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Anotace práce Jedná se o objekt pro čtyř až pětičlennou rodinu. Dům je dvoupodlažní s 
podsklepením a je postaven ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce 
tvoří Porotherm 30 P+D a jsou zatepleny kontaktní tepelnou izolací. Stropy 
jsou z nosníků POT a vložek MIAKO. Zastřešení je řešeno pomocí dvou 
plochých střech. Základy tvoří základové pásy. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The building used for housing for The house is two storey with basement 
and is built from the system Porotherm. The vertical structure consists 
Porotherm 30 P+D and contact systém. 
The ceilings are made of beams POT and inserts MIAKO. Roofing is 
solved using two flat roofs. The bases are strip foundation. 

Klí čová slova Systém Porotherm, kontaktní systém Baumit, plochá střecha, dvě nadzemní 
podlaží, základové pásy 
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Systém Porotherm, contact systém Baumit, flat roof, two above-ground 
storey, strip foundation 



Abstrakt 
 
Abstrakt v českém jazyce 
Jedná se o objekt pro čtyř až pětičlennou rodinu. Dům je dvoupodlažní s podsklepením a je 
postaven ze systému Porotherm. Svislé nosné konstrukce tvoří Porotherm 30 P+D a jsou 
zatepleny 
kontaktní tepelnou izolací. Stropy jsou z nosníků POT a vložek MIAKO. Zastřešení je řešeno 
pomocí dvou plochých střech. Základy tvoří základové pásy. 
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The building used for housing for a family of four or of five. A two-storey house is build 
from the system Porotherm. The vertical structure consists Porotherm 30 P+D and contact 
systém. 
The ceilings are made of beams POT and inserts MIAKO. Roofing is solved using two flat 
roofs. 
The bases are strip foundation. 
 
Klí čová slova v českém jazyce 
Systém Porotherm, kontaktní systém Baumit, plochá střecha, dvě nadzemní podlaží 
 
Klí čová slova v anglickém jazyce 
Systém Porotherm, contact systém Baumit, flat roof, two above-ground storey 
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ÚVOD: 

Zadáním bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného 

domu. Objekt je navrhnut s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a dále s garáží pro 

dva osobní automobily. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm. 

Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá střecha. Objekt je umístěn v okrajové části města Jihlavy, 

svým charakterem zapadá do okolní zástavby samostatně stojících rodinných domů.  
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A) Průvodní zpráva  
1) Identifikace stavby 

 
Akce                                          :          Novostavba rodinného domu, Jihlava, parcela 1228/119 
Investor                                      :         Marek Borský, Majakovského 15, Jihlava 58601  
Místo stavby :         Jihlava 
Kraj                                            :         Vysočina 
Katastrální území                       :         Jihlava 
Parcelní číslo                              :         1228/119 
Charakter stavby                        : novostavba  rodinného domu 
Účel stavby :  obytná 
Stavební úřad : Jihlava 
Projektant   :          Jaroslav Čermák, Za Prachárnou 23, Jihlava 586 05 
 
Účel PD:  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v  §104 odst. 2 písm. A) až d) stavebního 
zákona, k žádosti o stavební povolení podle §110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 
 

2) Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 
Stavební parcela se nachází v nově zastavěném území města Jihlavy. Okolní zástavba je 

realizována jednotlivými rodinnými domy různého tvaru půdorysu a střech. Podél komunikace i 
v komunikaci vedou inženýrské sítě. Na pozemku nejsou stávající stavby, pozemek není 
v součastné době oplocen a jen s travním porostem. Tento pozemek s parcelním číslem 1228/119 
svou severní stranou sousedí s místní komunikací (1228/114), ze které bude na tento pozemek 
zajištěn příjezd. Z východní a západní strany pozemek sousedí se stavebními parcelami (1228/118 a 
1228/120). 
 

3) Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

 
 Hydrogeologický průzkum byl proveden a byly zjištěny vhodné podmínky pro zakládání. 
Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové 
únosnosti podloží. Byl proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem zatřídění do nízkého 
radonového indexu pozemku. 

RD dům bude napojen na veřejný vodovod, sdělovací kabel, NN, jednotnou kanalizaci a NTL 
plynovod. Napojení na elektřinu bude provedeno přípojkou ze stávající sítě NN vedené přilehlým 
chodníkem. Zásobování vodou  bude vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu. Přípojka 
plynu bude napojena ze stávajícího NTL jdoucí podél hlavní komunikace. Přípojky budou vedeny 
přes vlastní pozemek a přípojka plynu bude na hranici pozemku opatřena nikou kde je umístěn 
HUP. Dešťová voda a drenáž bude svedena do kanalizace. Příjezd k RD je řešen sjezdem z přilehlé 
komunikace č.p. 1228/114. 
 

