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Abstrakt  Předmětem této bakalářské práce jsou návrh a především projektová  
   dokumentace rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami ve Zlíně.  
   Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a suterénu, kde jsou  
   situovány garáže pro oba byty. Kromě vlastního projektu jsou součástí  
   práce i architektonická studie a seminární práce. 
  
Klí čová slova  rodinný dům, bytová jednotka, stavební projekt, technická zpráva,  
   suterén, schodiště, nadzemní podlaží, plochá střecha 
 

  
 

Abstract  The theme of the bachelor´s thesis are a design and mainly a project  
   documentation of a detached house with two housing units in Zlín. 
   The building consists of two aboveground floors and a basement, where 
   garages for both flats are situated. Beside the own project  

documentation an architectural study and an essay are also parts of the 
thesis. 

  
Keywords  detached house, housing unit, construction project, technical report,  
   basement, staircase, aboveground floor, flat roof 
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ÚVOD 
 
Tématem této bakalářské práce je rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami. 

Komplexně je tato práce zpracovávána jako prováděcí projektová dokumentace. Obsahově 
je dělena do tří složek. Složka A obsahuje dokladovou část bakalářské práce a také průvodní 
a souhrnnou technickou zprávu. Prvopočátky návrhu jsou zdokumentovány ve složce B, ta 
obsahuje použité podklady pro zpracování a architektonické studie. Samotný projekt pak 
najdeme ve složce C, kde jsou obsaženy jak všechny potřebné výkresy a detaily, tak i 
důležité přílohy jako jsou například tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, 
s ním související energetický štítek obálky budovy nebo technická zpráva požární ochrany. 
Dále je součástí složky C seminární práce, v níž jsem se věnovala schodištím.  
 Charakterem se jedná o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními 
podlažími a suterénem. Hlavním důvodem návrhu suterénu bylo umístění garáží jednotlivých 
bytů.  Dům je vyzděný z keramických tvárnic Porotherm, avšak důležitým materiálem byl díky 
celkovému architektonickému výrazu i beton, respektive železobeton. Vzhledem k okolní 
zástavbě bylo jednoznačně rozhodnuto o zastřešení objektu plochou střechou. 
 Navrhovaný objekt je zasazen na pozemek č. 2144/64 na Jižních svazích ve Zlíně, 
kam by svým charakterem jistě zapadl. Na řešený rodinný dům je pohlíženo jako na 
developerský objekt, jelikož vlastníkem pozemku je právnická osoba. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A) IDENTIFIKACE STAVBY 
 

NÁZEV STAVBY:  Novostavba RD, zpevněné plochy, napojení na sítě  
                                    technického vybavení a oplocení 
INVESTOR:    EKZ Zlín, s.r.o. 
                                    Buková 47 
                                    374 01 Olešnice 
STUPEŇ PD:    Pro ohlášení stavby 
SCHVALUJÍCÍ ÚŘAD: Magistrát města Zlína – Odbor stavební 
                                     Nám. Míru 12 
                                     761 40 Zlín 
PROJEKTANT:    Hana Červená, Rymice 79, Holešov 769 01 
 
CHARAKTERISTIKA STAVBY, ÚČEL: Podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními 
                                                               podlažími a suterénem.               
                                                               Dům obsahuje dvě bytové jednotky, z nichž každá je         
                                                               určena pro čtyřčlennou rodinu. 
 
 

B) ÚDAJE O POZEMKU: 
  
DRUH POZEMKU:  Ostatní plocha 
ZPŮSOB VYUŽITÍ:  Jiná plocha 
MÍSTO STAVBY:  Zlín, část Jižní Svahy 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Zlín 
PARCELNÍ ČÍSLO:    2144/64 
VÝMĚRA POZEMKU: 1466 m2 
VLASTNÍK POZEMKU: EKZ Zlín, s.r.o. 

Buková 47 
Olešnice 

 
 

C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 

 
Provedené průzkumy:  

V prostoru navržené stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu. Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a 
geologická situace. Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, jelikož se jedná o 
jednoduchou stavbu a předpokládají se i jednoduchá základové poměry (1. Geotechnická 
kategorie). V tomto případě lze užít tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 
 
Geologické poměry:  
 Statutární město Zlín, kde se nachází daná parcela, se rozkládá mezi Zlínskou 
vrchovinou a Hostýnskými vrchy po obou stranách říčky Dřevnice. Parcela se nachází 
v nadmořské výšce 230m n.m. Část Jižní Svahy, v jejichž středu je umístěna navrhovaná 
stavba, patří do soustavy Českého masivu, vyznačujícím se pokryvnými útvary a 
postvaritskými magmatity. Kvartérní pokryv je tvořen kamenitými až hlinito-kamenitými 
sedimenty. Dále se zde často vyskytují pískovce a jílovce. Zemina na konkrétním pozemku 
byla zatříděna jako hlína písčitá s označením F3 CG. Její únosnost byla zjištěna z tabulek a 
je rovna 175 kPa. Radonový index je dle měření č. 1 
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Dopravní napojení: 
 Ze severní strany pozemku se nachází vedlejší silnici, na kterou bude napojena 
dvoupruhová komunikace zajišťující přístup k pozemku o šířce 6 m. Zmíněná vedlejší silnice 
je napojena na hlavní městskou komunikaci, která leží na západě území. 
 
Napojení na inženýrské sítě: 
 Uvedená lokalita je vybavena veškerými sítěmi technického vybavení, ke kterým 
bude objekt napojen (viz situace). Objekt nebude napojen na plyn, jelikož investor toto 
napojení nepožaduje. Veškeré inženýrské sítě vedou na západě území podél hlavní městské 
komunikace. 
 
