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Abstrakt 
 Hlavní náplní této bakalářské práce je návrh 3 podlažního rodinného domu. Dům je rozdělen 
na hlavní obytnou část, které přísluší garáž a sklepní prostory a na část s provozovnou. Dům má 2 
nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Na domě je plochá střecha.  
 
 
 
  
 
Abstract 
 The main concern of this thesis is to design three storey family house. The house is divided 
into the main living area to the garage and basement areas and a part of an establishment. There is 2 
floors in the house and there is partially a basement. The house has a flat roof. 
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detail, zeď, schodiště, tepelná izolace, zvuková izolace, hydroizolace, okno, dveře. 
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Úvod 
Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu pro pětičlennou rodinu. 
Objekt je situován do katastrálního území městské čtvrti Brno – Černá pole, která se nachází 
v severní části města Brna. Dům je rozdělen na hlavní obytnou část, které přísluší garáž a sklepní 
prostory a na část s provozovnou. Dům má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Na domě 
je plochá střecha. Cílem této práce je vytvoření projektu rodinného domu, který bude svým 
obyvatelům sloužit jako kvalitní místo pro bydlení a zároveň splní i požadavek na pracovní část 
umístěnou v tomto objektu. Pracovní část, nazvána jako projekční kancelář je umístěna v 1. 
nadzemním podlažím, což zajistí kvalitní přístupnost. 



A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické 
osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo 
pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika 
stavby a její účel. 
 
Název stavby: Rodinný dům 
Místo stavby: Brno, Brno  – Černá pole, 613 00, parcela č.1375 
Stavebník: Nikola Jílková, Drobného 72, Brno, 613 00 
Projektant: Ing. Martin Pánek, Ševcova 5, Brno, 613 00 
 

Novostavba pro bydlení a komerční využití. Dvoupodlažní rodinný dům s projekční kanceláří  a s 
dvougaráží. Zděná technologie z cihelných tvárnic WIENERBERGER POROTHERM.  

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích. 
 
Objekt se nachází v sousedství šesti parcel,z toho jich je pět využitých stavbou rodinných domů. 
Parcela 1375 je vlastnictvím stavebníka. Celková plocha parcely je 641,57 m².Zastavěná plocha 
parcely je 197,32 m². Zastavěnost parcely je 30,76% .Terén parcely je mírně svažitý. 
 
Známí účastníci výstavby: jméno a adresa,parcela: 
Ing. Vladimír Malý, Krkoškova 11, Brno, 613 00, č.p. 1373 
Jan Kraus, Zátiší 2, Brno, 613 00, č.p. 1371 
Závodníková Ivana, Alešova 12, Brno, 613 00, č.p. 1330 
Žvachta Milan, Alešova 14, Brno, 613 00, č.p. 1328 
Ing. Kupčík Vladimír, Alešova 16, Brno, 613 00, č.p. 1326/2 
Statutární město Brno , Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 601 67, č.p. 1376 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v listopadu 2011. Stavební pozemek je napojen na 
přilehlou ulici Krkoškova, kde se nachází všechny potřebné inženýrské sítě, které jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Brna. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
 
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich projednání 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu se stavebním zákonem č.183/2006 
Sb. a vyhláškou č.268/2009 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona.  
 



Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující  stavby  a jiná opatření v dotčeném 
území. 
 
Věcné ani časové vazby nejsou známy. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 15 měsíců 
 
Popis výstavby: 
1. vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. provedení krovů a střechy 
7. provedení instalací 
8. montáž oken a dveří 
9. montáž elektroinstalace 
10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
11. kolaudace stavby 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 
ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2, a o počtu bytů 
v budovách bytových a nebytových.  
 
Orientační náklady na provedení stavby bez DPH: 4 387 574,- Kč 
Zastavěná plocha:   197,32 m2 
Bytové prostory:  211,5 m2 
Nebytové prostory:  135,2 m2 
Komerční prostory:  28,75 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 22.května 2012                                                                                        …........................... 

Martin Pánek 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 
v památkové zóně. 
 
Objekt se nachází v sousedství sedmi parcel,z toho jich je šest využito stavbou rodinných domů. 
Parcela 1375 je vlastnictvím stavebníka. Celková plocha parcely je 641,67 m2.Zastavěnost parcely 
je 197,32 m2 .Terén parcely je mírně svažitý. Jedná se o samostatně stojící RD s plochou střechou, 
dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících. 
 