4) Informace o spln ění požadavk ů dotčených na výstavbu 
 

 Místa a způsoby napojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože přípojky byly 
dodatečně přivedeny na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné další požadavky od majitelů 
inženýrských sítí neočekávají. 
 Pozemek se nenachází v žádném území upravovaném zvláštními regulemi příslušných 
orgánů.  Architektonické řešení je koncipováno dle požadavků stavebního úřadu pro danou lokalitu. 
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5) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

V projektové dokumentaci jsou respektovány požadavky na výstavbu uvedené ve vyhl. Č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu, požadavky zák.č. 183/2006 Sb. O územním 
plánován a stavebním řádu. Dále pak hygienické předpisy a požadavky ČSN 734301-Obytné 
budovy. 

 
6) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územní rozhodnutí, 

pop řípadě územně plánovací informace u staveb § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

 
Regulační plán dotčené obce je respektován a jeho požadavky byly zapracovány 

do návrhu RD. Stavba zapadá do okolní zástavby a nenarušuje ráz krajiny. Lokalita v níž se stavba 
nachází v územním plánu obce je vyhrazena pro bydlení. 
 

7) Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a 
jiná opat ření v dot čeném území 

 
 Jedná se o novostavbu  RD. Tento RD je realizován samostatně. V souvislosti se stavbou lze 
předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostřední blízkosti pozemku a také 
zvýšenou dopravní zátěž na příjezdové komunikaci. Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je 
provedení navržených přípojek inženýrských sítí. 
 

8) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 
 

Před stavbou musí být zajištěna dodávka elektrické energie a vody na místě staveniště. Stavba 
bude pokračovat přípojkami a tvorbou základů, dále hrubou stavbou zastřešenou plochou střechou, 
po technologické přestávce budou provedeny vnitřní rozvody, omítky, výplně otvorů a podlahy. 
Stavba bude zakončena terénními úpravami, parkovacím stáním a oplocením. 
  

Předpokládané zahájení výstavby : 07/2012 
 Předpokládané dokončení stavby : 09/2012 
 

9) Statické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o po čtu byt ů 
v budovách bytových a nebytových 

 
 Zastavěná plocha    :           189 m2 

 Plocha pozemku             :           965,8 m2  
 Plocha bytových prostor  :  272 m2 
 Plocha nebytových prostor  :  154 m2 

 Orientační cena novostavby  :            5 500 000Kč 
 
 
 
V Brně dne 20.1. 2012                      Vypracoval: Čermák Jaroslav 
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B) Souhrnná technická zpráva  
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 
1.a) Zhodnocení staveništ ě 

Staveniště je na mírně se svažujícím terénu, kdy přibližně na délce 35m vzniká výškový rozdíl 
2m. Staveniště je s travním porostem o celkové výměře 965,8 m2. Na tomto pozemku nejsou žádné 
stávající stavby, stromy, či keře. Pozemek nezasahuje do žádných ochranných pásem. Staveniště je 
pro stavbu RD vhodné, dostupnost dobrá. 
 
1.b )     Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 
souvisejících 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který bude sloužit pro bydlení. Objekt je navržen jako  
rodinný dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem přibližně 4-5 osob. 

Tvarové řešení objektu je složeno ze dvou L půdorysu o rozměrech obytné části: 13,4 x 10,5 x 
9,65m a o rozměrech části složené z garáže a dílny: 13,4 x 10,5x x 7,15m. Střecha je navržena 
jednoplášťová plochá o sklonu 1°-10° s odvodem dešťové vody pomocí střešních vpustí. Výplně 
otvorů budou z dřeva. Klempířské prvky se předpokládají z mědi bez nátěru. 

 
1.c) Technické řešení 

Základy jsou z prostého betonu, obvodové stěny ze zdiva POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nosné 
zdivo bude ze zdiva POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné příčkové zdivo bude ze zdiva 
POROTHERM 11,5 P+D. Přičemž bude vnější plášť zateplen pomocí polystyrenu EPS – F 
tloušťkou 150mm. Stropy budou provedeny ze stropních nosníků POROTHERM a keramických 
vložek Miako. Předstěny instalační šachty budou provedeny ze sádrokartonových  desek na 
konstrukci z kovových profilů. Vnitřní omítky jsou systému POROTHERM jádrová vrstva je 
z omítky porotherm TO o tl. 10mm a štuková vrstva je s porotherm Universal o tl. 5mm. Zastřešení 
je provedenou plochou jednoplášťovou střechou s  přerušením tepelných mostů. Schodiště bude 
železobetonové. 