 
 

D) POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Z hlediska ochrany životního prostředí nebudou žádné stavební práce související 
s výstavbou objektu nepříznivě ovlivňovat své okolí. Ke znečištění životního prostředí 
nedojde ani vlivem odpadů, ty budou převezeny na místní skládku. S odpady se bude 
zacházet dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 

Objekt byl shledán jako způsobilý i Vodohospodářskou správou, Hasičským 
záchranným sborem a Památkovou péčí. Dopravní inspektorát policie ČR přezkoumával 
stavbu z hlediska omezení dopravy a rovněž ji shledal jako způsobilou. 
 
 
 

E) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 

Projektová dokumentace splňuje veškeré obecné požadavky na výstavbu. Není třeba 
žádat o žádné výjimky.  
 
 
 

F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 

Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
krajského úřadu ve Zlíně, při kterém byly splněny veškeré požadované podmínky. 
 
 
 

G) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI ŇUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
Bez návaznosti na okolní stavby. 
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H) PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU 
VÝSTAVBY 

 
Stavba bude zahájena 1. 4. 2013 a dokončena do 31. 9. 2014 
- skrývka ornice, výkopové práce,  
- základové konstrukce 
- hrubá stavba (stěny, příčky, zastropení, schodiště, dřevěný krov, krytina, izolace) 
- výplně otvorů 
- vnitřní instalace 
- přípojky na inženýrské sítě 
- zpevněné plochy 
- oplocení pozemku 
- fasáda 
- terénní úpravy 
- dokončovací práce 
 
 
 

I) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTA ČNÍ HODNOTĚ STAVBY 
 
  - RD: ((357,96 m x 3m) + (223,56 x 3)+ (258,75 x 3) x 4 832 Kč = 12 180 554,- Kč 
  - zpevněné plochy: 610,1 x 3 000 Kč = 1 830 306,- Kč 
  - inženýrské stavby: Vodovod: 61,01 x 2 630 Kč = 160 462,- Kč 

Kanalizace: 28,74 x 3 440 Kč = 98 869,- Kč 
Elektrická vedení: 39,8 x 2 094 = 83 331,- Kč 

 
Celkové náklady stavby                                                                            14 360 000,- Kč 
 
Zastavěná plocha:  393,15 m2 
Užitná plocha:   712,58 m2 
Počet bytových jednotek: 2 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) Zhodnocení staveništ ě 
 

Navrhovaný rodinný dům je situován do okrajové části města Zlína zvané Jižní 
Svahy. RD je samostatně stojící bez návaznosti na okolní stavby. Staveniště leží na 
pozemku s parcelním číslem 2144/64 v katastrálním území Zlín 635561. Rozloha pozemku 
činí 1466 m2. Parcela má mírně svažitý charakter od západu k východu. Je k dispozici 
připojení všech inženýrských sítí. Sousední parcela má číslo 2126/1 a je veřejným 
pozemkem ve vlastnictví města Zlína. Ze západu objekt sousedí s hlavní městskou 
komunikací, dostupnost do centra města je velmi dobrá. Objekt se nenachází v památkové 
zóně. 
 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Rodinný dům je navržen dle požadavků investora, na objekt nejsou kladena žádná 

zvláštní omezení z architektonického hlediska. Dům je dvoupodlažní s podsklepením, druhé 
předsazené patro podepřené sloupy po svých bocích tvoří dvě terasy, jednu na východ a 
druhou na západ. Zvláštností jsou dvě oblé stěny, které lemují točité schodiště. 
Architektonický výraz doplňuje inverzní rozmístění dvou fasádních barev, bílé a světle šedé. 
Toto řešení půlí budovu na dvě části v ose symetrie. Garáže jsou umístěny v 1S, zajištěno je 
i dostatečné parkovací stání. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou plochou. Ve střeše 
jsou provedeny dva kruhové světlíky a dvě střešní okna. 

 
 
c) Technické řešení 

 
Základy objektu budou zhotoveny z prostého betonu pevnosti C16/20. Při betonáži je 

nezbytné vynechat prostupy pro vedení instalací (viz projektová dokumentace). Dále bude ve 
spodní stavbě vybetonována podkladní deska 150 mm. Vzhledem k tloušťce není nutné ji 
vyztužovat kari sítí. Celá spodní stavba bude zaizolována hydroizolačními asfaltovými pásy 
Sklodek 50 Mineral proti vlhkosti z podloží.  

Objekt bude vyzděn z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D se zateplením Frontrock 
Max E od firmy Rockwool, tl. 150 mm, stěna kolem točitého schodiště je vyzděna z ŽB a 
zaizolována stejnou fasádní izolací. Podzemní podlaží má stěny z betonových tvarovek, tzv. 
ztraceného bednění Build in „O“ 30. I toto suterénové zdivo bude zaizolováno asfaltovými 
pásy, které budou zvenčí chráněny v nepodsklepené části extrudovaným polystyrenem 
tloušťky 140 mm a v podsklepené přizdívkou z cihel plných pálených o tloušťce 150 mm. 
Střední nosné stěny budou vyzděny stejně jako obvodové zdivo keramickými tvarovkami 
Porotherm 30 P+D, v každé bytové jednotce se navíc nachází stěna Porotherm 24 P+D. 
Dělicí příčky budou sádrokartonové W112 firmy Knauf. Od této firmy nalezneme navíc ve 
druhém nadzemním podlaží i instalační příčku. Tloušťka příček je 150 mm.  

Stropy budou dle návrhu zhotoveny částečně z keramických panelů Heluz a částečně 
z ŽB stropních desek. Tloušťka stropů je navržena 230 mm ve všech částech, kromě stropu 
pod zádveřím. Z konstrukčního hlediska zde byla navržena železobetonová stropní deska o 
tloušťce 120 mm, která je však zcela postačující. V místě uložení stropu je navržen ztužující 
monolitický věnec z betonu C20/25 a oceli R 10 505 (B500). 
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Překlady v objektu jsou většinou od firmy Porotherm a to Protherm 7 (70/238). 
V některých částech však bylo nutno zhotovit železobetonové monolitické překlady (beton 
C20/25, ocel B500). 