-Fasáda objektu je natřena oranžovou fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - 
především horní část je tmavá, dle vzorníku CANDIS č.527 a  2 provedení - především horní část je 
světlá, dle vzorníku CANDIS č.528. Část s garáží a pokojem pro hosty ( místnost 111 ) je obložena 
světlým dřevěným obkladem. Při spodním okraji na fasádě je keramická mozaika STOMIX BRICK 
FLEX režné barvy vzor STOMIX MO102. 
Okna, dveře i vrata jsou v imitaci dřeva – zlatý dub. 
Veškeré oplechování je z pozinkovaného plechu. 
Střecha je plochá, zatravěná systému OPTI GREEN. 
Komínová hlava v barvě tmavě oranžová dle vzorníku CANDIS č.527. 
-Investorka se rozhodla pro novostavbu RD s provozovnou ve městě Brna z důvodu bydlení a 
podnikání. Investor je zde majitelem pozemku 1375 o výměře 641,67 m2. Tento pozemek se 
rozkládá v zastavěném území převáženě rodinnými domy, na severu vede VMO. 
RD je navržen v kubickém tvaru o absolutních rozměrech 14,4x16,6 m, pak vyšší část domu s 
atykou +6,850 je rozměrů 12,65x9,65 m a nižší část domu s atykou +3,200 je rozměrů 10,65x7,4 m. 
Hlavní vstup je situován severozápadně na úrovni 0,000=248,930 m n.m. RD je navržen se dvěmi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
1. nadzemí podlaží je se dvěmi vstupy.  
-První, hlavní, vstup je určen k denním potřebám rodiny včetně garáže, terasy i pokoje pro hosty. Je 
dostupné přes hlavní vstup. Přes hlavní vstup se dostaneme do závětří, ze kterého se dostaneme do 
garáže, šatny nebo předsíně, z přesíně se dostaneme do skladu, pokoje pro hosty včetně chodby a 
koupelny, na WC a do obytných místností to jsou kuchyň s jídelnu a obývací pokoj. Z obytných 
místností se dostaneme na schodiště do 2.nadzemního podlaží  
a 1.podzemního schodiště a také na  terasu. 
-Druhý vstup vede do kancelářských prostor, určených pro podnikání investorky, jedná se o 
projekční kancelář. Vstupem se dostaneme do zádveří, ze kterého se dostaneme do chodbičky a na 
WC, nebo do zasedací místnosti, ze které je volný průchod do projekční místnosti 
2.nadzemní podlaží je klidová zóna domu je dostupné po schodišti, a dostaneme se na chodbu, ze 
které máme přístup do všech ložnic, ale také WC,koupelny a terasy. 
1. podzemní podlaží  je dostupné po schodišti a slouží jako místnost pro skladování a také jako 
technická místnost s technickým vybavením domu 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch. 
 

RD má 2 nadzemí podlaží a 1 podzemní podlaží . Jeho stěnový systém je obousměrný. Všechna 
zdiva jsou cihelná WIENERBERGER POROTHERM ,vnější obvodové zdivo 450mm, vnitřní 
nosné zdivo 250mm, příčky 125 a 150 mm.  



Stropy jsou keramické stropní konstrukce WIENERBERGER POROTHERM MIAKO- celková 
tloušťka stropní konstrukce po zmonolitnění je ve všech podlažích 250 mm. Objekt má plochou 
střechu . 
Budova je založena na základových pásech z prostého beton, pro něž byly vykopány potřebné 
rýhy.základová deska je vyztužená KARI sítí .  
Chodník k hlavnímu vchodu bude ze zámkové dlažby, Terasa bude zhotovena z mrazuvzdorné 
keramické blažby 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

Napojení pozemku bude ze stávající asfaltové komunikace vedoucí vedle pozemku, pod níž jsou 
umístěny veřejné inženýrské sítě. Na hranici pozemku do plotu ze štípaných tvárnic byly přivedeny 
do pilíře přípojka plynu do nětratelné niky a elektřina do elektroměrného sloupku . vodovod do 
vodovodní šachty, kanalizace do revizní šachty. 

 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 
 
Místo pro parkování je uvnitř pozemku v garáži, kde jsou 2 místa. Je napojeno na stávající 
zpevněnou komunikací, probíhající kolem pozemku. Dále je možno parkovat přímo na Ulici 
Krkoškova, která je značně předimenzovaná 
Parcela se nenachází na poddolovaném a svážném území 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. 
 
V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se bude řídit 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je prováděn pomocí plastových sběrných nádob 
umístěných u chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem svozu odpadů do 
spaloven. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
bezbarierové užívání není řešeno.  
 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 
 
Dle geologického výzkumu bylo zjištěno,že hladina podzemní vody se nachází v hloubce 5m, tudiž 
byla provedena jen nutná opatření formou izolace. Třída těžitelnosti zeminy II. Z radonové 
průzkumu vyplynulo,že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem,jedná se o pozemek s 
nízkým radonovým rizikem,takže nejsou nutná speciální opatření. Stačí jen dbát na perfektně 
provedené a utěsněné spoje hydroizolace. 
 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 
Prostorové umístění stavby a výškové osazení stavby na pozemku je v závislosti na stávajících 
geodetických bodech PB1 a PB2 umístěných na kanalizačním poklopu a na budově v okolí. 
 
 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
1) přípojky inženýrských sítí 
2) novostavba RD s provozvnou 
3) zpevněné plochy  
4) terénní úpravy 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 
stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
V průběhu výstavby nebude docházet ke zvýšenému obtěžování prachem a hlukem(vše dle 
normových hodnot),dále k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
  
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
  
Přiloženo v části statický výpočet. 
 
 
  
3. Požární bezpečnost 
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a 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 
 
Doložena požární zpráva autorizovaného technika pro požární bezpečnost staveb. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým proudem. 
 
