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ÚVOD 

 Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu pro čtyř až 

pětičlennou rodinu. Rodinný dům je projektován v katastrálním území Městyse Mrákotín. 

Městys Mrákotín leží na okraji kraje Vysočina. Cílem práce je vytvoření rodinného domu, 

který bude sloužit jako kvalitní objekt pro bydlení.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Vypracovala: Ivona Šimková 
                     2011/2012 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1 zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum stavby, které je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Staveniště se nachází v lokalitě určené k zástavbě rodinnými domy. V místě stavby je 
kompletní infrastruktura pro realizaci a následné provozování rodinného domu – vodovod, 
kanalizace, komunikace, rozvod plynu a elektřiny. Objekt RD se nenachází na území žádné 
památkové rezervace ani památkové zóně. A není kulturní památkou. 

 
1.2 urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 

 
 Urbanistické řešení rodinného domu vychází z okolní zástavby domů a tvaru 
pozemku. V lokalitě jsou volně umístěné rodinné domy na parcelách. Objekt se nachází 
v rovinatém terénu. Objekt nového RD bude přízemní, nepodsklepený. Střecha sedlová, 
tvarovaná dle půdorysu zastavěné plochy.  
 Hlavní vstup a vjezd do garáže je orientován na jihozápad z přilehlé komunikace. Od 
branky vede kamenná dlažba přímo k hlavnímu vchodu. Kolem domu se nachází zelené 
plochy. Použitým materiálem, tvary a rozměry výplní otvorů i členěním fasády nenarušuje 
architektonický ráz okolí. Nejprve vcházíme do zádveří odkud je umožněn přístup na wc a do 
šatny. Dále pokračujeme přes halu do kuchyně s jídelním koutem a do obývacího pokoje. 
Z obývacího pokoje je umožněn vstup na terasu. Chodbou je možný přístup do pokoje pro 
hosty a po schodišti do druhého patra. Zde jsou dva dětské pokoje, ložnice, sklad a koupelna. 
Z jednoho dětského pokoje je možný vstup na terasu zelené střechy. 
 

1.3 technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 
 Dům je navržen jako dvoupatrový (1NP, 2NP). Konstrukční výška v 1NP je 3,250 m. 
Světlá výška v 1NP je 2,800m a 2NP je 3,260m. Stavba není přizpůsobena pro osoby 
s tělesným postižením.  
 Stavba je navrhnutá jako zděná stavba s dřevěným krovem. Stavba je založena na 
základových pasech. Nosné svislé konstrukce z cihel Porotherm plus tepelná izolace. Strop 
nad 1NP je poskládán z ker. nosníků a vložek Miako. Zastřešení bude provedeno sedlovou 
střechou. Konstrukce krovu je navržená dřevěná s vaznicemi a kleštinami. Krytina je 
navržená ze střešních tašek KM Beta. Nad garáží je provedena pochozí zelená střecha. Objekt 
bude napojen na přípojky vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu. Objekt bude oplocen, Jsou 
zde navrženy zelené plochy a plochy z žulové kamenné dlažby. 
 Stavba není zdrojem odpadních látek ani energií, takže nemá žádný negativní vliv na 
životní prostředí. Nevyskytuje se zde žádný jiný druh dopravy kromě silniční, která není 
projektem řešena. 
 
 
 



  
1.4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Komunikace – dům je postaven v přímé blízkosti na místní komunikaci 

Elektrické energie – rozvod elektrické energie je proveden na hranici pozemku 
Vodovod – veřejná přípojka je ukončena na pozemku, odtud je osazena vodoměrná 
šachta, ze které se napojuje dům 
Kanalizace – dešťová je svedena do obecní kanalizace 
  - splašková je svedena do obecní splaškové kanalizace 
Plyn – veřejný plyn je ukončen na hranici pozemku a napojen k HUP odkud pokračuje 
přípojka do domu 
 
Veřejné inženýrské sítě vedou pod chodníkem a komunikací. 
 

1.5  řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování na poddolovaném svažitém území 
 
 Příjezd k parcele je po asfaltové komunikaci. Z komunikace se přes bránu dostaneme 
na zpevněnou plochu, určenou pro zaparkování dvou aut či vjezdu do garáže. Cesta je široká 
5metrů a dlouhá 8m. Garáž je určena pro dvě osobní auta. Navrhovaná stavba nezasahuje do 
žádného ochranného pásma. 
 
