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Abstrakt 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ordinací v katastrálním území obce Chotěboř, 
okres Havlíčkův Brod. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží a garáž. Půdorys domu je 
obdélníkového tvaru. Střecha je navržena plochá. Je řešena jako jednopláštová, odvodnění je 
řešeno pomocí dvou vpustí. Obvodové stěny jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm.  
Objekt je zateplen certifikovaným systémem ETICS. 
Dům je navržen s ohledem na dispoziční řešení, na bezpečnost při užívání, zajištění 
konstrukce po stránce statické, požární bezpečnosti a úspory energie. 
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, bakalářská práce, plochá střecha, odvodnění, cihelné bloky, oplechování, okna, 
dveře, atika.  
  
  
  
Abstract 
The project deals with new build family house with surgery in the cadastral municipality 
Chotěboř Brod district. House has three floors and garage. Floor plan of the house is 
rectangular in shape. The roof is designed flat. It is designed as a mono-tube drainage is done 
by two inlets. External walls are of brick blocks designed Porotherm. 
The building is insulated certified ETICS system. 
The house is designed with regard to layout, safety in use, ensuring the design in terms of 
static, fire safety and energy savings.  
  
Keywords 
Family house, Bachelor thesis, Flat roof, drainage, brick blocks, flashing, windows, doors, 
attic.  
… 
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Úvod 
  
Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinného domu s ordinací pro čtyřčlennou rodinu. Objekt se 
nachází v Chotěboři, kraji Vysočina. Objekt je navržen jako třípodlažní s jednoplášťovou plochou 
střechou. 



1. Identifikace stavby
Název stavby  : Novostavba rodinného domu s ordinací (provozovnou) v Chot bo i
Stavebník  : Jan Hlavá ek, Chot bo  1561, 583 01 Chot bo

Místo stavby  : Chot bo
Kraj   : Vyso ina
Katastrální území : Chot bo
Parcelní íslo  : 261/115 
Vlastník parcely : Jan Hlavá ek

Charakter stavby : Novostavba RD s ordinací (veterinární ordinací) 
Ú el stavby  : Bydlení + provozovna 
Stavební ú ad  : Chot bo

Projektant  : Jan Hlavá ek
íslo autorizace :  

Obor autorizace :  

2. Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stavební parcela se nachází v zastav ném území m sta Chot bo , ulice Brigádnická. Okolní 
zástavba je realizována jednotlivými rodinnými domy r zného tvaru p dorysu a st ech, dále 
bytovými domy ve vlastnictví obce. Na pozemku nejsou stávající stavby, pozemek není 
v sou astné dob  oplocen a krom  travního porostu zde nejsou žádné ke e atd..
Pozemek p. . 261/115 je ve vlastnictví stavebníka, zbylé okolní pozemky jsou ve vlastnictví 
m sta Chot bo .

3. Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu

Hydrogeologický pr zkum byl proveden a byly zjišt ny vhodné podmínky pro zakládání. 
Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpo tové
únosnosti podloží. 
Byl proveden radonový pr zkum pozemku s výsledkem zat íd ní do nízkého radonového 
indexu pozemku. 
Rodinný d m s ordinací bude napojen na ve ejný vodovod, sd lovací kabel, NN, jednotnou 
kanalizaci a NTL plynovod. Napojení na elekt inu bude provedeno p ípojkou ze stávající sít
NN vedené v chodníku- eší samostatný projekt Zásobování vodou bude vodovodní p ípojkou
z ve ejného vodovodního adu vedeného v komunikaci – eší samostatný projekt. P ípojka 
plynu bude ze stávajícího NTL jdoucí v hlavní komunikace  – eší samostatný projekt. 
P ípojky budou vedeny p es vlastní pozemek a p ípojka plynu bude na hranici pozemku 
opat ena nikou kde je umíst n HUP. Deš ová voda a drenáž bude svedena do 
kanalizace.P ípojky budou zvlášt ešeny pro rodinný d m a zvlášt pro provozovnu(ordinaci). 
P íjezd k rodinnému domu je ešen výjezdem z ú elové komunikace k RD. 
Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán
Požadavky na architektonické ešení byly zpracovány do projektové dokumentace a navržené 
ešení odsouhlaseno. 



4. Informace o spln ní požadavk  dot ených na výstavbu
Stavba je navržena tak, aby spl ovala zákon 183/2006 Sb. a související zákony a vyhlášky. 

5. Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územní 
rozhodnutí, pop ípad  územn  plánovací informace u staveb § 
104 odst. 1 stavebního zákona

Regula ní plán dot ené obce je respektován a jeho požadavky byly zapracovány 
do návrhu RD. Stavba zapadá do okolní zástavby a nenarušuje ráz krajiny. 
Územní rozhodnutí nebylo dosud vydáno, v souladu s § 78 stavebního zákona se p edpokládá
slou ené územní a stavební ízení.