 



6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou 
konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro 
obytné prostředí. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
V souladu s platnou normou ČSN 73 0540-2:2011. 
  
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
Klasifikace budovy je C – vyhovující viz tepelně technické posouzení 
Celkové energetická spotřeba stavby  13,6 kW viz tepelně technické posouzení 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 
 
Stavba není řešena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Radon, agresivní spodní vody, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
 Z radonové průzkumu vyplynulo,že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem,jedná se o 
pozemek s nízkým radonovým rizikem,takže nejsou nutná speciální opatření. Stačí jen dbát na 
perfektně provedené a  utěsněné spoje hydroizolace. Stavba se nenachází na poddolovaném území a 
do pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo. 
  
10. Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 
hlediska ochrany obyvatelstva 
 
Stavba je situována na pozemku určeném ke stavbě obytných budov, nejsou nutná opatření 
k ochraně obyvatelstva. 
  
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
  
Veškerá potrubí budou z PVC.Hlavní svod je pod sklonem 2% a ústí do městského kanalizačního 
systému. Je napojen pod úhlem 60° pomocí kanalizační vložky. Jako revizní šachta zde slouží 
WAVIN – TEGRA 425. Dešťové vody budou zadržovány v akumulačních nádržích na pozemku 
investora a budou pak použity jako voda na zálivku trávníku. 
 
b) Zásobování vodou 
 
Objekt je zásoben městským vodovodem. Vodoměrná sestava s vodoměrem je umístěna ve 
vodoměrné šachtě AS-VODO A2 na hranici pozemku. Ohřívání vody je zajištěno kombinovaným 



plynovým kotlem pro centrální vytápění umístěným v technické místnosti. Rozvod ohřáté vody po 
objektu je zajištěn plastovými trubkami,které jsou vedeny v drážkách ve zdivu. 
 
c) Zásobování energiemi 
 
Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V a 380V.Hlavní rozvaděč elektřiny je umístěn v 
elektroměrném sloupku umístěném v plotě ze štípaných tvárnic na hranici pozemku. 
Objekt je napojen na plynovodní potrubí.Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve větratelné nice 
(570x530x230)mm v plotě ze štípaných tvárnic na hranici pozemku. 
 
d) Řešení dopravy 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno asfaltovým parkovištěm v místě styku parcely a  
uliční čáry. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Po ukončení výstavby se provedenou terénní úpravy podle projektové dokumentace. 
 
f) Elektronické komunikace 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
V objektu se nenachází výrobní či nevýrobní technologická zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 22.května 2012                                                                                        …........................... 

Martin Pánek 



00. Technická zpráva stavební části 
 
1. Základní údaje: 

1.1) Název a místo stavby. 

Název stavby: Rodinný dům 
Místo stavby: Brno, Brno  – Černá pole, 613 00, parcela č.1375 

1.2) Účel stavby. 

Novostavba pro bydlení a komerční využití investorky. Dvoupodlažní rodinný dům s projekční 
kanceláří  a s dvougaráží.  

1.3) Investor. 

Nikola Jílková, Drobného 72, Brno, 613 00 

1.4) Dodavatel. 

Ing. Tomáš Studený, Merhautova 102, Brno, 613 00  

1.5) Projektant. 

Ing. Martin Pánek, Ševcova 5, Brno, 613 00 

1.6) Místo a datum vypracování technické zprávy. 

V Brně dne 22.5.2012 

2. Seznam příloh: 
Příloha č.00 – Technická zpráva stavební části 
Příloha č.01 – Osazení do terénu 
Příloha č.02 – Situace  
Příloha č.03 – Základy  
Příloha č.04 – Půdorys 1.PP 
Příloha č.05 – Půdorys 1.NP 
Příloha č.06 – Půdorys 2.NP 
Příloha č.07 – Půdorys jednoplášťové ploché střechy 
Příloha č.08 – Řez příčný A-A', Řez podélný B-B' 
Příloha č.09 – Výkres dílců stropu nad 1.PP 
Příloha č.10 – Výkres dílců stropu nad 1.NP 
Příloha č.11 – Výkres dílců stropu nad 2.NP 
Příloha č.12 – Pohled od severozápadu  
Příloha č.13 – Pohled od severovýchodu  
Příloha č.14 – Pohled od jihovýchodu  
Příloha č.15 – Pohled od jihozápadu  
Příloha č.16 – Detail 1 – Detail vstupu na terasu 
Příloha č.17 – Detail 2 – Detail soklu 
Příloha č.18 – Výpisy výrobků 
 
 
 
 
 
3. Architektonicko – dispoziční řešení: 

3.1) Podklady pro projekt. 



Zadání vedoucím bakalářské práce v zimním semestru roku 2011. 
Studie rodinného domu s projekční kanceláří zpracované v zimním semestru roku 2011. 
 
3.2) Rozčlenění na stavební objekty. 

-Novostavba pro bydlení a komerční využití investorky. Dvoupodlažní rodinný dům s projekční 
kanceláří  a s dvougaráží. 
-Přípojka vody. 
-Přípojky elektřiny. 
-Přípojka plynu. 
-Přípojka spojového vedení. 
-Přípojka splaškové kanalizace. 
-Řešení dešťové kanalizace. 
 