 Střecha bude jednoplášťová plochá. Zateplení střechy bude zajištěno tepelnou 
izolací Monrock Max E od firmy Rockwool o tloušťce 240 mm. Krytinu v návrhu tvoří 
hydroizolace z asfaltových pásů. Všechny typy použitých hydroizolací jsou od firmy 
Dehtochema Bitumat. Spádová vrstva je navržena na nepochozí střeše z keramzitbetonu a 
na pochozí střeše z prostého betonu pevnosti C20/25 kvůli větší potřebné únosnosti. 
Podrobné skladby konstrukcí nalezneme v příloze I.  

Povrchy uvnitř konstrukcí budou opatřeny jednovrstvými sádrovými omítkami od firmy 
Knauf. Z vnějšku bude objekt omítnut tenkovrstvou omítkou weber.pas silikát, od firmy 
Weber bude rovněž použit fasádní nátěr. Ten bude použit ve dvou odstínech a to v bílé 
(SU100) a světle šedé (SUFD). V soklové části bude nalepen kamenný obklad Laja Negra 
z přírodní břidlice. 

Navrhované podlahy mají roznášecí vrstvu z anhydritu a nášlapné vrstvy jsou 
z keramické dlažby nebo marmolea. V suterénu je roznášecí vrstva opatřena pouze 
epoxidovým nátěrem 

Jelikož je v objektu navrženy vytápění pomocí elektrického kotle, nebylo nutné 
vystavět komín.  

Okenní otvory budou vyplněny dřevěnými okny Vekra Natura s izolačním trojsklem. 
Dveře v budově budou rovněž dřevěná od společnosti Vekra. V suterénu, při vjezdu do 
garáží, budou osazeny sekční garážová vrata firmy Lomax. 
 K objektu jsou navrženy veškeré přípojky k inženýrským sítím. RD bude napojen na 
vodovodní řád, silové vedení nízkého napětí, kanalizaci. Součástí stavby je vodoměrná 
šachta, revizní šachta, měrná místa elektrického proudu a vlastní oplocení pozemku. V okolí 
domu bude zhotoven okapový chodník kolem domu, zpevněná komunikace spolu se dvěma 
parkovacími místy.  
 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 
 

Z hlediska dopravní infrastruktury bude stavba napojena na vedlejší městskou silnici 
vyhotovenou dvoupruhovou komunikací o šířce 6 m.  

Z hlediska technické infrastruktury bude objekt napojen na veřejnou kanalizaci, 
vodovod a veřejnou síť nízkého napětí. Připojení na plynovod nebylo investorem 
požadováno. Inženýrské sítě vedou podél západní hranice pozemku. 

 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 
Řešení příjezdu k objektu již bylo v této zprávě zmíněno (viz výše). Součástí 

novostavby jsou podzemní garáže, samostatné pro každou bytovou jednotku. Každá garáž je 
pouze pro jeden osobní automobil, před objektem je však dostatečně velká zpevněná 
plocha, kde jsou dvě vyhrazená parkovací stání. Tato zpevněná plocha je vydlážděna 
betonovou zámkovou dlažbou. 

Požadavky pro poddolované či sesuvné území nebyly řešeny, jelikož se stavba 
v takovém území nenachází. 
 
 

f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 
 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je třeba 
postupovat dle zákona č.185/2001 Sb. Odpad se bude třídit do samostatných kontejnerů. Při 
realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován. 
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 Podzemní vody nebudou dotčeny. Při kolaudaci budou předloženy doklady o zkoušce 
těsnosti kanalizačního potrubí. 
 Nezastavěné plochy v jižní části parcely budou zatravněny a budou zde vysázeny 
stromy a keře spíše nižšího charakteru, aby nebyl rušen výhled na centrum města.  
 
 

g) Řešení bezbariérového užívání 
 
Investor bezbariérové užívání nepožaduje, tudíž k němu při návrhu nebylo přihlíženo.  
 
 

h) Průzkumy a m ěření 
 

V prostoru navržené stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu. Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a 
geologická situace. Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, jelikož se jedná o 
jednoduchou stavbu a předpokládají se i jednoduchá základové poměry (1. Geotechnická 
kategorie). V tomto případě lze užít tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 

Zemina na konkrétním pozemku byla zatříděna jako hlína písčitá s označením F3 CG. 
Její únosnost byla zjištěna z tabulek a je rovna 175 kPa. Radonový index je dle měření č. 1. 
 
 

i) Podklady pro vytý čení stavby 
 

Pro vytýčení navrhované stavby bude sloužit stávající hranice pozemku, situační plán 
a kopie katastrální mapy, které jsou součástí projektové dokumentace. Před zahájení prací 
bude provedeno výškopisné a polohopisné zaměření. Vytyčovací údaje jsou součástí situace 
stavby. 

 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty 

 
SO01 - Navrhovaný RD se dvěma bytovými jednotkami 
SO02 - Terasa 
SO03 - Příjezdová komunikace 
SO04 - Zpevněná plocha 
SO05 - Ostatní zatravněná plocha investora 
SO06 - Okapový chodník 
SO07 - Přípojka objektu k vodovodnímu řádu 
SO08 - Přípojka objektu k elektrickému proudu 
SO09 - Přípojka objektu na kanalizační síť 
 
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Dočasně může dojít ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti v souvislosti s výstavbou. 
 
 

l) Zajišt ění ochrany zdraví pracovník ů 
 

Striktně bude při výstavbě dodržováno nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví. Dále při práci na staveništi bude 
dodržováno nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dalším 
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směrodatným předpisem je nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

Základní povinnosti zhotovitele jsou vybavení všech pracovníků osobními ochrannými 
pomůckami, evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují, seznámení pracovníků 
s technologickým postupem prací, které jsou jejich náplní práce, a další.  