6. V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující
stavby a jiná opat ení v dot eném území

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou(veterinární ordinací),který ze severní 
západní, východní ásti sousedí s objekty. Tento rodinný d m s provozovnou(veterinární 
ordinací) je realizován samostatn . V souvislosti se stavbou lze p edpokládat do asné zvýšení 
hlu nosti a prašnosti v bezprost ední blízkosti pozemku a také zvýšenou dopravní zát ž na 
p íjezdové komunikaci.  
Jistou podmínkou úsp šného provozu stavby je provedení navržených p ípojek inženýrských 
sítí.

7. P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu 
výstavby

Zahájení výstavby : 06/2012 
Dokon ení stavby : 12/2013 
Nejprve se provedou zemní práce a p ípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnit ní a dokon ovací.

8. Statistické údaje 

Zastav ná plocha –domem:              99,96 m2

Zastav ná plocha – komunikacemi:              49,79 m2

Zastav ná plocha pozemku  :                         748,0 m2

Orienta ní cena novostavby              3 000 000 K

V Chot bo i  dne 13.3. 2012                                               Vypracoval..:Hlavá ek Jan 
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1.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 
 
1.a)   Zhodnocení staveniště: 

Před zahájením  stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící na ochranu 
pracovníku před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu.Staveniště se bude nacházet 
na pozemku stavebníka v katastrálním území Chotěboř na parcele č. 261/115. Parcela sousedí 
s parcelami č.261/60, 261/124, 261/116, 261/114 a přiléhá ke komunikaci na parcele 
č.216/109. 
 
 
1.b )  Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Řešené území leží v katastrálním území Chotěboř. Jedná se o pozemek ve svažitém 
terénu. Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou (veterinární ordinací), který 
bude sloužit pro bydlení a ošetření zvířat. V rodinném domě se počítá s trvalým pobytem 
max. 5 osob. 
Tvarové řešení objektu: rozměry půdorysu jsou 8,4m x 11,9 m, objekt má dvě delší strany, 
orientované na sever a jih. Kratší strany jsou orientovány na východ a západ. Objekt je 
zateplen pěnovým polystyrenem EXTHERM  EPS 70 F, tl. 150mm. Hlavní vstup do objektu 
a vjezd do garáže je navržen na severní fasádě domu. Úroven podlahy 1NP je navržená na 
kotu 524,150m.n.m. 
 
 
1.c)    Technické řešení: 

Rodinný dům je třípodlažní, součástí prvního nadzemního podlaží je garáž pro 1 osobní 
auto.Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 

Provozovna(veterinární ordinace) je situována  do části půdorysu prvního nadzemního 
podlaží. 
Založení objektu 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 
200kPa a minimální nezámrznou hloubku 0,8m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry  
před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního 
deníku. 
Objekt je založen na monolitických základových pasech.Podkladní beton je prostého betonu 
C16/20 tlouštky 0,150m. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální 
nezámrznou hloubku. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 
základovou  spáru. Je nutná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
 
Svislé konstrukce 

Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm. 
Obvodové zdivo je tl. 300mm a je vyzděno z bloků Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm 
Profi, P15. Na obvodové zdivo je přilepen pěnový polystyren EXTHERM EPS 70 F 
tl.150mm.Vnitřní nosné zdivo je tl. 250mm a je vyzděno z bloků Porotherm 25AKU MK na 
maltu Porotherm Profi, P15.Vnitřní nenosné zdivo(příčky) jsou tl. 125mm a jsou vyzděny 
z bloků 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi, P10. 
 
 
 



 
 
Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP, 2NP, 3NP je řešena z keramických nosníku POT  a 
keramických vložek MIAKO 15/50. Nosníky jsou uloženy na obvodových zdech tl.300mm a 
vnitřních nosných zdech tl..250mm. 

Prostupy ve stropech a obvodových věncích je potřebné vynechat podle části P.D. 
Překlady jsou navrženy z prvků Porotherm (keramický překlad Porotherm 7).Uložení 
překladů je min. 125mm. Závisí na velikosti otvoru,podle něhož  se určí délka překladu. 
 
Střecha 

Na rodinném domě bude provedena plochá jednopláštová střecha s klasickým pořadím 
vrstev. 
Odvodnění bude zajištěno pomocí dvou vpustí TWN 300 PVC průměru 125mm. Vpust bude 
opatřena ochranným košem. 
Atika bude vyzděna z cihelných bloků Porotherm 25 AKU MK, tl.250mm. Bude zateplena 
pěnovým polystyrenem EXTHERM EPS 70 F tl. 150mm. 
Atika bude oplechována hliníkovým plechem tl.1mm,R.Š. 609mm. 
 
Schodiště 

Schodiště z 1NP do 2NP bude železobetonové s dřevěným obkladem stupnů včetně 
zábradlí a madla. Šířka stupně 274,00mm, výška stupně 178,00mm. Sshodiště bude kotveno 
do základu , obvodové zdi  a vnitřní nosné zdi. 

Schodiště z 2NP do 3NP bude taktéž  železobetonové s dřevěným obkladem stupnů včetně 
zábradlí a madla. Šířka stupně 280,00mm, výška stupně 175,00mm. Sshodiště bude kotveno 
do stropní konstrukce , obvodové zdi  a vnitřní nosné zdi. 