3.3) Funkční a dispoziční řešení. 

RD je navržen v kubickém tvaru o absolutních rozměrech 14,4x16,6 m, pak vyšší část domu s 
atikou +6,850 je rozměrů 12,65x9,65 m a nižší část domu s atikou +3,200 je rozměrů 10,65x7,4 m. 
Hlavní vstup je situován severozápadně na úrovni 0,000=248,930 m n.m. RD je navržen se dvěma 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
1. nadzemí podlaží je se dvěma vstupy.  
-První, hlavní, vstup je určen k denním potřebám rodiny včetně garáže, terasy i pokoje pro hosty. Je 
dostupné přes hlavní vstup. Přes hlavní vstup se dostaneme do závětří, ze kterého se dostaneme do 
garáže, šatny nebo předsíně, z předsíně se dostaneme do skladu, pokoje pro hosty včetně chodby a 
koupelny, na WC a do obytných místností to jsou kuchyň s jídelnu a obývací pokoj. Z obytných 
místností se dostaneme na schodiště do 2.nadzemního podlaží  
a 1.podzemního schodiště a také na  terasu. 
-Druhý vstup vede do kancelářských prostor, určených pro podnikání investorky, jedná se o 
projekční kancelář. Vstupem se dostaneme do zádveří, ze kterého se dostaneme do chodbičky a na 
WC, nebo do zasedací místnosti, ze které je volný průchod do projekční místnosti 
2.nadzemní podlaží je klidová zóna domu je dostupné po schodišti, a dostaneme se na chodbu, ze 
které máme přístup do všech ložnic, ale také WC, koupelny a terasy. 
1. podzemní podlaží  je dostupné po schodišti a slouží jako místnost pro skladování a také jako 
technická místnost s technickým vybavením domu. 
 
3.4) Architektonické a výtvarné řešení. 

Fasáda objektu je natřena oranžovou fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - 
především horní část je tmavá, dle vzorníku CANDIS č.527 a  2 provedení - především horní část je 
světlá, dle vzorníku CANDIS č.528. Část s garáží a pokojem pro hosty ( místnost 111 ) je obložena 
světlým dřevěným obkladem. Při spodním okraji na fasádě je keramická mozaika STOMIX BRICK 
FLEX režné barvy vzor STOMIX MO102. 
Okna, dveře i vrata jsou v imitaci dřeva –  dub. 
Veškeré oplechování je z pozinkovaného plechu. 
Střecha je plochá, zatravněná systému OPTI GREEN. 
Komínová hlava v barvě tmavě oranžová dle vzorníku CANDIS č.527. 
3.5) Technické řešení. 

RD má 2 nadzemí podlaží a 1 podzemní podlaží . Jeho stěnový systém je obousměrný. Všechna 
zdiva jsou cihelná WIENERBERGER POROTHERM ,vnější obvodové zdivo 450mm, vnitřní 
nosné zdivo 250mm, příčky 125 a 150 mm.  



Stropy jsou keramické stropní konstrukce WIENERBERGER POROTHERM MIAKO- celková 
tloušťka stropní konstrukce po zmonolitnění je ve všech podlažích 250 mm. Objekt má plochou 
střechu . 
Budova je založena na základových pásech z prostého beton, pro něž byly vykopány potřebné rýhy. 
Základová deska je vyztužená KARI sítí .  
 
4. Stavebně konstrukční řešení: 
 
4.1) Zemní práce. 

Na pozemku se nenachází žádný objekt určený k demolici. Je zde nutno odstranit náletové dřeviny. 
Přes pozemek nevedou žádné inženýrské sítě. Zemní práce se skládají z nepažených šikmých stěn v 
poměru 1:0,25 pro podsklepenou část stavby a z nepažených svislých stěn v místě základových 
pasů. Ornice bude sejmuta a uložena na deponii na pozemku, bude použita na následné terénní 
úpravy, vytěžená zemina výkopů bude odvežena na skládku v prostoru Černovické pískovny – 
přepravná vzdálenost cca 5 km.  Zásypy a násypy že štěrkopísku budou hutněny po vrstvách max. 
20 cm. Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní 
vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
4.2) Základové konstrukce. 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C 20/25. Pod obvodovými 
stěnami nepodsklepené části budou základové pasy provedeny do nezámrzné hloubky minimálně 
800 mm pod upravený nebo rostlý terén. Pod obvodovými stěnami podsklepené části budou 
základové pasy provedeny do hloubky 600 mm. Pod nosnými zdmi budou provedeny základové 
pasy do hloubky 500mm. Pod nástupním stupněm schodiště a komínem budou základové pasy 
provedeny do hloubky 300 mm. 
Podkladní betonová mazanina bude provedena z prostého betonu třídy C 20/25. Pro zvýšení 
odolnosti podkladní betonové mazaniny proti vzniku trhlin a pro zvýšení odolnosti proti zatížení od 
příček a automobilů bude vyztužena svařovanou KARI sítí 100/100 - Ø 6mm. KARI síť zatáhneme 
až nad základové pasy abychom eliminovali vznik trhlin a nedošlo k porušení hydroizolace. 
 