 
1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 

Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem 
podél jeho jižní hranice.  

Inženýrské sítě vedou ve zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno napojení na 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 v četně řešení dopravy v klidu 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí menší příjezdové komunikace a 
chodníkem. Vlastní veřejná komunikace má šířku 6 m a je z asfaltu, příjezdová cesta k domu je 
navržena v šířce 7,0 m a je dlážděná betonovou dlažbou. Chodníky ke vstupu do domu jsou ze 
stejné dlažby. 

Parkování pro 2 osobní auta je zajištěno pomocí garáže, případně mohou parkovat před garáží . 
Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň SP4 FP1 s elektroměrovým rozvaděčem pro 

předmětný objekt. Z elektroměrného rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx16 napájen vnitřní 
rozvaděč domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, popř. bude uložen 
v chráničce. 

Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž bude osazena 
revizní šachta kanalizace typu Wawin 300, do níž budou svedeny veškeré splaškové odpadní vody a 
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částečně také dešťové vody, které budou primárně zachycovány do domácí zásobárny (nádrže) a 
odtud přepadem do kanalizace. Přípojka kanalizace je Polycor TKP SN4 DN 200 délky 8,5 m, 
přípojka vody HDPE 40x3 mm délky 6,6 m. 

NTL plynová přípojka LPE 32 délky 6,6 m bude zakončena ve sloupku na hranici pozemku 
v HUP s uzávěrem KK1. Přípojka plynovodu i projekt vnitřní instalace je řešen samostatným 
projektem. 

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

Stavba RD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je postupovat 
dle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu 
určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je 
k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat. 
 
1.g)    Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a    
komunikací 

Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo 
výškové rozdíly vyšší než 20mm. 
 
1.h)     Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace  

Radonový průzkum stanovil nulový radonový index pozemku. 

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

Umístění stavby bylo navrženo dle územního plánu. Objekt je veden souběžně s osou 
komunikace. Osa komunikace je 5,5 m od hranice pozemku (mezi pozemkem a komunikací je 
veřejný chodník). Údaje o vytyčení stavby a další údaje si zjistí přivolaná geodetická firma při 
vytyčování stavby. 

 
1.j)        Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a 
technologické provozní soubory 

Stavba má členění a skládá se pouze z jednoho objektu – vlastní novostavba RD včetně 
souvisejících terénních úprav a přípojek inženýrských sítí. 

 
1.k)   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby,ochra na okolí stavby p řed 
negativními u činky provád ění stavby a po jejím dokon čení,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 zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

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. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Vlastní nosná konstrukce je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním systému 
POROTHERM tj. zděné konstrukce s překlady a stropy s dodržením konstrukčních zásad výrobce 
s využitím statických tabulek tohoto systému . 

Na základě statického výpočtu byly navrženy prvky k-ce objektu. 
 

3. Požární bezpe čnost 
 

Řešení objektu z hlediska požární ochrany je řešeno samostatnou požární zprávou, která je 
součástí projektové dokumentace. 

 
4. Hygiena,ochrana zdraví a životního   prost ředí 

 
Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány základní hygienické požadavky 

kladené na budovy pro bydlení.V RD jsou navrženy 3 záchodové mísy, vždy po 1 v každém 
podlaží. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna odvodem do kanalizace. Odvod 
dešťových OV je do kanalizace.  

Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací 
tepla pomocí termostatických ventilů. 

V objektu nebude provozována žádná činnost, která by měla negativní vliv na zdraví a životní 
prostředí. Objekt bude proveden z materiálů tradičních a standardně používaných. 

 
5. Bezpečnost p ři 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. Konstrukce zábradlí na 
schodišti musí mít výšku madla minimálně 0,9m a musí být dále provedena v souladu s ČSN 
743305 Ochranná zábradlí.  

Tento dům bude využíván pro obytné účely a proto nejsou potřeba zvláštní bezpečnostní 
opatření. 