 
 
1.d)    Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Dopravní napojení 

 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek je ze severní 
komunikace, ulice Brigádnická. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu 
z hlediska funkčního zatřídění  se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace ze 
zámkové  pojezdové dlažby Best beaton, tl .100mm 

 
 Napojení na technickou infrastrukturu 

Inženýrské sítě vedou ve zmíněném chodníku a v komunikaci. Dále bude provedeno 
napojení na elektrické vedení NN, vodovodní a kanalizační řad a plynovod. Veškeré přípojky 
budou připraveny až po vytyčení od jednotlivých zástupců majitelů sítí a následně přivedeny 
až na vlastní stavební pozemek. 
 
 
 
1.e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Na pozemku stavebníka je navrženo 1 garážové stání a 1 parkovací stání před garáží na 
příjezdové komunikaci. Šířka příjezdové komunikace je 3,0m a je provedena ze zámkové 
pojezdové  dlažby tl.100mm.  

Chodníky ke vstupu do domu jsou ze zámkové dlažby Best beaton, tl.60mm. Okolo 
objektu je vybudován okapový chodníček z betonových desek 450x450x50mm. 



 
 
1.f)    Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Hodnocení emisí škodlivin 

Při provozu rodinného domu a veterinární ordinace emise škodlivin nevznikají. Vytápění 
je navrženo centrální teplovodní, domácí spotřebiče jsou elektrické. 
Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném 
území minimální. 
 
Údaje o denním osvětlení a oslunění 

Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové , že nedojde ke zhoršení 
podmínek denního osvětlení  nebo oslunění. 

 
Domovní odpad 

V území navrhované stavby se předpokládá s umístěním odpadního kontejneru na 
pozemku investora u oplocení, tj. u hranice pozemku s místní obslužnou komunikací. 

 
  1.g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a    
komunikací 

Stavba rodinného domu s ordinací není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 

 
1.h)   Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro 

radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze 
pozemek v k.ú. Chotěboř- výstavbu rodinného domu s ordinací na parcele č. 261/115 zařadit 
do nízkého radonového indexu pozemku. 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu, 
únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací. 

Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu. 
 

1.i )  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

Přehled použitých podkladů: 
- snímek z katastrálních map k.ú. Chotěboř, informace a výpisy z katastru nemovitostí. 
- Geometrický plán lokality  
- Výškové zaměření pozemku dodané investorem 
- Poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizace,vodovod, plynu a el. Vedení 

 
Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před zahájením 
výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle něhož bude 
vytyčen objekt rodinného domu s ordinací v terénu. 
 
1.i)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

SO 01-  Příprava území, zařízení staveniště 
SO 02-  Novostavba rodinného domu s ordinací 
SO 03-  Komunikace  
SO 04-  Sadové úpravy 



 
 Přípojky jsou řešeny samostatně pro každou část. Zvláště pro rodinný dům a zvláště pro 
veterinární ordinaci. Vstupy jsou řešeny též samostatně. Vstup do rodinného domu je 
z severní strany a do veterinární ordinace ze strany západní. 
 
1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby,ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení,resp.jejich minimalizace
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. V souvislosti se stavbou lze 

předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž 
zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. Během stavby bude třeba při 
výjezdu vozidel ze staveniště na komunikaci čistit kola tak, aby nedocházelo ke znečišťování 
komunikace. 
 
1.l)   Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA: 
      Stavba je navržena tak , aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek.: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických  zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce. 
      Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové 
dokumentaci, je podrobně zhodnocena ve stavebně konstrukční části. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY: 
Stavba je navržena dle platných norem a předpisů a splnuje následující požadavky: 

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 
kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, 
umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požárního nasazení. 

Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a hodnocena v samostatné části- Požárně 
bezpečností řešení. Viz. zpráva. 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOT. PROSTŘEDÍ.: 
Mikroklima,větrání, chlazení 

      Větrání místností je navrženo přirozeně okny popř. dveřmi. Odtah par v kuchyňském 
koutu bude zajištěn digestoří s ventilátorem, troubou z PVC vyvedenou na fasádu objektu. 

      Větrání garáže je navrženo přirozeně okny o rozměru 900x600mm a dvěma 
neuzavíratelnými otvory PVC DN 125mm (odvod + přívod). Potrubí bude na fasádě objektu 
opatřeno plastovou mřížkou proti dešti a hmyzu. 
       Zastínění oken vnitřními žaluziemi  navrženo jako opatření  proti přehřívání obytných 
místností. V oknech obytných místností budou osazeny vnitřní žaluzie, typ a odstín dle výběru 
investora. 
      Chlazení  rodinného domu není navrženo. 