Proti neoprávněnému vniku nepovolaných osob na staveniště bude sloužit oplocení, 
které bude sahat do výšky 1,8 m.  
 
 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Stavba byla navržena tak, aby působící zatížení nemělo za následek zřícení objektu či 
jeho částí. Rovněž by se nemělo objevit nadměrné přetvoření konstrukcí. Byly provedeny 
nezbytně nutné statické výpočty, které jsou přiloženy ve statickém posouzení. Vypočteny 
byly rozměry základových pasů a patek a tloušťky železobetonových konstrukcí, jako jsou 
stropní desky nebo průvlaky, byly odvozeny z empirických vzorců. 

 
 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) Omezení rozvoje šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 
Objekt byl navržen s ohledem na požadovanou požární bezpečnost dle vyhlášky 23/2008 

Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, dále dle norem ČSN 73 0802 
požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a 
ubytování, konkrétněji požadavky na budovy kategorie OB2. Podrobné řešení požární 
bezpečnosti nalezneme v příloze H. 

 
 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

Použité materiály budou vždy opatřeny certifikátem o jejich zdravotní nezávadnosti. 
Návrh splňuje veškeré požadavky z hygienického hlediska. 

Je navrženo napojení vnitřních odpadů na veřejnou kanalizační síť, napojení vnitřních 
rozvodů na veřejný vodovodní řád a také napojení elektroinstalací na veřejné vedení nízkého 
napětí. 

Osvětlení objektu přirozené okny, je dostatečné. Pro prosvětlení prostoru schodiště 
byl navržen střešní světlík. Umělé osvětlení bude zajištěno žárovkovými svítidly. Větrání 
bude pouze přirozené okny, v objektu není navrženo vzduchotechnické zařízení. Vytápění 
bude zajištěno ústředně pomocí elektrického kotle. Tudíž nebylo nutno navrhovat na stavbě 
komín. Z hlediska domácích spotřebičů v objektu nalezneme běžné domácí spotřebiče, výtah 
se v objektu nevyskytuje 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Komunální 
odpad bude tříděn do plastových pytlů, které budou následně odvezeny na ekologický dvůr. 
Manipulaci s ekologicky bezpečným materiálem určují vyhlášky 185/2001, 381/2001. Hluk je 
upravován vyhláškou 148/2006.  
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5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na 
schodišti musí mít výšku madla nejméně 1 m a musí být dále provedena v souladu s ČSN 
743305 Ochranná zábradlí.  

Při provozu v budově je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a návody 
na obsluhu jednotlivých technických zařízení. 
 
 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků - Požadavky. Hluk upravuje vyhláška 148/2006 Sb. Akustické posouzení konstrukcí 
nalezneme v příloze D. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 
minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. Vnitřní svody dešťového potrubí budou 
izolovány pouzdrem z minerální vlny Spur tloušťky 75 mm. Opláštění bude provedeno 
sádrokartonovými deskami Knauf white tloušťky 12,5 mm.  

 
 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

a) Splnění požadavku na energetickou náro čnost 
 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí vyhovují požadavkům dle normy ČS 73 05440 – 
2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky. V příloze E nalezneme podrobné posouzení 
tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí.  
 
 

b) Stanovení celkové energetické spot řeby stavby 
 

Výpočet tepelných ztrát nalezneme v příloze F Energetický štítek budovy. Z tohoto 
hlediska byla budova zatřízena jako velmi úsporná – kategorie A. 
 
 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Investor bezbariérové užívání nepožaduje, tudíž k němu při návrhu nebylo přihlíženo.  
 
 

9. OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

V celém objektu bude provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Ochrana proti radonu 
není potřebná. Hladina podzemní vody byla zjištěna 2 m pod základovou spárou, agresivita 
spodní vody zjištěna nebyla. Parcela, na které bude navrhovaná stavba umístěna, neleží 
v poddolovaném ani seismickém území. Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma na 
pozemek nezasahují. 
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10.OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splněny. Navrhovaná stavba RD není zdrojem škodlivých látek a exhalací. 

 
 
11.INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
 
Při objektu bude zřízena jednotná kanalizační přípojka, do které bude svedena jak 

splašková tak kanalizační voda. Přípojka bude napojena na veřejnou kanalizační síť, která 
ústí do čističky odpadních vod. 
 

b) Zásobování vodou 
 

Stavba bude mít vodovodní přípojku napojenou na veřejný vodovodní řád. Na přípojce 
bude osazen vodoměr. 

 
c) Zásobování energiemi 

 
Budova bude mít napojení na veřejné vedení nízkého napětí. Napojení na plyn nebylo 

požadováno, tudíž ani řešeno. 
 
d) Řešení dopravy 

 
Ze severní strany pozemku se nachází vedlejší silnici, na kterou bude napojena 

dvoupruhová komunikace zajišťující přístup k pozemku o šířce 6 m. Zmíněná vedlejší silnice 
je napojena na hlavní městskou komunikaci, která leží na západě území. 

 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 

 
Zpevněné plochy budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou Karina TBX od firmy 

Kamena. Okapový chodník bude vybetonovaný betonem pevnosti C16/20. Nezpevněná 
plocha bude v konečné fázi zatravněna a budou vysázeny stromy a keře. 

 
f) Elektronické komunikace 

 
Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami bude podle potřeby uživatelů napojena na 

internetovou síť a satelitní kabelový příjem. 
 