1.6 vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při 
výstavbě budou tříděny, odváženy a likvidovány. Komunální odpady budou tříděny a 
umisťovány do odpovídajících kontejnerů, následně likvidovány. 
 
1.7 řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
 Projekt neřeší bezbariérové užívání. 
 
1.8 průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledkům projektové 
dokumentace  
 
 Bylo provedeno výškové zaměření, průzkum půdy a měření radonu. Není potřebný 
stavebně-historický průzkum, stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 
zóně. 
 
1.9 údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém  
 
 Při zaměřování se vycházelo z katastrální mapy. Parcela byla vyměřena a vytyčena. 
Nadmořská výška 0,000 = 560,510 m.n.m. Bpv. 
 
1.10 členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
 Stavba není členěna na jednotlivé stavební ani inženýrské objekty. 



1.11 vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  
 
 Tato stavba nemá negativní vliv na okolní objekty. Stavba není zdrojem odpadních 
látek ani energií, nebude mít tedy vliv na životní prostředí. Stavba nestíní žádné sousední 
budovy. 
 
1.12 způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
 Je posuzována dle zákona č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
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 
 Návrh dimenzí základových konstrukcí a ostatních nosných konstrukcí a prvků bude 
zpracován v další projektové dokumentaci. 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 Není. 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení  
 Není. 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 Není. 
 
3. Požární bezpečnost 
   
 Požární bezpečnost staveb je řešena v příloze Požárně bezpečnostní řešení stavby – 
technická zpráva požární ochrany dle platných vyhlášek, zákonů a ČSN. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 
 V okolí nejsou žádné ekologické zátěže, nedojde k ovlivnění podloží. Při provozu 
objektu bude produkován běžný komunální odpad, jehož likvidaci zajišťuje obec. Odpady 
budou tříděny a následně likvidovány. Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce 
nebudou mít za následek narušení ekologické stability krajiny ani ohrožení biotopů. Vliv na 
ekosystém lze vyloučit. Činnosti provozované ve zmíněných objektech nejsou zdrojem 
radioaktivního zařízení, rovněž tak v nich není manipulováno s radioaktivními materiály. 
 Všechny hygienické místnosti budou mít zajištěno přirozeně větrání okny nebo 
vzduchotechnickým zařízením. V kuchyni bude umístěna digestoř. Jako zdroj tepla bude 
sloužit plynový kotel.  
 Hygienická nezávadnost stavby bude zajištěna použitím schválených výrobků, které 
splňují příslušná ustanovení a normy a dodržení správné technologie výstavby. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
  
 Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a oprávněné zájmy dotčených subjektů.  
 



6. Ochrana proti hluku 
 
 Přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Překročení limitů se nepředpokládá. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
  splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
 Splnění požadavku vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se 
nepožaduje. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
 Bude provedeno měření radonu. Na dotčeném pozemku se nevyskytují agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování ani žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
 Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Provedeme nezbytná opatření k zabránění pádu osob do výkopu, 
z lešení. Opatření k zamezení zranění osob padajícím špatně uloženým nebo zajištěným 
stavebním materiálem.   
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
 a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Dešťová voda bude odváděna do místní kanalizace, splašková voda svedena do místní 
kanalizace. 
 b) zásobování vodou 
Objekt bude napojen na vodovodní přípojku, na pozemku bude zřízená vodoměrná šachta. 
 c) zásobování energiemi 
Objekt bude napojen na přípojku elektrické energie. Elektroměrný rozvaděč bude umístěn na 
hranici pozemku. 
 d) řešení dopravy 
Příjezd k objektu bude po místní komunikaci, navazující na hlavní silnici III/11621. 
 e) povrchové úpravy okolní stavby, včetně vegetačních úprav  
Zemina bude uložena a poté použita na terénní úpravy. Budou provedeny sadovnické úpravy 
dle přání investora. Část okolí stavby bude ozeleněna, část vydlážděna žulovými kostkami, 
kolem objektu bude okapový chodník. 
 f) plyn 
Objekt bude napojen na přípojku plynu. Přípojka na hranici pozemku spolu s hlavním 
uzávěrem plynu. 
 



12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 
 Na stavbě se žádná nevyskytují. 
 