V rodinném domě jsou navrženy 2 záchodové mísy, 4 umyvadla. 2 umyvadla jsou umístěny 
v koupelnách (ve 2NP a 3NP) a ostatní na wc.  
U ordinaci jsou navrženy 2 záchodové mísy a 2 umyvadla. 1 je umístěno přímo v ordinaci, 
druhé pak na toaletách. 
Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna odvodem do kanalizace. Odvod 
dešťových OV je primárně do nádrže kde se zadržuje a následně přepadem do kanalizace. 
Voda ze zdržovací nádrže je pak dále využívána. 
 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ : 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Bezpečnost při užívání je zajištěna tím, 
že stavba je navržena a bude realizována dle platných vyhlášek a norem 
 
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. 
Veškeré instalace budou řádně izolovány. 
 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA : 
Energetický průkaz dle vyhlášky 148/2007 Sb.- neřešen. 
Prostup tepla obálkou budovy: 

Uem=0,353 W.m-2.k-1 

Ht=196,64W/K 
A/V=0,633 
V=879,648m3

ŠTÍTEK BUDOVY: TŘÍDA C-VYHOVUJIÍCÍ 
 

 

8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU  SCHOPNOSTÍ  POHYBU A ORIENTACÍ : 
Stavba rodinného domu s ordinací není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace není navržena jako bezbariérová. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ : 
Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 
Staveniště se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. Na pozemku s nízkým radonovým 
indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou  v 1.kategorii 
těsnosti. 
 
Ochrana stavby ze spodní vody 
Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana objektu proti zemní vlhkosti. 
Ostatní vlivy a účinky budou upřesněny po zhodnocení základových podmínek 
autorizovaným geologem v průběhu stavby 
 
 



 
 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA: 
Objekt je situován tak že neohrožuje ochranu obyvatelstva. 
 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY: 
 
11.a) odvodnění uzemí včetně zneškodnování odpadních vod 
    Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci , přípojka kanalizace je přivedena na pozemek 
stavebníka. Přípojky řešeny zvlášt pro rodinný dům a ordinaci. 
Přípojky kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž bude osazena revizní 
šachta kanalizace typu Wawin 300, do níž budou svedeny veškeré splaškové odpadní vody. 
 
11.b) zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád, přípojka vodovodu je přivedena na pozemek 
stavebníka. 
 
11.c) zásobování energiemi- plyn 
Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek stavebníka a je ukončená HUP k25 v kiosku na 
hranici pozemku. 
 
Výtápění: zdrojem tepla bude dle požadavku investora nástěnný plynový kotel DAKON typ 
Dagas 02 24CT. Umístění kotle v technické místnosti v 1NP je zachyceno ve výkresové části 
projektové dokumentace. 
Otopná soustava je dvoutrubková horizontální s nuceným oběhem topné vody a s teplotním 
spádem 70/55 C  pro otopná tělesa. 
 
 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
STAVBY: 
Na stavbě se bude vyskytovat  stavební výtah. 
Dále pak různé pracovní náčiní. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Chotěboři  dne 13.3. 2012                                            Vypracoval..:Hlaváček Jan 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                               TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: 

 
a) ÚČEL OBJEKTU: 
Rodinný dům s ordinací se nachází v Chotěboři na parcele č.261/115. Parcela leží ve  
svažitém terénu v ulici Brigádnická. Objekt bude sloužit z jedné části k bydlení a druhé části 
jako provozovna (veterinární ordinace– zvěrolékař majitel domu).V okolní zástavbě převažuje 
funkce bydlení. Naproti přes komunikaci jsou volné parcely k zastavění. Za nimi se nachází 
areál Pleas, který již dnes nefunguje.Všechny objekty jsou přibližně stejně vysoké. 
Parcela sousedí s parcelami č.261/60, 261/124, 261/116, 261/114 a přiléhá ke komunikaci na 
parcele č.216/109. 
 
 
 
b) ZÁSADY ŘEŠENÍ: 
b1) ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ: 
Rodinný dům je situován s osou přístupové komunikace.Jedná se o třípodlažní RD. Střecha je 
řešena jako plochá (jednopláštová s klasickým pořadím vrstev). Zastavěná plocha RD je 
99,96m2. Procento zastavění pozemku je 13,35%.Hmotově se stavba jeví jako obdélník o 
rozměru 11,9x8,4m. Výška  střechy je  8,680m, výška atiky je 8,930m. 
SEVERNÍ STRANA OBJEKTU: 
Na fasádě se nacházejí dva vstupy do objektu. Jeden je vstup do rodinného domu, druhý je 
vjezd do garáže.Dále je na fasádě umístěno:3x okna 1500x1400mm, 6x okna 900x600mm,a 
1x okno 1500x600mm. 
JIŽNÍ  STRANA OBJEKTU: 
Na fasádě je umístěno několik druhů oken: 2x okno 1500x1400mm, 3x 900x600mm, 1x okno 
1500x600mm.Dále jsou zde umístěny 3 vstupy na balkony s okny 1500x 1500mm. 
ZÁPADNÍ  STRANA OBJEKTU: 
Zde je umístěn vstup do soukromé veterinární ordinace.Dále je zde umístěno několik oken: 
2x okno 600x600mm, 4x okno 900x600mm, 2x okno 1500x1400mm, 1x okno 1500x600mm. 
Dále jsou zde viděny dva balkony v pohledu. 
VÝCHODNÍ  STRANA OBJEKTU: 
Zde je viděn vstup ze skladu  do zahrady.Dále je zde viděno: 4x okno 900x600mm, 2x okno 
1500x1400mmDále jsou zde viděny dva balkony v pohledu. 
 