4.3) Svislé nosné konstrukce. 

Kvůli provedení soklu a zároveň ochraně hydroizolace budou obvodové stěny u podsklepení v 
menší tloušťce než u nepodsklepené části. 
Obvodová stěna u podsklepené části bude vyzděna pomocí tvarovek ztraceného bednění VERBEX 
ZB 40 BD, tl. 400 mm. Rozměry tvárnice jsou 395x495x240. V jednom segmentu budou vloženy  4 
pruty Ø 6mm a bude zmonolitněno prostým betonem C20/25. 
Obvodová stěna u nepodsklepené části bude vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM 44 
P+D, tl. 450 mm. Rozměry tvárnice jsou 440x372x238. Bude použita malta tepelně-izolační o 
pevnosti 5MPa. 
Vnitřní nosné stěny budou vyzděny pomocí cihelných bloků POROTHERM 24 P+D, tl. 250 mm. 
Rozměr tvárnice je 240x372x238. Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 5MPa.  
4.4) Vodorovné nosné konstrukce. 

Na stropy ve všech podlažích bude použit systém POROTHERM MIAKO. Systém se skládá z 
nosníků POT 175 o absolutní výšce 175 mm a šířce 160mm různých délek dle překonávané 
vzdálenosti, minimální uložení je 125 mm, je třeba podložit nosníky a to stropním nosníkem DOKA 
tak aby byly nosníky POT podepřeny max. po 1800 mm, samotné stropní nosníky DOKA musí být 
podepřeny po max. 1500 mm pomocí stropních podpěr DOKA. Nyní mezi nosníky budou vloženy 
cihelné stropní vložky MIAKO 19/62,5(50). Tam kde bude prováděna trámová výměna budou 
vloženy cihelné stropní vložky MIAKO 8/62,5(50) PTH. Na horní plochu vložek položíme 



distančníky a pro zvýšení odolnosti stropní konstrukce proti zatížení od příček položíme svařovanou 
KARI síť 100/100 - Ø 6mm a bude provedeno zmonolitnění pomocí prostého betonu třídy C 20/25 
v tloušťce 60 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce po zmonolitnění bude 250 mm.  
Překlady nad otvory budou keramicko-betonové a to v nosných zdech POROTHERM překlad 7 a v 
dělících příčkách POROTHERM překlad 11,5 a POROTHERM překlad 14,5. 
Věnce budou železobetonové z betonu třídy C20/25 a vyztužené 4 pruty Ø 6mm z oceli B 420B. Z 
vnější  části bude věncovka POROTHERM VT 8, tl. 80mm a zateplené tepelnou izolací z EPS 
tl.160mm. 
 
4.5) Konstrukce spojující různé úrovně. 

Schodiště budou železobetonové monolitické z betonu třídy C20/25 a vyztužené dle statického 
výpočtu ocelí B 420B. 
Mezi 1.PP a 1.NP bude jednoramenné zalomené schodiště s 15 stupni o výšce stupně 183,33 mm, 
délkou stupně 260 mm, sklon  ramene bude tedy 35,19°. šířka schodišťového ramene je 1000 mm. 
Mezi 1.NP a 2.NP bude jednoramenné zalomené schodiště s 18 stupni o výšce stupně 177,78 mm, 
délkou stupně 260 mm, sklon ramene bude tedy 36,36°.šířka schodišťového ramene je 1000 mm. 
 
4.6) Střešní konstrukce. 

Především se jedná se o jednoplášťovou plochou střechu s horní vrstvou z extenzivního substrátu ( 
zelená střecha OPTIGREEN ), kde nosnou funkci zastává stropní konstrukce systému systém 
POROTHERM MIAKO tl. 250mm. Na ní bude nanesena penetrace DEKPRIMER, na ní natavíme 
Parozábranu z asfaltového modifikovaného pásu (APP) s vložkou s PES rohože. Poté nalepíme 
spádové klíny POLYDEK s nakašírovaným asfaltovým pásem, tl. 140 – 260 mm. Na ty můžeme 
natavit asfaltový modifikovaný pás (APP) s vložkou s PES rohože. Na něj položíme vrstvu  
hydroizolační folie ALKORPLAN 35177 a ochranou a vodoakumulační rohož OPTIGREEN TYP 
RMS 500, které stabilizujeme horní drenážní vrstvou, myšleno drenážní násyp OPTIGREEN TYP 
PERL 2/10 o mocnosti 50 mm. V téhle vrstvě bude také zasypán drenážní systém OPTIGREEN 
triangel. Na drenážní vrstvu položíme filtrační textilii OPTIGREEN TYP 105, na který nasypeme 
extenzivní substrát o mocnosti 50 mm. Vstup za účelem revizí a kontrol na vyšší část střechy bude 
zajištěn skládacím žebříkem o délce po rozložení 4,26m který bude umístěn v místnosti 207 WC. 
Déle stříška nad závětřím, kde nosnou funkci zastává dřevěná konstrukce z dřevěných fošen 
uložených trámovou botkou na jedné straně na zeď a na druhé straně  trámovou botkou na dřevěný 
hranol. V místě uložení na zdi umístíme trámovou botku o 10 mm výše pro vytvoření spádu 0,6 %. 
Na dřevěné fošny shora přibijeme 2 OSB desky tl.15mm. Na ně mechanicky přikotvíme difuzní 
folii TYVEK jako pojistnou hydroizolaci, provedeme oplechování stříšky  nad vstupem plechem z 
titan-zinku na stojatou drážku. 
 