 
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 

 
Objekt je navržen z tvárnic Porotherm 30 P+D, které budou kontaktně zatepleny fasádním 
systémem Baumit EPS-F 150mm. Ploché střechy budou zatepleny z EPS  200S Stabil o tl. 100mm 
nad nevytápěným prostorem a tl. 300mm nad vytápěným prostorem. Podlahy v 1S budou izolovány 
polystyrenem  EPS 100 Z o tl. 100mm. Tyto materiály splňují požadavky ČSN 730540 – 2 Tepelná 
ochrana budov. Nebude docházet k nadměrnému úniku tepla z objektu 
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8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 
pohybu a orientace 

 
Jedná se o rodinný dům bez obydlení invalidními osobami, dům tedy nebude řešen dle vyhlášky 

č. 369/2001,  
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

 
Objekt není ohrožen povodněmi. 
Objekt není ohrožen sesuvy půdy. 
Objekt se nenachází na poddolovaném území. 
Konstrukce objektu zajišťuje potřebnou ochranu proti seismicitě, v našich podmínkách  ovšem 

není příliš na místě. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 

 
Objekt je situován tak že neohrožuje ochranu obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 

 
Pozemek bude odvodněn vyspádováním hodnotou 2% od RD, předpokládá se vsakování většiny 

dešťových vod na pozemku stavebníků. Vsakování splňuje požadavky vyhlášky 501/2006, neboť 
poměr částí pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku je cca 0,88. 

RD bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, elektrickou energií z podzemního rozvodu 
NN. Výjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je navržen prostřednictvím úzké dlážděné 
komunikace. 

V nezastavěné části pozemku mimo příjezdovou komunikaci a přístupových chodníků budou 
provedeny rekultivace ornicí, která bude stržena na stavebním pozemku před zahájením výstavby.  
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 
 
Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují 
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C) Situace stavby  
 

1) Situace širších vztahů 
 
Viz. Výkresová část projektové dokumentace. 

 
 

2) Koordinační situace stavby 
 
Není součástí projektu. 
 
 

3) U výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů energie, 
základní schéma rozvodů vody a čištění odpadních vod 
 
Není součástí projektu 
 
 

4) Návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými 
k provedení zákona o zeměměřičství. 
 
Není součástí projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

F) Dokumentace stavby (objekt ů) 
 
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 
provozní soubory samostatně v členění: 
 
1) Pozemní (stavební) objekty 
 
2) Inženýrské objekty 

 
3) Provozní soubory stavby 

 
 

1.    Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1.    Architektonické a stavebn ě technické řešení 
 
1.1.1.  Technická zpráva 

 
a) účel objektu, 

 
účel objektu – novostavba rodinného domu, Jihlava 12228/119 je celoročně obytný. 
 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který bude sloužit pro bydlení. Objekt je navržen jako  
rodinný dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem přibližně 4-5 osob. 
Tvarové řešení objektu je složeno ze dvou L půdorysu o rozměrech obytné části: 13,4 x 10,5 x 
9,65m a o rozměrech části složené z garáže a dílny: 13,4 x 10,5x x 7,15m.  Střecha je navržena 
jednoplášťová plochá o sklonu 1°-10° s odvodem dešťové vody pomocí vnitřního systému.. 
Výplně otvorů budou z dřeva. Klempířské prvky se předpokládají z mědi bez nátěru. 

 
Dispoziční plán: 

Do 1NP se vstupuje vchodovými dveřmi. Ze zádveří se dostaneme do chodby, wc či 
koupelny. 
Z chodby se dostaneme do kuchyně, obývacího pokoje, garáže či prostoru schodiště, kde 
můžeme jít do 2NP či 1S. 
Na prostor schodiště ve 2NP navazuje chodba, kterou se dostaneme do přilehlých pokojů, 
ložnice, šatníku či koupelny s wc. 
Na prostor schodiště v úrovni 1S taktéž navazuje chodba kterou se dostaneme do fitness, wc 
s koupelnou, sušárny, skladu či kotelny. 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění, 
 

 Zastavěná plocha    :           189 m2 

 Plocha pozemku             :           965,8 m2  
 Plocha bytových prostor  :  272 m2 
 Plocha nebytových prostor  :  154 m2 

 Orientační cena novostavby  :            5 500 000Kč 
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 Odhadované náklady jsou závislé na mnoha faktorech. 
 Jedná se o rodinný dům určený pro bydlení, nebude využíván pro žádnou jinou činnost ani  
 Výrobu. Všechny místnosti jsou orientovány směrem na sever s velkými okny, ve směru  
 Jižním je oken méně. 
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 
 