 
 
b2)DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 
První nadzemní podlaží je řešeno z části  jako provozovna (veterinární ordinace).Z čekárny se 
dostaneme jak do ordinace tak na toalety .Za ordinací se nachází místnost se skladem krmiva. 
Ve druhé části objektu je vstup do RD a do garáže za kterou je umístěn sklad nářadí.Po 
výstupu  schodiště se dostaneme na chodbu 2NP, odtud je přístup jak do kuchyňského koutu, 
obývacího pokoje s jídelnou. Nad provozovnou se nachází pracovna,koupelna a wc.  Po 
výstupu do 3NP se dostaneme opět na chodbu, z ní je přístup do ložnice, pokoje pro hosty, 
šatny a haly.Z haly  je  pak přístup do dětského pokoje , sušárny, koupelny a wc. 
 
 
 



b3)VZHLEDOVÉ ŘEŠENÍ: 
Objekt je navržen s plochou jednopláštovou střechou. Plochá střecha má klasické pořadí 
vrstev. Okna a vstupní dveře jak do veterinární ordinace tak do rodinného domu jsou plastová 
od výrobce REHAU S 799 BRILLANT DESING. Balkonové dveře jsou také typu REHAU 
S 799 BRILLANT DESING. Sekční výsuvná garážová vrata jsou též plastová. Pouze dveře ze 
skladu nářadí na zahradu jsou dřevěná od výrobce Sapeli typ Klasik. 
Objekt bude zateplen pěnovým polystyrenem EXTHERM EPS 70 F ,tl. 150mm 
Venkovní omítka bude akrylátová zatíraná (EXTHERM SPACHTELPUTZ),šedé barvy 
v kombinaci s červenou Venkovní obklady soklů budou provedeny z obkladových pásků 
KLINKER-R227 TERRACOTTA RUSTIKO, formát NF- červené barvy. 
U vstupu do ordinace je chodník ze zámkové dlažby Best beaton, tl. 60mm.To samé bude 
provedeno u vstupu do rodinného domu. 
Kolem stavby  bude veden okapový chodníček.z betonových dlaždic 450x450xmm.Příjezdová 
cesta do garáže pro osobní automobil je šířky 3,0m a je  tvořena ze zámkové dlažby Best 
beaton, tl.100mm. Parcela bude po dokončení všech stavebních prací oseta anglickým 
trávníkem a opatřena rostlinami dle vkusu investora. 
 
b4)FUNKČNÍ ŘEŠENÍ: 
Objekt bude sloužit z jedné části jako provozovna (veterinární ordinace) a z druhé části bude 
mít funkci bydlení .Provozovna (veterinární ordinace) je navržena v části  1NP.Ve druhé části  
půdorysu 1NP je navržena garáž se skladem nářadím. Funkce bydlení pro rodinu  je navržena 
ve 2NP a 3NP.Stavba objektu s ordinací není určena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace není navržena jako bezbariérová. 
 
 
c) ÚČELOVÉ JEDNOTKY: 
Zastavěná plocha RD je 99,96m2. Procento zastavění pozemku je 13,35%.Hmotově se stavba 
jeví jako obdélník o rozměru 11,9x8,4m. Výška  střechy je  8,680m, výška atiky je 8,930m. 
Objekt je navržen tak aby vyhovoval vůči umístění ke  světovým stranám. 
Údaje o denním osvětlení a oslunění 
Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové , že nedojde ke zhoršení 
podmínek denního osvětlení  nebo oslunění. 
 

• 1NP 
 SKLAD KRMIVA                                         4,71m2 
 ORDINACE                                                   9,59m2  
 ČEKÁRNA                                                    9,00m2 
 TOALETY                                                     6,07m2 
 TECHNICKÁ MÍSTNOST                           2,55m2 
 CHODBA                                                       5,26m2 
 ZÁDVEŘÍ                                                      5,11m2 
 SKLAD NÁŘADÍ                                          6,96m2 
 GARÁŽ                                                          20,63m2 

 
• 2NP 

 PRACOVNA                                                 13,28m2 
 ŠATNA                                                          3,88m2 
 HALA                                                            6,18m2 
 KOUPELNA                                                  6,07m2 
 WC                                                                 2,55m2 



 CHODBA                                                     4,33m2 
 KUCHYNSKÝ KOUT                                 5,85m2 
 OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA                  28,13m2 
 BALKON                                                      3,00m2  
 BALKON II                                                   3,00m2 

 
• 3NP 

 DĚTSKÝ POKOJ                                         13,28m2 
 SUŠÁRNA                                                    3,88m2 
 HALA                                                           3,86m2 
 KOUPELNA                                                 6,07m2 
 WC                                                                2,55m2 
 CHODBA                                                      7,54m2 
 ŠATNA                                                         2,07m2 
 LOŽNICE                                                     16,63m2  
 POKOJ PRO HOSTY                                  11,07m2 
 BALKON                                                     3,00m2 

 
d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY: 
 