 
12.VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
     STAVEB 

 
V objektu nejsou žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 
 
 
 
 
 
 
17.5.2012         Vypracoval: Hana Červená  
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ZÁVĚR 
 

Řešený dům se dvěma bytovými jednotkami byl zasazen na pozemek na Jižních 
svazích ve Zlíně, které jsou díky své poloze velmi žádanou lokalitou a ani cenově nepatří 
zdejší pozemky mezi nejlevnější. Dané lokalitě odpovídá architektonické i konstrukční řešení 
navrhovaného objektu. 
 Daná stavba je velikostí i svým charakterem velmi nadstandardní, což se samozřejmě 
projevilo v odhadované ceně. Zřejmě i provoz této budovy bude nákladný díky její velikosti, 
zejména z hlediska elektrického proudu a vytápění, i když byla energetickým štítkem obálka 
budovy kategorizována do skupiny A (velmi úsporná).  
 Formou bakalářské práce jsem si chtěla zkusit, jak navrhnout a vypracovat 
projektovou dokumentaci pro stavbu určenou movitým investorům, jelikož v praxi to jistě tak 
běžné nebude. Charakter objektu se však samozřejmě projevil i v časové náročnosti 
vypracování, a tak ve srovnání s tímto projektem budu ráda řešit ekonomičtější stavby.  
 Tímto bych chtěla velmi poděkovat ing. arch. Ivaně Utíkalové za vstřícný přístup a 
cenné rady k vypracování této bakalářské práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

1. ČESKÉ STÁTNÍ NORMY, VYHLÁŠKY, ZÁKONY A NA ŘÍZENÍ VLÁDY 
 
ČSN 01 3420 /2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 4301 /2004 Obytné budovy 
ČSN 73 4305 /1989 Zaříditelnost bytů 
ČSN 73 0540 – 2 /2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky 
ČSN 73 4130 /2010 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 74 3305 /2008 Ochranná zábradlí 
ČSN 73 0035 /1986 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0810 /2009 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 /2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873 /2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833 /2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 
Vyhl. č. 137 /1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
Zákon č. 183 /2006 Sb. Stavební zákon 
Zákon č. 185 /2001 Sb. O odpadech 
Zákon č. 258 /2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
   práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. č. 500 /2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
       a způsobu evidence územně plánovací činnost 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ŽB – železobeton 
RD – rodinný dům 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
NP – nadzemní podlaží 
PE – polyetylén 
PVC - polyvinylchlorid 
PU – polyuretan 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PÚ – požární úsek 
p.č. – parcelní číslo 
KCE – konstrukce 
FCE – funkce 
K.Ú. – katastrální úřad 
PT – původní terén 
ÚT – upravený terén 
tl. – tloušťka 
š. – šířka 
v. – výška 
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2. SEZNAM VÝKRESŮ A PŘÍLOH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
Přípravné práce:                                                                    
 
1. situace širších vztahů (1:250) 
2. studie dispozičního řešení 1S (1:100) 
3. studie dispozičního řešení 1NP (1:100) 
4. studie dispozičního řešení 2NP (1:100) 
5. pohled severní (1:100) 
6. pohled jižní (1:100) 
7. pohled východní (1:100) 
8. pohled západní (1:100) 
9. výpočet schodiště 
10. výpočet základů 
11. výpočet ŽB stropních desek a průvlaků 
12. studie výškového modulu, řez A-A´ 
13. studie výškového modulu, řez B-B´ 
14. studie modulu stropní konstrukce nad 1S 
15. studie modulu stropní konstrukce nad 1NP 
16. studie modulu stropní konstrukce nad 2NP 
 
 



Výkresová část: 
 
1. situace (1:250) 
2. půdorys základů (1:50) 
3. půdorys suterénu (1:50) 
4. půdorys 1NP (1:50) 
5. půdorys 2NP (1:50) 
6. půdorys ploché střechy (1:50) 
7. řez A-A´ (1:50) 
8. řez B-B´ (1:50) 
9. půdorys zastropení nad 1S (1:50) 
10. půdorys zastropení nad 1NP (1:50) 
11. půdorys zastropení nad 2NP (1:50) 
12. pohled jižní a severní (1:50) 
13. pohled východní (1:50) 
14. pohled západní (1:10) 
15. detail A (1:5) 
16. detail B (1:5) 
17. detail C (1:5) 
18. detail D (1:5) 
19. detail E (1:5) 
 
Přílohy: 
 
1. příloha A: Technická zpráva stavební části 
2. příloha B: Skladby konstrukcí 
3. příloha C: Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 
4. příloha D: Posouzení akustických vlastností stavebních konstrukcí 
5. příloha E: Energetický štítek budovy 
6. příloha F: Technická zpráva požární ochrany 
7. příloha G: Seminární práce - Schodiště 
8. příloha H: Výpis prvků 
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3. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
 

3.1 Účel objektu 
 

Předmětem projektu je stavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami. 
Vlastníkem je právnická osoba, takže budova bude mít developerské využití. Stavba se 
nachází ve městě Zlín místní části Jižní Svahy. Stavební parcela má číslo 2144/64 a leží 
v katastrálním území Zlín (635561). Dům je samostatně stojící a má dvě nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. Terén je v místě stavby mírně svažitý. Objekt tvoří dvě bytové jednotky, 
z nichž každá je určena pro čtyřčlennou rodinu.  
 
 
 
 



3.2 Kapacity, užitkové plochy 
 

Zastavěná plocha objektem činí 393,15 m2. Užitná plocha objektu činí 712,58 m2. 
Pozemek je velký 1466m2. Z poměru zastavěné plochy a celkové plochy pozemku zjistíme, 
že procento zastavění je rovno 26,82%. Nezastavěná plocha je 1072,85 m2, z které je 610,1 
m2 určeno pro zpevněné plochy 
 
 

4. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÍ ŘEŠENÍ 
 

4.1 Řešení objektu jako celku 
 

Objekt je navržen jako rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami. Jeho tvar i 
umístění vyplývá z okolní zástavby. Dům je dvoupodlažní s podsklepením, druhé 
předsazené patro podepřené sloupy po svých bocích tvoří dvě terasy, jednu na východ a 
druhou na západ. Zvláštností jsou dvě oblé stěny, které lemují točité schodiště. 
Architektonický výraz doplňuje inverzní rozmístění dvou fasádních barev, bílé a světle šedé. 
Toto řešení půlí budovu na dvě části v ose symetrie.  