Technické řešení: 
Základy jsou z prostého betonu, obvodové stěny ze zdiva POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nosné 
zdivo bude ze zdiva POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné příčkové zdivo bude ze zdiva 
POROTHERM 11,5 P+D. Přičemž bude vnější plášť zateplen pomocí polystyrenu EPS – F 
tloušťkou 150mm. Stropy budou provedeny ze stropních nosníků POROTHERM a keramických 
vložek Miako. Předstěny instalační šachty budou provedeny ze sádrokartonových  desek na 
konstrukci z kovových profilů. Vnitřní omítky jsou systému POROTHERM jádrová vrstva je 
z omítky porotherm TO o tl. 10mm a štuková vrstva je s porotherm Universal o tl. 5mm. 
Zastřešení je provedenou plochou jednoplášťovou střechou s  přerušením tepelných mostů. 
Schodiště bude železobetonové. 
Tyto materiály splňují požadavky ČSN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov. 
 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
konstrukce:     tloušťka kce. (mm)      součinitel prostupu  
           tepla U (W/m2k) 
obvodová konstrukce     450    0,235  
střecha nad vytápěným prostorem   400     0,15 
střecha nad nevytápěným prostorem   240    0,31 
 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, 

 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 

 
Stavba RD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je postupovat 
dle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou 
k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat. 
Komunální odpad bude uchován v k tomu určených nádobách a odvážena specializovanou 
firmou k likvidaci. 
Likvidace splaškových vod bude řešena do smíšené splaškové kanalizace. 

h) dopravní řešení, 
 
K pozemku je zajištěn příjezd po zpevněné cestě s napojením na hlavní tah obce po asfaltové 
komunikaci. 
 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 
Objekt se nebude nacházet v ochranných a bezpečnostních pásmech, poddolovaných územích, 
územích s předpokládanou seismickou činností. 
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Bylo provedeno měření objemové aktivity zemního radonu, jeho hodnota je nulová. 
 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
V projektové dokumentaci jsou respektovány požadavk y na výstavbu uvedené 
ve vyhl. Č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavb u, požadavky 
zák.č. 183/2006 Sb. O územním plánován a stavebním řádu. Dále pak hygienické 
předpisy a požadavky ČSN 734301-Obytné budovy. 
 
 

1.2. Stavebn ě konstruk ční část 
 
1.2.1. Technická zpráva 
 
a) POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK 
PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY P ŘI NÁVRHU 
JEJÍ ZM ĚNY, 
 
Zemní a základové práce 

Po vytyčení stavby mohou začít výkopové práce, bude se postupovat dle výkresu základů. 
Základy vzniknou pod celým obvodem domu a garáží, středními nosnými zdmi a pod prvním 
stupněm schodiště. Výkopy budou sahat do hloubky vyznačené na výkresech základů. V případě 
neočekávaného podloží nebo při jiných komplikacích je třeba obeznámit projektanty a případně 
přivolat statika pro zhodnocení a následné řešení situace. Vykopaná zemina se uloží na zahradě 
nebo se bude odvážet na skládku. 
 
Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude tvořeno keramickými tvárnicemi Porotherm P+D tloušťky 300 mm na 
maltu Porotherm TM 5,0 N/mm2 , vnější plášť bude zateplen zateplovacím systémem Baumit Open 
o celkové tloušťce 150mmVnitřní nosné zdivo bude vyzděno z tvárnic Porotherm P+D tloušťky 
300mm, na maltu Porotherm TM 5,0 N/mm2. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce bude tvořena skládaným systém Porotherm tl. 190 mm,z předpínaných 
POT nosníků a keramických vložek s nadbetonávkou tl. 40 mm. Nadpraží venkovních a vnitřních 
nosných zdí bude tvořeno překlady Porotherm 23,8, vnitřní budou tvořit překlady Porotherm 11,5. 
 
Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci bude tvořit plochá střecha. Plochou střechu tvořit tyto vrstvy: penetrační 
nátěr, asfaltový modifikovaný pás Elastek 40 special mineral, asfaltový modifikovaný pás s 
ochranným břidličným posypem Elastek 40 special dekor, extrudovaný polystyren. 
 
Izolace 

Podlahová izolace v 1.S bude tvořena z polystyrenu EPS 100 Z v ostatních nadzemních 
podlaří z polystyrenu STEROFLOOR T4. 