                                           PRÁCE HSV 
d1) ZEMNÍ PRÁCE 
Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních prací objekt 
rodinného domu vytyčí lavičkami.Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují 
všechny příslušné výšky.Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice,která bude uložena 
na vhodném místě stavební parcely.Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a  
výkopy pro přípojky inženýrských sítí. 
Hloubka základové spáry pod obvodovou zdí  se nachází v místě -1150mm pod úrovní terénu. 
Dalšími zemními pracemi budou výkopy pro plotové podezdívky. 
Třída zeminy, v které budou zemní práce prováděny bude stanovena stavební firmou podle 
lokality výstavby. Při výkopu pro základové konstrukce se předpokládá dosažení pevného 
zdravého podloží. Zemina z výkopových prací bude následně použita pro dokončovací terénní 
úpravy. 
 
d2) ZÁKLADY 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu  C16/20 do hloubky -1,15m.  
Šířka obvodových pasů je 450mm. Základy budou zatepleny polystyrenem XPS tl.100mm. 
Celý objekt bude izolován proti zemní vlhkosti (hydroizolací): modifikovaný asfaltovaný pás 
s vložkou ze skleněné tkaniny SKLODEK 50 MEDIUM MINERAL, tl.5mm. Při provádění 
základových konstrukcí je nutné provést prostupy pro přípojky- viz.výkres základů. 
 
d3) ZDIVO 
Při zdění je použit systém Porotherm 
Obvodové zdivo je vyzděno z cihelných bloků Porotherm 30 PROFI, tl.300mm  na maltu 
Porotherm Profi. 
Střední nosné zdivo je vyzděno z cihelných bloků Porotherm 25 AKU MK, tl.250mm na 
maltu Porotherm Profi. 
 Nenosné zdivo(příčky) budou vyzděny v  tl. 125mm z příčkovek Porotherm 11,5 AKU, na 
maltu Porotherm Profi.  



Komín bude udělán z systému Schiedel UNI***PLUS, vnější rozměr je 320x320mm, 
jednoprůduchový, průměr 140mm.  
Objekt bude ztužen ve stropních úrovních  železobetonovými věnci. Železobetonové věnce 
budou z betonu C16/20 a z oceli 10505® 
 
d4) VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce nad 1NP,2NP,3NP je navržena z keramických nosníků POT a stropních 
vložek MIAKO 15/50. Jen u schodišťových prostorů budou použity vložky MIAKO 8/50 
Při montáži stropní konstrukce je nutno dodržet technologický postup předepsaný výrobcem. 
Zvláště provést správně podepření stropních  nosníků před  pokládkou  stropních vložek a 
následném zmonolitněním konstrukce-beton C16/20.(možno vložit kari sít) 
Nadokenní  a naddveřní překlady – překlady nosné keramické  PTH 7 nebo ploché překlady 
11,5. 
V rovinách stropu  nad 1NP, 2NP, 3NP budou provedeny železobetonové věnce z betonu  
C16/20 a oceli 10505®. 
Dobetonávky budou  provedeny též z betonu C16/20 a oceli 10505®. 
U konstrukcí balkonů bude použit ISO NOSNÍK SCHOCK  ISOKORB TYPU „K“ 
(tl.80mm, dl.1000mm), aby zde nevznikaly tepelné mosty. 
U instalační šachty bude provedena výměna. 
 
d5) ZASTŘEŠENÍ 
Na rodinném domě bude provedena plochá jednopláštová střecha s klasickým pořadím vrstev. 
Odvodnění bude zajištěno pomocí dvou vpustí TWN 300 PVC průměru 125mm. Vpust bude 
opatřena ochranným košem. 
Atika bude vyzděna  z cihelných bloků Porotherm 25 AKU MK, tl.250mm. 
Výška atiky bude 500mm, bude oplechována hliníkovým plechem tl.1mm, R.Š. 609mm. 
 
d6) SCHODIŠTĚ 

Schodiště z 1NP do 2NP bude železobetonové s dřevěným obkladem stupnů včetně 
zábradlí a madla. Šířka stupně 274,00mm, výška stupně 178,00mm. Sshodiště bude kotveno 
do základu , obvodové zdi  a vnitřní nosné zdi. 

Schodiště z 2NP do 3NP bude taktéž  železobetonové s dřevěným obkladem stupnů včetně 
zábradlí a madla. Šířka stupně 280,00mm, výška stupně 175,00mm. Sshodiště bude kotveno 
do stropní konstrukce , obvodové zdi  a vnitřní nosné zdi. 
 

PRÁCE PSV 
 

d7) ÚPRAVY POVRCHŮ: 
Venkovní omítka bude akrylátová zatíraná(EXTHERM SPACHTELPUTZ),tl.2mm,barvy  
šedé v kombinaci s barvou červenou. 
Venkovní obklady soklů –obkladové pásky KLINKER R227 TERRACOTTA RUSTIKO, 
formát NF – barva červená. 
 