 
4.2 Okolí budovy 
 
Terén se zde mírně svažuje směrem na západ. Podél západní strany domu vede 

hlavní městská komunikace s provozem trolejbusů. Na severu se nachází vedlejší městská 
komunikace, na kterou je napojena komunikace vedoucí k objektu. Vstup je tedy situován na 
sever a je umožněn ocelovou branou. Za ní se nachází zpevněná plocha vydlážděná 
zámkovou dlažbou, která slouží pro vjezd vozidel do garáže a zároveň pro příchod obyvatel 
do domu. Vyjma přední vydlážděné plochy a terasy na jižní straně objektu jsou kolem domu 
zelené plochy se vzrostlou zelení. 

 
4.3 Popis dispozice 
 
Po vstupu do objektu přes zádveří se ocitneme na chodbě společné pro oba byty. 

Z tohoto prostoru je možné se schodištěm dostat do suterénu, ve kterém se nachází garáže, 
skladovací prostory, sklepy a technická místnost. 

 V hlavní chodbě se rovněž nacházejí vstupy do jednotlivých bytů. Po vstupu do bytu 
se objevíme ve vstupní hale bytu, která díky zabudovaným skříním rovněž slouží jako šatna, 
ve které se nacházejí dveře vedoucí na WC, do koupelny a komory, které jsou situovány na 
severní straně domu. Kolem točitého schodiště, nacházejícího se uprostřed vstupní haly, se 
dá projít do kuchyně spojené s jídelnou. Nedílnou součástí kuchyně je spíž. Z kuchyně a též 
z hlavní vstupní haly lze projít do obývacího pokoje, který je umístěn na jižní straně domu. 
Vedle obývacího pokoje je umístěna pracovna, přístupna rovněž z haly. 

Když vystoupíme po točitém schodišti do druhého nadzemního podlaží, vyjdeme 
v menší hale, ze které je přístupna ložnice se šatnou, WC, koupelna a chodba, vedoucí ke 
dvěma pokojům a do zimní zahrady. Z haly druhého nadzemního podlaží je rovněž možné 
vstoupit na terasu. 
 

4.4 Orientace, osv ětlení a oslun ění 
 

Z názvu části Jižní svahy, ve které řešená stavba leží, napovídá, že pozemek leží na 
jižním svahu města Zlína. Tato lokalita je velmi oblíbená jistě i proto, že z jihu je krásný 
výhled na níže položené centrum města. Při návrhu objektu byl na tento fakt brán velký 
zřetel. Z hlediska vnitřní dispozice domu jsou na jižní straně umístěny pobytové místnosti, 
jako jsou obývací pokoje bytových jednotek, pracovny a ve druhém nadzemním podlaží 
zimní zahrady. Na jižní fasádě jsou umístěna velká okna, která jsou zajištěna proti přehřívání 



vnitřními žaluziemi. Na jižní straně před objektem se nachází společná terasa. V severní 
části objektu je umístěn vstup do objektu spolu s vjezdy do podzemních garáží. Uvnitř bytů 
jsou na severu navrženy kuchyně, koupelny, komory, WC a spíže. Byty jsou symetrické, 
proto každý byt má svou specifickou světovou stranu, jeden byt má pokoje a terasy ve 
druhém nadzemním podlaží umístěné na východ, druhý byt na západ. Uprostřed půdorysné 
plochy druhého podlaží byla umístěna hygienická zařízení.  

Z důvodu dostatečného osvětlení místností, které leží uprostřed půdorysných ploch 
bytů, tudíž tam nelze zřídit klasická okna, byla provedena okna střešní. Prostor schodiště i 
koupelen v patře je prosvětlen střešními světlíky 2 x 2 m. Společná chodba v přízemí a 
v suterénu je osvětlena pouze částečně prosklenými dveřmi vstupními a dveřmi na jižní 
terasu. Nedostatečné osvětlení této chodby je vyřešeno umělým osvětlením žárovkovými 
svítidly. Umělé osvětlení bude řešeno také v podzemních garážích, jelikož v nich není možné 
zřídit ani sklepní světlíky. Ty však bylo možné osadit alespoň do skladovacích prostor a 
sklepů suterénů. Odvětrání garáží je zajištěno větracími otvory v garážových vratech.  
 
 

5. TECHNICKÉ A STAVEBN Ě KONSTRUKČÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

Navržený objekt je řešen jako budova se zděným stěnovým konstrukčním systémem. 
Konstrukční výška je 3 m, světlá výška podlaží 2,6 m. Celková výška budovy je 6,85 m 
měřeno po okraj atiky jednoplášťové ploché střechy. Stavba nezahrnuje bezbariérový přístup 
pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.  
 

5.1 Zemní práce 
 

V prostoru navržené stavby RD bylo provedeno měření objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu. Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a 
geologická situace. Hydrogeologický průzkum proveden nebyl, jelikož se jedná o 
jednoduchou stavbu a předpokládají se i jednoduchá základové poměry (1. Geotechnická 
kategorie). V tomto případě lze užít tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 

Zemina na konkrétním pozemku byla zatříděna jako hlína písčitá s označením F3 CG. 
Její únosnost byla zjištěna z tabulek a je rovna 175 kPa. Radonový index je dle měření č. 1. 

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 2 m po základovou spárou 
podsklepené části, což nebude způsobovat komplikace při zemních pracích. 

Před provedením výkopů se provede skrývka ornice v prostoru stavby v mocnosti 
80mm. Ornice se ukládá v deponii, která se nachází v severní části staveniště. Skrytá 
zemina bude následně použita pro zásypy výkopů.  
 