4.7) Komíny. 

Komín bude třísložkový systému SCHIEDEL UNI 14 PLUS, Na který bude připojen odvod spalin z 
plynového kotle, umístěného v technické místnosti (1S02), v suterénu. Rozměr tvárnice je 
320x320x330. Jednotlivé tvarovky spojujeme pomocí SCHIEDEL speciální zdící směs na komíny. 
V tvárnici bude umístěna tepelná izolace, vyvložkována šamotovou vložkou spojovanou 
SCHIEDEL spárovací hmotou FM Rapid. 
 
4.8) Obvodový plášť. 

Obvodový plášť bude vyzděn pomocí cihelných bloků POROTHERM 44 P+D, tl. 450 mm. 
Rozměry tvárnice jsou 440x372x238. Bude použita malta tepelně-izolační o pevnosti 5MPa. Z 
vnějšku bude omítnut tepelně izolační omítkou tloušťky 25mm, a z vnitřní strany bude omítnut 
omítkou vápenocementovou tloušťky 15 mm. Tepelně technická vlastnost této konstrukce 



vyjádřená součinitelem prostupu tepla U = 0,309 Wm-2K-1. Z akustického hlediska je vážená 
laboratorní neprůzvučnost této stěny Rw = 49 dB. 
 
4.9) Příčky a dělící konstrukce. 

Vnitřní nenosné příčky jsou ve dvou šířkách a to 125 mm a 150 mm. 
První vnitřní nenosná příčka bude vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D, tl. 
125 mm. Rozměr tvárnice je 115x497x238. Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 
5MPa.  
Druhá vnitřní nenosná příčka bude vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM 14,5 P+D, tl. 
150 mm. Rozměr tvárnice je 145x497x238. Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 
5MPa.  
 
4.10) Izolace. 

4.10.1) Izolace proti zemní vlhkosti a vodě. 
Izolace spodní stavby bude realizováno pomocí 2 asfaltových modifikovaných pásů typu S, 
spojovaných natavením na základovou desku opatřenou penetrací, po vyzdění ztraceného 
bednění VERBEX a provedení stropní konstrukce nad nejnižším podlažím natavíme 
modifikovaný asfaltový pás na toto bednění za použití zpětného spoje, tuto izolaci vytáhneme 
250 mm nad věnec a po provedené základové desky horní stavby spojíme natavením s izolací 
horní stavby bude realizováno pomocí 2 asfaltových modifikovaných pásů typu S, spojovaných 
natavením na základovou desku. 
Jednotlivé separační vrstvy u podlah budou zhotoveny polyethylenové folie 
Izolace střešní konstrukce bude zhotovena z asfaltových modifikovaných pásů (SBS) s 
polyesterovou rohoží, spojovanou tavením. Dále zde bude použita hydroizolační folie 
ALKORPLAN stabilizovaný drenážní vrstvou, která plní hydroizolační funkci a zároveň 
zabraňuje prorůstání kořenů. 
4.10.2) Tepelné izolace. 
U podsklepení bude nosná zeď opatřena zateplením z extrudovaného polystyrenu XPS, 
nalepeného, nebude kotvený, ale stabilizovaný dosypem, aby nedošlo k přerušení hydroizolace.  
V podlahách na základových deskách, kromě technické místnosti a garáže, kde bude použito 40 
mm tepelné izolace kingspan kooltherm K5, bude kvůli tepelně technickým parametrům použit 
expandovaný polystyren EPS tloušťky 100 mm, ten samý ve stejné tloušťce bude použit také v 
podlaze na stropní konstrukci nad podsklepení, kde nepotřebujeme takovou kročejovou 
neprůzvučnost. 
Střešní plášť bude zateplen spádovými klíny POLYDEK se spádem 2% v tloušťce od 140 mm u 
vpusti po 260 mm u atiky v nejvyšším bodě, spádové klíny jsou z expandovaného polystyrenu a 
jsou kašírované asfaltovým pásem, aby na ně mohla natavena horní vrstva hydroizolace. 
4.10.3) Akustické izolace. 
V podlaze F5 jsou navrženy izolace STEPROCK HD tloušťky 50 mm a v podlaze F6 jsou 
navrženy izolace STEPROCK HD tloušťky 25 mm. 
4.10.4) Izolace proti radonu. 
Dům stojí na místě se středním radonovým rizikem, není třeba tedy zvláštních opatření, postačí 
zatáhnout KARI síť základové desky nad základové pasy aby nedošlo k popraskání v jejich spoji, 
a nedošlo k poškození asfaltových pásu typu S spodní stavby. 
 