Vnitřní omítky  budou provedeny z Porotherm UNIVERSAL, tl.10mm 
 
Vnitřní obklady v 1NP: v ordinaci a na toaletách budou provedeny z keramických obkladaček  
do výšky  900mm, popřípadě 1650mm. Viz výkres půdorysu. Typ si zvolí sám majitel dle 
výběru. 



Vnitřní obklady v 2NP: v koupelně, wc a v kuchyňském koutu budou provedeny opět 
z keramických obkladaček do výšky 1650(1650,850)mm. Typ si zvolí majitel dle výběru 
Vnitřní obklady v 3NP: v koupelně a wc  budou provedeny opět z keramických obkladaček do 
výšky 1650mm. Typ si zvolí majitel dle výběru 
 
Vnitřní malby budou provedeny  dle majitele. 
 
d8) PLASTOVÉ  PRVKY: 
Všechny okna v rodinném domě jsou  plastové,  typu REHAU S 799 BRILLANT DESING. 
Okna jsou šířek: 1500, 900, 600. 
Okna jsou opatřena vnitřním parapetem z plastu ,bílé barvy a vyrobeného  na míru. 
Vstupní dveře do ordinace, do RD i balkonové dveře  jsou též  plastová, typu REHAU S 799 
BRILLANT DESING. 
Plochá střecha bude odvodněna dvěma střešními plastovými vpustěmi  průměru 125mm, 
Vpusti budou opatřeny  ochrannými koši.  
Dále zde bude odvětrávací potrubí plastové s konickým vyústěním. 
V garáži budou umístěny dvě odvětrávací plastové mřížky o rozměru 250x250mm. 
 
 
POZNÁMKA:Podrobnější popis všech plastových  výrobků, viz. VÝPIS PRVKŮ. 
 
 
d9)KLEMPÍŘSKÉ PRVKY: 
1.Oplechování: 
Oplechování atiky hliníkový plechem tl.1mm. Rozvinutá šířka plechu je 609mm. 
2.Lemování: 
Lemování komína plechem tl. 0,6mm.Rozvinutá šířka plechu je 418mm.Dále opatřeno 
reaktivní barvou. Barvu upřesní bud dodavatel nebo klempíř. 
3.Venkovní parapety 
Hliníkové s clonou 25mm-z plechu tl. 0,6mm. Rozvinutá šířka plechu je 262 mm. Dále 
opatřeno nátěrem stříbrné barvy. 
POZNÁMKA:Podrobnější popis všech klempířských výrobků, viz. VÝPIS PRVKŮ. 
 
 
 
d10)TRUHLÁŘSKÉ PRVKY: 
1.Dveře 
Dřevěné  dveře Sapeli typ Klasik, z 1/3 prosklené (ze skladu nářadí na zahradu), 
Vnitřní jednokřídlové dveře SAPELI typ MILANO-dřevěné plné nebo ze 2/3 prosklené, 
hladké 
Vnitřní posuvné dveře SAPELI typ AVANZA - ze 2/3 prosklené, hladké. 
2.Dřevěné obložkové zárubně: 
Všechny vnitřní dřevěné dveře jsou opatřeny obložkovými zárubněmi. 
3.Výpis zábradlí atd. 
Vnitřní zábradlí na schodištích je dřevěné, materiál zlatý dub, výšky 1000mm. 
POZNÁMKA:Podrobnější popis všech truhlářských výrobků, viz. VÝPIS PRVKŮ. 
 
 
 



 
d11)ZÁMEČNICKÉ PRVKY: 
V objektu je navrženy balkonové zábradlí z nerezu, výška 1000mm, opatřeno nátěrem stříbrné 
barvy.  
Odvodňovací žlab NICE 100 Z PE-HD S ARETACÍ s ocelovým žárově zinkovaných roštem 
Na fasádě je umístěn hliníkový žebřík 450x3250mm. 
POZNÁMKA:Podrobnější popis všech zámečnických výrobků, viz. VÝPIS PRVKŮ. 
 
 
 
d12)OSTATNÍ  PRVKY: 
 -Okapový chodníček-betonové desky 450x450x50mm. 
- Nad vstupem do RD a ordinace bude umístěna stříška typu ATTACHMENT,rovná pultová, 
materiál nerezová ocel, opláštění polykarbonát. 
POZNÁMKA:Podrobnější popis všech ostaních výrobků, viz. VÝPIS PRVKŮ. 
 