5.2 Základové konstrukce 
 
Dle výpočtu na základě inženýrsko-geologického průzkumu byl proveden návrh základů. 
Základové pasy se zhotoví z prostého betonu C16/20. S nimi bude spjatá podkladní 
betonová deska o tloušťce 150mm. Železobetonové patky podpírající sloupy domu budou 
vyhotoveny z betonu C20/25 a oceli B500, výztuže R 10 505. Patky jsou podbetonovány 
prostým betonem do tloušťky 100mm. Veškeré základové konstrukce se musejí nacházet 
v nezámrzné hloubce (0,8m) pod upraveným terénem. Před provedením základů je nutné 
uložit do základové spáry vodiče pro uzemnění hromosvodu. 

Základové pasy jsou navrženy na šířku 1m a výšku 0,5m u podklepené části. U 
nepodsklepené části mají základové pasy šířku 0,45m a výšku rovněž 0,5m. Uložení těchto 
pasů do nezámrzné hloubky je zajištěno zhotovením stěn ze ztraceného bednění, na které 
jsou teprve uloženy vlastní stěny nepodsklepené části. Železobetonové patky pod sloupy 
jsou čtvercového půdorysu o šířce 0,9m, výška těchto patek je 0,35m. Obvodové základy u 
nepodsklepené části jsou chráněny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Polyfoam 



od firmy Knauf. U podsklepené části je zhotovena přizdívka z cihel plných pálených tloušťky 
150 mm. 

 
5.3 Svislé nosné konstrukce 

 
Svislé konstrukce podzemní části jsou zbudovány ze ztraceného bednění, tzn. 

tvarovek Build in „O“ 30, nadzemní stěny jsou vyzděny z tvarovek Porotherm 30 P+D, stěna 
kolem točitého schodiště je provedena z železobetonu. V objektu se rovněž nachází stěny 
z tvarovek Porotherm 24 P+D. Mezibytová stěna je provedena z Porotherm AKU 30 P+D, 
kvůli požadované neprůzvučnosti je stěna opatřena z obou stran zvukovou izolací Airrock od 
Rockwoolu o tloušťce 50 mm. Dělicí příčky jsou sádrokartonové systému Knauf W112 
(jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním) tloušťky 150 mm. V suterénu jsou pro opláštění 
příček použity protipožární sádrokartonové desky Knauf Red, ve vlhkých prostorech, jako 
jsou koupelny, WC nebo úklidová komora, jsou použity desky Knauf Green. V ostatních 
místnostech jsou dostatečné příčky z SDK Knauf White. V koupelnách ve druhém 
nadzemním podlaží byla využita instalační příčka W116 od stejnojmenné firmy o tloušťce 
300 mm pro vedení rozvodů. Pro zdění keramickými tvarovkami byla použita tepelně izolační 
malta Porotherm TM.  

 Ztužující věnce jsou provedeny ze železobetonu v místech uložení stropů. Je použit 
beton C20/25 a výztuž z oceli B500. Provádění zděných konstrukcí bude respektovat 
technologické předpisy výrobců. 

 
5.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce je zhotovena z keramických panelů Heluz tloušťky 230mm. 

Samozřejmě je dodrženo minimální uložení panelů, které činí 115mm. Keramické panely se 
skládají z cihelných stropních tvarovek Heluz (CST-Heluz), výztuže (hlavní R 10 505, KARI 
síť W, třmínky a konstrukční výztuž z KARI drátu W, závěsná oka z oceli EZ 11 373) a 
betonu C20/25. Panely jsou ukládány na vrstvu cementové malty o mocnosti 20 mm.  Pro 
nepravidelné tvary a podepření předsazené části budovy jsou použity železobetonové desky 
z betonu C20/25 a vyztuženy výztuží R 10 505 (ocel B500). Tloušťka vyplývá z empirických 
vzorců a je navržena shodná jako tloušťka keramických panelů, tudíž 230mm.  
Překlady jsou převážně použity keramobetonové Porotherm 7, 70/238mm. V některých 
částech však bylo nutno zhotovit železobetonové monolitické překlady (beton C20/25, ocel 
B500)  

Provádění vodorovných konstrukcí bude respektovat technologické předpisy výrobce. 
 

5.5 Schodišt ě 
 

Označení schodišť a jejich poloha je vyznačena ve výkresech půdorysů. Monolitické 
ŽB schodiště (beton C50/25, ocel b500) vedoucí do suterénu je navrženo jako jednoramenné 
s osmnácti stupni. Jejich šířka je 300mm a výška 166,7mm. Výpočet viz příloha.  
 Točité schodiště uvnitř bytů je montované betonové firmy Rizzi o průměru 3m. 
Schodiště má 18 stupňů výšky 166,7mm. Výška zábradlí chodiště je 1m.  
 

5.6 Střešní konstrukce 
 

Zastřešení konstrukce je provedeno jednoplášťovou nepochůznou plochou střechou 
nad druhým nadzemním podlažím. Spádová vrstva je provedena z keramzitbetonu, tepelná 
izolace zajištěna deskami z kamenné vlny Monrock MAX E firmy Rockwool. Střecha je 
opatřena parozábranou a jako krytina je použito souvrství hydroizolačních asfaltových pásů, 
spodní Polyelast extra a vrchní Polyelast extra TR design od firmy Dehtochema Bitumat. 

V místě teras je provedena pochůzná plochá střecha, jejíž spádová vrstva je 
z prostého betonu pevnostní třídy C20/25. Tepelná izolace je shodná jako u nepochůzné 
střechy, rovněž je střecha opatřena parozábranou a hydroizolačním systémem. Zde však 



svrchní vrstvu tvoří typ Skloelast extra. Jako nášlapná vrstva je použita dlažba Rako řady 
Unistone uložená na terčích, které umožňují plynulý odtok srážkové vody do vtoků v ploché 
střeše.  
 

5.7 Izolace 
 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena z natavovaných asfaltových pásů 
Sklodek 50 special mineral od firmy KRPA Dehtochema. Podklad hydroizolace musí být 
penetrován asfaltovým nátěrem penetral ALP. HI bude vytažena nad upravený terén do 
výšky soklu. Minimální přípustné vytažení je 300 mm nad upravený terén. Hydroizolace 
v místě závětří je navržena litá polyuretanová hydroizolační fólie 2 Maritrans. 

