich vhodně tepelně 

technické vlastnosti budou doloženy certifikátem. Posudek je vypočten na všechny 

konstrukce v objektu v příloze Tepelně technické řešení. 

 

6. Způsob založení objektu 

Objekt bude založen na základových pasech a základových patkách. Základy budou 

založeny v nezamrzne hloubce. Před založením základů bude převzata základová 

spára statikem a bude jim proveden zápis potvrzující navržené řešení základových 

konstrukcí. Rozměr základů je navržen dle statických výpočtů.  
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Na daném pozemku byl proveden radonový průzkum. Výsledkem tohoto průzkumu 

bylo nízké riziko radonového nebezpečí. 

 

7. Vliv stavby a jejího užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 

negativních ú činků 

Stavba nebude mít žádným způsobem negativní vliv na životní prostředí. Odpady 

vzniklé na stavbě budou tříděny a následně likvidovány. Komunální odpad bude 

umisťován do určené nádoby umístěné na hranici pozemku. V časovém období se 

firma určená k odvozu komunálního odpadu postará o tento odpad. 

8. Dopravní řešení  

Pozemek objektu je napojen přímo dopravní infrastrukturu ze severní strany 

pozemku. přístup z komunikace na pozemek bude zajištěn zpevněnou plochou 

z betonové dlažby. Hranici pozemku a místní komunikace rozděluje zděné oplocení. 

Brána oplocení je na dálkové ovládání. 

 

9. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 

Objekt je navržen tak, aby odolával vlivům vnějšího prostředí. Dle místních poměrů a 

dostupných informací se předpokládá nízké radonové riziko. Je proto zvolená 

vhodná spodní izolace stavby proti radonu. 

 

10. Dodržení všeobecných požadavk ů na výstavbu 

Budou dodrženy všechny požadavky a předpisy na výstavbu podle platného zákona  

183/2006 Sb.  

ČSN 730542 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 

Vlastnosti konstrukcí a materiálů. 

ČSN 730580 Denní osvětlení budov 
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ČSN 730544 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov 

ČSN 730608  Hydroizolace staveb. Navrhování a provádění 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb. Stavby pro bydlení a ubytování. 

ČSN 731000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro 

navrhování. 

ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 731901 Navrhování střech 

ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 733610 Klempířské stavební práce 

ČSN 734210 Prováděné komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 734301 Obytné budovy 

ČSN 730810  Požární bezpečnost 

ČSN 734505 Podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 734520 Podlahy. Nášlapné vrstvy dlaždic 

 



Závěr: 

Cílem bakalářské práce bylo vyřešit prováděcí projektovou dokumentaci 

nadstandardního rodinného domu. Podstatou tohoto projektu bylo vytvořit objekt, 

který bude splňovat vyšší nároky uživatelů, zohlednění jejich potřeby a požadavky na 

bydlení. Zároveň bude splňovat požadavky moderní architektury. Objekt je situován 

obytnými místnostmi na jižní stranu, kde má prosklené stěny a vstup na terasu. 

Objekt je navržen tak, aby splňoval tepelně technické požadavky, tomu jsou 

přizpůsobeny i navržené materiály. 

Dům byl navržen jako dvoupodlažní s garáží. Tvar domu byl přizpůsoben okolní 

zástavbě. Střecha objektu je plochá. Z hlediska tepelně technického objekt spadá do 

třídy B – úsporná. 
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