 
Vnější plášť bude zateplen zateplovacím systémem Baumit Open o celkové tloušťce 

150mm, pouze v místě soklu až k základové spáře bude místo EPS použit XPS –R Baumit o tl. 100 
mm. Část garáže bude zateplena z EPS – F 150 mm a další část z EPD – F 100mm dle výkresové 
dokumentace. 
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Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní omítky jsou systému POROTHERM jádrová vrstva je z omítky porotherm TO o tl. 

10mm a štuková vrstva je s porotherm Universal o tl. 5mm. 
 
Podlahy v 1. a 2. NP budou laminátové plovoucí, nebo budou tvořeny keramickou dlažbou, 

pokoje s ložnicí budou opatřeny kobercem. Podrobnější specifikace je uvedena ve výpisu místností 
a výpisu podlah. 
 
Povrchové úpravy vnější 

Vnější plášť bude zateplen zateplovacím systémem Baumit Open, jehož systémovou částí je i 
strukturální omítka. 

 
b) NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ČNÍ PRVKY, 
Obvodové zdivo bude z přesných keramických tvárnic Porotherm P+D tloušťky 300mm, vnější 
plášť bude zateplen zateplovacím systémem Baumit Open o celkové tloušťce 190mm, stropy budou 
skládané ze systému Porotherm tl.190 mm., Schodiště bude železobetonové. Střecha plochá 
jednoplášťová, odvodněná střešními vtoky. Vnitřní nosné zdi z tvárnic Porotherm P+D tloušťky 
300mm, vnitřní příčky budou z tvárnic Porotherm P+D tloušťky 115 .  
 
c) HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽEN Í UVAŽOVANÝCH 
PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE, 
Hodnoty klimatických zatížení jsou typické pro uvažovanou oblast.  
 
d) NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTR UKČNÍCH 
DETAIL Ů, TECHNOLOGICKÝCH POSTUP Ů, 
Stavba obsahuje standardní a prověřené detaily a technologické postupy. 
 
e) TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY M OHLY OVLIVNIT 
STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, P ŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY, 
Objekt je umístěn s dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od okolních budov a konstrukcí. 
Stavba objektu neovlivní stabilitu okolních budov. 
 
 
f) ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ, 
Bourací práce se netýkají této stavby. Podchycovány budou monolitické konstrukce překladů 
a stropu, bude použito systémové bednění. Prostupů pro TZB bude užito u přípojek skrz základové 
pasy. Tyto prostupy základy musí být obsypány pískem min. 150mm pod vedením chráničky a 200 
mm nad ním. Až po dodržení těchto odstupů mohou navazovat železobetonové konstrukce. Je to z 
důvodu ochrany přípojek v případě sedání stavby. 
 
g) POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ, 
Tyto konstrukce budou podléhat průběžné kontrole v rámci pravidelných kontrolních dnů za 
účasti stavebního dozoru a stavebníka. 
 
h) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD Ů, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 
LITERATURY, SOFTWARE, 
Projektová dokumentace byla zpracována podle současného stavebního zákona 183/2006 ve 
znění podle stavu k 5.12.2006. Projektová dokumentace odpovídá dokumentaci o ohlášení stavby 
uvedené v §104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 
110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 
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Byl použit rýsovací program AutoCAD 2007 a textový procesor Microsoft Office 
 
i) SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTA CE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠ ŤOVANÉ JEJÍM 
ZHOTOVITELEM. 
Zhotovitel neuvádí žádné zvláštní požadavky. 
 
1.2.2. Statické posouzení 
Projektová dokumentace neobsahuje statické posouzení. 
 
1.3. Požárn ě bezpečnostní řešení 
Viz. Požární zpráva. 
 
1.4. Technika prost ředí staveb 
Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení. Není ale součástí této PD. 
 
2.1 
a) ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁP ĚNÍ STAVEB, 
Bude zajištěno pomocí teplovzdušného větrání a vytápění. Jako zdroj tepla se předpokládá 
jednotka Duplex RK2 s možností rekuperace. Jako zdroj teplé vody bude sloužit IZT 
výměník, který bude stejně jako jednotka Duplex umístěn v technické místnosti domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 20.5.2012               Jaroslav Čermák 

 



ZÁVĚR: 

Tuto práci jsem zpracoval na základě svých vlastních znalostí a úvah s použitím veškerých potřebných 

norem a podkladů od výrobců. Výkresová dokumentace je vyhotovena pro provedení stavby. Účel 

bakalářské práce je vyprojektování rodinného domu. Kladl jsem důraz na tepelně technické vlastnosti 

konstrukcí tak i konstrukčních detailů tvořících obálku budovy. 
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Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 20.5.2012 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jaroslav Čermák  
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