K zateplení obvodových stěn je použita tepelná izolace z minerální vlny Fasrock od 
firmy Rockwool v tloušťce 150 mm. Obvodová stěna je do výšky soklu zateplena 
extrudovaným polystyrenem Polyfoam od firmy Rockwool v mocnosti 140 mm. Izolace 
podlah je provedena opět z kamenné vlny tentokrát deskami Steprock ND. Střecha a strop 
pod závětřím jsou zatepleny deskami Monrock Max E. Pro střechy je použita tloušťka 240 
mm a pro závětří 110 mm.  

 
 
5.8 Podlahy 

 
Pochozí vrstva podlah je zvolena podle účelu místnosti a je buď z marmolea nebo 

z keramické dlažby. Roznášecí vrstva je anhydritová, v suterénu je tato vrstva pouze 
potažena epoxidovým nátěrem. Roznášecí vrstva je od stěn dilatována dilatačním páskem 
Steprock od Rockwoolu v tloušťce 20 mm. Všechny podlahy jsou ukončeny soklem 
z materiálu odpovídajícím použité nášlapné vrstvě podlahy. Úplný přehled skladeb všech 
podlah nalezneme v příloze B.  
 

5.9 Obklady 
 

Obklady jsou použity ve všech hygienických místnostech a v kuchyni. Výška obkladu 
je uvedena v půdorysech jednotlivých podlaží. Rozměry obkladaček jsou 250x250mm. 
Obkladačky budou lepeny lepidlem Weber.fix plus. Obklady budou opatřeny okrajovými a 
rohovými lištami. Přestup mezi podlahou a obkladem bude zatmelen silikonem. 

Z exteriéru bude k soklové části přilepen kamenný obklad Stonepanel, Laja Negra 
z přírodní břidlice. Panely mají tloušťku 30 mm a jsou lepeny flexibilním lepidlem na 
cementové bázi Ardex X7G flex 

 
5.10 Omítky 

 
Vnější omítka je navržena tenkovrstvá Weber.pas silikát, která se nanáší v tloušťce 3 

mm. Podkladem pro ni bude nátěr Weber.pas podklad UNI. Pro interiér bude použita 
jednovrstvá sádrová ruční lehčená omítka PM 227 Goldband od firmy Knauf. 

 
5.11 Podhledy 

 
V objektu se vyskytují průvlaky, ale podhled proveden nebude, jelikož by byla světlá 

výška nižší, než je přípustné. Průvlaky tak budou přiznané. 
 
5.12 Výpln ě otvor ů 

 
Okenní otvory budou vyplněny dřevěnými okny Vekra Natura s izolačním trojsklem. 

Stejného typu budou i balkonové dveře. V suterénu se budou nacházet plastové anglické 
dvorky Ronn. Pro prosvětlení prostoru schodiště a koupelen bude sloužit střešní světlík 
Essertop 4000 Thermoplan od firmy Gradus.  



Dále budou osazeny dveře Vekra Natura 78, částečně prosklené jako dveře vstupní a 
plné vnitřní dveře Sapeli v interiéru. Pro vstupní dveře bude použito rámových zárubní a pro 
vnitřní zárubně obložkové. V suterénu budou dveře osazeny do zárubní ocelových. V 1NP 
budou při vstupu z haly do obývacího pokoje osazeny posuvné dveře do pouzdra Sapeli. Při 
vjezdu do garáží budou osazena sekční garážová vrata Lomax Delta. Podrobněji viz příloha 
H. 

 
5.13 Klempí řské výrobky 

 
Venkovní okenní parapety budou poplastované hliníkové ohýbané a budou součástí 

dodávky oken stejně jako vnitřní parapety, které budou z dřevotřísky. Oplechování objektu 
(atika, sokl) bude z pozinkovaného plechu Rheinzink. Podrobněji viz příloha H. 
 

5.13 Zámečnické výrobky 
 

V suterénu jsou osazeny ocelové zárubně Solodoor. U schodišť budou hliníková 
zábradlí. Na terasách nad 1NP jsou navržena skleněná zábradlí z bezpečnostního skla 
Glascomp. Podrobněji viz příloha H. 
 

5.14 Nátěry a malby 
 

Pro vymalování interiéru bude použita barva Primalex plus. Odstíny budou vybrány 
dle požadavků investora. Dále budou provedeny nátěry oken, dveří a otopných těles. Vnější 
nástřik oken a vstupních dveří bude odstínu RAL 7021. Vnitřní nástřik RAL 8017.  
Na fasádu bude použit fasádní nátěr Weber.ton silikát odstínů SU6D a SU100.  

 
 

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Vodovodní potrubí bude plastové DN 25, pouze pro přívod studené vody. Vodovodní 
přípojka se napojí na veřejný vodovod. Vodoměrná šachta se nachází na okraji pozemku. 
 Kanalizace je jednotná, na pozemku je umístěna revizní šachta. Odpad je veden 
potrubím o DN 110mm. Svod pro dešťovou vodu bude DN 125. Potrubí prochází základy a je 
opatřeno chráničkou. Kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci.  
 Plynovodní potrubí v objektu není požadováno, jelikož je vytápění zajištěno 
elektrokotlem.  
 Rozvod elektrické energie bude napojen na přípojku městského rozvodu. Elektroměr 
je umístěn ve sloupku na okraji pozemku. 
 
 

7. OBECNÉ INFORMACE 
 

Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem plánovaných termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části. Provedení všech konstrukcí bude probíhat podle 
technologických předpisů a budou se používat předepsané materiály. 
Tato dokumentace je dokumentací pro realizaci stavby, na ni musí navazovat výrobní 
dokumentace zhotovitele stavby. 
 
 
 
17.5.2012         Vypracoval: Hana Červená  
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