 
PODLAHY(NÁŠLAPNÉ VRSTVY): 

• 1NP 
 SKLAD KRMIVA                                         KERAMICKÁ DLAŽBA 
 ORDINACE                                                   MARMOLEUM  
 ČEKÁRNA                                                    MARMOLEUM 
 TOALETY                                                     KERAMICKÁ DLAŽBA 
 TECHNICKÁ MÍSTNOST                           KERAMICKÁ DLAŽBA 
 CHODBA                                                       KERAMICKÁ DLAŽBA 
 ZÁDVEŘÍ                                                      KERAMICKÁ DLAŽBA 
 SKLAD NÁŘADÍ                                          POTĚR 
 GARÁŽ                                                          POTĚR 

 
• 2NP 

 PRACOVNA                                                KOBEREC 
 ŠATNA                                                         KERAMICKÁ DLAŽBA 
 HALA                                                           KERAMICKÁ DLAŽBA 
 KOUPELNA                                                 KERAMICKÁ DLAŽBA 
 WC                                                                KERAMICKÁ DLAŽBA 
 CHODBA                                                     KERAMICKÁ DLAŽBA 
 KUCHYNSKÝ KOUT                                 MARMOLEUM 
 OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA                  KOBEREC 
 BALKON                                                       DLAŽBA 
 BALKON II                                                   DLAŽBA 

 
• 3NP 

 DĚTSKÝ POKOJ                                        KOBEREC 
 SUŠÁRNA                                                   KERAMICKÁ DLAŽBA  
 HALA                                                           KERAMICKÁ DLAŽBA 
 KOUPELNA                                                KERAMICKÁ DLAŽBA 
 WC                                                               KERAMICKÁ DLAŽBA 
 CHODBA                                                     KERAMICKÁ DLAŽBA 
 ŠATNA                                                        KERAMICKÁ DLAŽBA 
 LOŽNICE                                                     KOBEREC 



 POKOJ PRO HOSTY                                  KOBEREC 
 BALKON                                                     DLAŽBA 

 
 
POZNÁMKA: 
Všechny skladby podlah jsou detailně popsány ve skladbách podlah. 
 
 
 
 
e)  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEB.KONSTRUKCÍ: 
 
e1) VÝPOČET PROSTUPU TEPLA „U“ 
 
S1    Z.S. EXTHERM                                               U=0,170m2KW-1

S2    VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA                             U=1,020m2KW-1

S3    VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA                        U=1,380m2KW-1

S4    JEDNOPLÁŠTOVÁ PLOCHÁ STŘECHA     U=0,152m2KW-1

S5    SKLADBA PODLAHY                                    U=0,294m2KW-1

S6    SKLADBA PODLAHY                                    U=0,383m2KW-1

S7    SKLADBA PODLAHY                                    U=0,295m2KW-1

S8    SKLADBA PODLAHY                                    U=0,527m2KW-1

S13  SKLADBA PODLAHY                                    U=0,254m2KW-1

S14  SKLADBA PODLAHY                                    U=0,339m2KW-1

 
ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA : 
Energetický průkaz dle vyhlášky 148/2007 Sb.- neřešen. 
Prostup tepla obálkou budovy: 

Uem=0,353 W.m-2.k-1 

Ht=196,64W/K 
A/V=0,633 
V=879,648m3

ŠTÍTEK BUDOVY: TŘÍDA C-VYHOVUJIÍCÍ 
 
Podrobnější výpočty ohledně tepelné techniky viz. TEXTOVÁ ČÁST-TEPELNÁ 
TECHNIKA. 
 
 
f) VLIV STAVBY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
Hodnocení emisí škodlivin 

Při provozu rodinného domu a veterinární ordinace emise škodlivin nevznikají. Vytápění 
je navrženo centrální teplovodní, domácí spotřebiče jsou elektrické. 
Emise z automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 
minimální. 
Domovní odpad 

V území navrhované stavby se předpokládá s umístěním odpadního kontejneru na 
pozemku investora u oplocení, tj. u hranice pozemku s místní obslužnou komunikací. 
 
 
 



g)  ZPŮSOB ZAL.OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY PRŮZKUMU 
Založení objektu 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 
200kPa a minimální nezámrznou hloubku 0,8m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry  
před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního 
deníku. 
Objekt je založen na monolitických základových pasech.Podkladní beton je prostého betonu 
C16/20 tlouštky 0,150m. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální 
nezámrznou hloubku. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 
základovou  spáru. Je nutná přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 
 
Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon 
a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek 
v k.ú. Chotěboř- výstavbu rodinného domu s ordinací na parcele č. 261/115 zařadit do 
nízkého radonového indexu pozemku. 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu, 
únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci výkopových prací. 

Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu. 
 
h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ: 
Přístup a příjezd k objektu je zajištěn z ulice Brigádnická, která je situována směrem na sever. 
Dále je možný příjezd z ulice U nádržky, která je situována směrem na západ. Doprava 
v klidu je řešena jedním garážovým stáním. Zpevněná plocha před garáží je možné využít též 
pro parkování osobního automobilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chotěboř dne 13.3. 2012                                       Vypracoval..:Hlaváček Jan    
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Závěr 
  
Ve své bakalářské práci jsem se seznámil s oblastmi přípravy projektové dokumentace pro stavbu 
rodinného domu s ordinací. Svůj nastavený cíl jsem splnil – navrhl jsem takovou stavbu, která je reálně 
proveditelná a která splňuje potřebné požadavky. 





Seznam zkratek: 
  
KCE- konstrukce 
ŽB- železobeton 
TI- tepelná izolace 
EPS- expandovaný polystyren 
XPS- extrudovaný polystyren 
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