4.11) Podlahy. 

(F1) tl. 250mm: 1S01 sklep, 1S02 technická místnost, 117 garáž 
-Teracová dlažba, 27mm 
-Lepidlo, 13mm 
-Betonová mazanina + KARI síť, 40mm 



-Tepelná izolace Kingspan Kooltherm K5, 40mm 
-2x asfaltový modifikovaný pás typu S, - 
-Penetrace DEKPRIMER, - 
-Betonová mazanina + KARI síť, 100mm 
-Rostlá zemina 
 
(F2) tl. 250 mm: 102 zádveří, 103 šatna, 104 předsíň, 107 sklad, 108 wc, 109 chodba, 110 
koupelna, 111 pokoj, 112 zádveří, 113 chodba, 114 wc, 115 zasedací místnost, 116 projekční 
místnost  
-Keramická dlažba, 10mm 
-Lepidlo, 5mm 
-Cementový potěr, 35mm 
-Expandovaný polystyren, 100mm 
-2x asfaltový modifikovaný pás typu S, - 
-Penetrace DEKPRIMER, - 
-Betonová mazanina + KARI síť, 100mm 
-Rostlá zemina 
 
(F3) tl. 400mm: 105 obývací pokoj 
-Dřevěné lamely, 7mm 
-Mirelon, 3mm 
-2x OSB deska 22/18, 40mm 
-Expandovaný polystyren, 100mm 
-CSV MIAKO + nosníky POT 190 + Beton, 250mm 
 
 
(F4) tl. 400mm: 106 kuchyň + jídelna 
-Keramická dlažba, 10mm 
-Lepidlo, 5mm 
-Cementový potěr, 35mm 
-Expandovaný polystyren, 100mm 
-CSV MIAKO + nosníky POT 190 + Beton, 250mm 
 
(F5) tl. 350mm: 202 ložnice, 203 pokoj, 204 pokoj, 205 pokoj 
-Dřevěné lamely, 7mm 
-Mirelon, 3mm 
-2x OSB deska 22/18, 40mm 
-Zvuková izolace STEPROCK HD, 50mm 
-CSV MIAKO + nosníky POT 190 + Beton, 250mm 
 
(F6) tl. 400mm: 201 chodba, 206 koupelna, 207 wc 
-Keramická dlažba, 10mm 
-Lepidlo, 5mm 
-Betonová mazanina + KARI síť, 55mm 
-Polyethylenová folie, - 
-Zvuková izolace STEPROCK HD, 25mm 
-CSV MIAKO + nosníky POT 190 + Beton, 250mm 
 

4.12) Truhlářské výrobky. 

Jsou typizované. 



Vnitřní a vnější dveře, včetně protipožářních dveří a prosklených stěn budou dodány firmou 
SAPELI. 
Sekční garážová vrata budou dodány firmou LOMAX. 
Vnější okna a francouzská okna budou dodány firmou DECEUNINCK. 
blížší specifikace ve výpisu truhlářských výrobků 
 
4.13) Zámečnické výrobky. 

jsou typizované, budou vyrobeny z nerezové oceli 
veškerá zábradlí budou dodány firmou J.A.P. 
blížší specifikace ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
4.14) Klempířské výrobky. 

jsou typizované, budou vyrobeny z titan-zinkového plechu 
veškerá plechy budou dodány firmou COLEMAN S.I. 
blížší specifikace ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
4.15) Obklady. 

Vnitřní obklady budou dodány firmou RAKO. 
Místnosti s keramickou dlažbou viz výkresová část 
Obklady jsou navrženy v místnostech s keramickou dlažbou jako keramický sokl do výšky 100 mm. 
V místnosti 1SO2-Technická místnost, 110-Koupelna, 114-WC a v místnosti 206-Koupelna do 
výšky 2000 mm.V místnosti 105-Kuchyň + jídelna bude kromě soklu také obklad výšky 1100 mm 
ve výšce 800 mm od podlahy. 
Vnejší obklady budou použity při spodním okraji fasády jako keramická mozaika STOMIX BRICK 
FLEX. 
Fasádní obklad bude dodán firmou DEKTRADE – dřevěný profil KLASIK ze smrkového dřeva 
 
4.16) Omítky. 

Vnitřní stěny, příčky a stropy budou omítnuty vápenocementovou štukovanou omítkou tl. 15 mm, 
Vnější omítka bude venkovní šlechtěná omítka STOMIX, zrnitosti 2,5  tl. 25mm. 
 
4.17) Malby a nátěry. 

Vnitřní stěny budou vymalovány barvou typu primalex – všechny místnosti budou vymalovány 
bílou barvou, 
Fasáda objektu je natřena oranžovou fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - 
především horní část je tmavá, dle vzorníku CANDIS č. 527 a  2 provedení - především horní část 
je světlá, dle vzorníku CANDIS č. 528. 
Dřevěný fasádní obklad bude natřen bezbarvou lazurou a v místě nad vstupem do objektu jej 
opatříme protipožárním nátěrem FLAMIZOL – S. 
 
4.18) Barevné řešení. 