 
 
 
 
 
V Mrákotíně 30. 4. 2012     Vypracovala: Ivona Šimková 
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         Vypracovala: Šimková Ivona 
            2011/2012 



1. Pozemní (stavební) objekty 
 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva 
 

 a) účel objektu  
 Jedná se o rodinný dům na katastrálním území 292/6 v Obci Mrákotín. Objekt je 

nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Zastřešení nad garáží zelená střecha, nad 
2NP sedlová střecha. Nadmořská výška 0,000= 560,510 m.n.m. Bpv. Navržený objekt bude 
odpovídat charakteru okolní zástavby.  

 
 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 

 
Architektonické řešení vychází z požadavků investora. Objekt nového rodinného 

domu bude nepodsklepený. Střecha nad obytnými prostory sedlová, tvarovaná dle půdorysu 
zastavěné plochy. Nad garáží zelená střecha. 

Hlavní vstup je orientován na jihozápad z přilehlé komunikace. Od hlavního vchodu 
vcházíme do zádveří, kde je umožněn přístup do šatny, na wc a do prádelny. Z prádelny je 
umožněn vstup do garáže. Dále přes halu do kuchyně s jídelním koutem a obývacího pokoje. 
Z obývacího pokoje je umožněn vstup na venkovní terasu. Z haly jsou dveře do pokoje pro 
hosty a vstup na schodiště. Po schodišti přijdeme do druhého podlaží, zde jsou dva dětské 
pokoje, ložnice, koupelna a malý sklad. 

 Budova není navržena pro pohyb lidí se sníženou schopností pohybu. Navržený objekt 
bude odpovídat charakteru okolní zástavby. Použitý materiálem, tvary a rozměry výplní 
otvorů i členění fasády nenarušuje architektonický ráz okolí. 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a slunění 
 
Počet bytových jednotek v domě: 1 
Kapacita:    4-5 osob 
 
Dotčená plocha zastavěná:  258,20 m2 
Dotčený prostor obestavěný:  1292,30 m3 

 

Plocha stavebního pozemku:  929,0m2 

Procento zastavění:   27,80% 
Vstup do objektu je orientován na jihozápad. 
 

 d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost  
 

1. ZEMNÍ PRÁCE 
Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice min. 2m kolem 

budoucího objektu. Rýhy pro základové pasy budou vyhloubeny dle výkresů základů, kde 
jsou uvedeny hloubky základové spáry. Spára bude začištěna ručně. Zemina bude využita na 
terénní úpravy. Orná půda bude deponována na pozemku a použita na terénní úpravy. 

 



. 2. ZÁKLADY 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu bylo rozhodnuto o 

založení stavby na základových pásech z prostého betonu v nezámrzné hloubce. Materiál pro 
betonáž základů bude beton C 16/20. V základových konstrukcích musí být provedeny 
prostupy inženýrských sítí. Provede se vyhloubení rýh, které se potom ručně začistí. Bude 
provedena základová deska tl. 150 mm z betonu C 16/20. Betonáž práce mohou probíhat, 
pokud teplota neklesne pod 5°C.  

 
3. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 

Zdivo nosných zdí bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 30 P+D a 
POROTHERM 44P+D. Obvodové zdivo bude zatepleno izolací tl. 150mm. Vnitřní nosné 
zdivo bude provedeno z cihelných bloků Porotherm 24 P+D. Pro zdivo příček bude použit 
Porotherm 11,5 P+D.  

Jako překlady budou použity systémové překlady Porotherm7 dle jednotlivých 
výkresů. Pro komínové zdivo bude použit systém od firmy Schiedel. 
 
 4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 STROP 

Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je tvořena ker. vložkami 
MIAKO a stropními nosníky POT POROTHERM. Vyztužený roznášecí bet. deskou tl. 
60mm, C20/25. Celková tloušťka stropu je 250mm. Železobetonové věnce jsou provedeny 
z betonu třídy C20/25 a výztuže.  
 KROV 

Krov je dřevěný, tvořený vaznicemi, sloupky, kleštinami a krokvemi. Vaznice budou o 
rozměrech 160/180mm. Krokve budou 120/160mm, pozednice 150/120mm.  Dřevěné vaznice 
budou uloženy na dřevěných sloupkách o rozměru 160/160mm. Tyto sloupky budou posazeny 
na nosném zdivu. Pozednice bude kotvena do železobetonového věnce pomocí závitové tyče 
průměru 16mm po cca 1,5m. Krokve budou ztuženy dvojicí kleštin 2x80x160mm.  