Fasáda objektu je natřena oranžovou fasádní barvou CANDIS ve dvou provedeních. 1 provedení - 
především horní část je tmavá, dle vzorníku CANDIS č. 527 a  2 provedení - především horní část 
je světlá, dle vzorníku CANDIS č. 528. Část s garáží a pokojem pro hosty (místnost 111) je 
obložena smrkovým dřevěným obkladem DEKTRADE – dřevěný profil KLASIK. Při spodním 
okraji na fasádě je keramická mozaika STOMIX BRICK FLEX režné barvy vzor STOMIX MO102. 
Okna, dveře i vrata jsou v imitaci dřeva  –  dub. 
Veškeré oplechování je z titanzinkového plechu. 



Střecha je plochá, zatravněná systému OPTI GREEN. 
Komínová hlava v barvě tmavě oranžová dle vzorníku CANDIS č.527. 
 
5. Technická zařízení: 
 
5.1) Kanalizace. 

Kanalizace soukromé části bude řešena oddílně. Veškerá splašková kanalizace bude přes revizní 
šachtu WAVIN – TEGRA 425 napojena přípojkou – PVC KG DN 150 na veřejnou jednotnou 
kanalizaci – BET DN 400 pomocí osazeného připojovacího kusu. Veškeré dešťové vody budou v 
souladu s vyhláškou zasáknuty na pozemku investorky za pomocí vsakovacích tunelů  GLYNWED 
GARANTIA, přefiltrovaná ve filtrační šachtě s teleskopem GLYNWED. odvodnění pásové vpusti a 
anglických dvorků bude pomocí drenážních trubek PVC DN 110. 
 
5.2) Vodoinstalace. 

Vodoinstalace bude přes vodoměrnou šachtu ASIO – AS-VODO A2 napojena přípojkou HDPE 100 
SDR 11 40x3,7 na veřejný vodovod – HDPE 100 SDR 17 100x5,9 pomocí navrtávacích pásů se 
zemní soupravou. 
Ohřev TUV bude realizováno kombinovaným plynovým kotlem WIESSMANN VITOPEND 100-
W. 
 
5.3) Elektroinstalace. 

Elektroinstalace bude přes elektroměrnou skříň v oplocení napojena na veřejné silové vedení 
nízkého napětí. 
 
5.4) Vytápění. 

Bude realizováno kombinovaným plynovým kotlem WIESSMANN VITOPEND 100-W. Trubky 
budou bezešvé měděné. Jednotlivá topidla budou značky KORADO 
 
5.5) Rozvod plynu. 

Rozvod plynu bude přes větratelnou niku (570x530x230mm) v oplocení na hranici pozemku 
napojena  přípojkou LPE 40 na veřejný plynovodní potrubí nízkotlaké – NTLPE 160 1994 
 
6. Zvláštní požadavky a jejich řešení: 
 
6.1) Požární bezpečnost. 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a 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 
 
Doložena zpráva požární bezpečnosti stavby. 
 
6.2) Ochrana proti hluku 

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí, jsou 
konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro 
obytné prostředí. 
 



6.3) Hygienické požadavky 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb. 
 
6.4) Ekologické požadavky 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem č.381/2001 Sb., a 
novelou 148/2006 Sb. 
 
6.5) BOZ 

Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a novelou 1591/2006 Sb. 
 
 

6.6) Likvidace odpadů 

Domovní odpady budou ukládány do odpadních nádob a poté bude likvidován v souladu s likvidací 
odpadů obce, stavební odpad vzniklý během realizace stavby bude odvážen na skládku odpadů. O 
jeho likvidaci předloží stavebník potvrzení 
 
7. Úpravy okolí objektů: 
 
7.1) Přístupové komunikace. 

Před objektem vede veřejná komunikace a chodník, pro vstup do objektu bude zrealizována 
zámková dlažba stejně tak pro vjezd do garáže. 
 
7.2) Okapové chodníky. 

Okolo objektu bude zrealizován okapový chodník šířky 300mm za pomocí betonových dlaždic. 
 
7.3) Zpevněné plochy. 

Terasa bude z mrazuvzdorné keramické dlažby, přístupové komunikace ze zámkové dlažby, 
okapový chodník šířky 300mm za pomocí betonových dlaždic. 
 
7.4) Zeleň. 

Po provedení veškerých prací bude rozmístěna původní ornice umístěná na deponii na pozemku a 
bude vysazena tráva na celém pozemku, vyjma míst se zpevněnými plochami. 
7.5) Oplocení a opěrné zdi. 

Oplocení a opěrné zdi budou zhotoveny z betonových štípaných tvárnic FINO. 
 
7.6) Terénní úpravy. 

Na pozemku budou především výkopy, ale i drobné násypy. Veškeré terénní práce jsou patrné z 
přílohy č. 01 – osazení do terénu 

 

 

 

V Brně 18.května 2012                                                                                        …........................... 

Martin Pánek 



Závěr 
Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání. Předmětem zadání je koncepční návrh rodinného 
domu s pracovní částí v podobě projekční kanceláře, který byl zpracován dle právních předpisů a 
norem platných v České republice. 
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