Všechny dřevěné prvky budou ošetřeny trojnásobným nátěrem proti plísním a 
dřevokaznému hmyzu. Všechny ocelové prvky budou natřeny 2x základním nátěrem 1x 
vrchním nátěrem. 
 STŘECHA 

Střecha má sklon 25°. Krytina je navržena z betonových tašek KM Beta barva černá. 
Tašky budou osazeny na kontralatích a latích 30/50mm. Doplňky tvoří protisněhové tašky, 
krajní tašky, odvětrávací tašky, hřebenáče – vše dle technologického postupu výrobce.  
 
 5. ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY 
 Venkovní tenkovrstvá omítka tl. 20mm. Vnitřní omítky stěn POROTHERM SO tl. 
15mm. Obklady v koupelnách, WC a kuchyni budou provedeny keramickým obkladem dle 
výběru investora. V půdorysech je uvedena výška obkladu v kulatých závorkách.  
 Všechny skladby podlah jsou uvedeny ve výkresech. Podlahy budou provedeny z ker. 
dlažby a linolea dle výběru investora. Venkovní dlažba bude kamenná žulové desky a žul. 
kostky. 
 
 
 6. KONSTRUKCE A PRÁCE PSV 
 HYDROIZOLACE 
 Izolace proti zemní vlhkosti bude řešena pomocí nopové folie s protiradonovým 
opatřením na střední riziko. Pojistná hydroizolace v koupelnách bude hydroizolace Bitagit 
S15, v místech sprchového koutu a vany do výšky 2 m, po obvodě místnosti 20 cm nad 
podlahu s výztužným páskem.  



 TEPELNÉ IZOLACE 
 Na obvodové konstrukci je navržena tepelná izolace ISOVER TF tl.150mm. Zateplení 
mezi krokvemi Isover MULTIKOMFORT tl. 160mm a pod krokvemi tl. 180mm. 
Na tepelnou izolaci podlah v 1NP bude použit ISOVER EPS GREY tl.140mm a v 2NP Isover 
EPS GREY tl. 40mm. 
 
 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
 Všechny klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu tl. 0,7 mm. 
Jednotlivé výrobky viz. výpis prvků.  
 
 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 
 Okna a venkovní dveře budou plastová s izolačními dvojskly. Vnitřní dveře jsou 
dřevěné s obložkovými zárubněmi. Jednotlivé výrobky viz. výpis prvků.  
 
 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 
 Jedná se o kovové části zábradlí u schodiště, u dveří, atd., viz. výpis prvků 
  
 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
 Systém opláštění navržených skladeb a tloušťek zajišťuje tepelně technické vlastnosti. 
Tepelné izolace novostavby jsou navrženy tak, aby dům splňoval požadované hodnoty 
součinitelů prostupu tepla.  Jednotlivé prostupy konstrukcí jsou vypočteny v příloze.  
 
 f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 Založení objektu je navrženo na základových pasech. Základové konstrukce byly 
zvoleny s ohledem na místní podmínky. Z hlediska klimatického i z hlediska geologického a s 
přihlédnutím k mechanicko-fyzikálním vlastnostem základových pud se doporučuje 
základovou spáru situovat minimálně 1 m pod upraveným terénem.  
  
 ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY 
 Na základě znalostí o lokalitě a geologických poměrech se doporučuje postupovat při 
navrhování základu pro staticky nenáročné objekty a složité základové poměry podle zásad II. 
geotechnické kategorie, přičemž při posouzení únosnosti je možné vyjít z hodnoty tabulkové 
výpočtové únosnosti Rdt dle ČSN 73 1001. U hodnot tabulkové výpočtové únosnosti je nutná 
případná úprava dle přílohy 6, pozn. 1 až 3 (vliv hloubky založení). 
 
 STLAČITELNOST 
 Aby sedání jednotlivých objektu bylo rovnoměrné je nutno zakládat jednotlivé objekty 
stavby na základových půdách shodných. 
 
 PODZEMNÍ VODA 
 Hladina podzemní vody nebyla sondážními pracemi zastižená. Je však nutno věnovat 
pozornost těm opatřením, která vyloučí dotaci podzákladí povrchovými, či jinými vodami 
(netěsná kanalizace atd.) 
 
 
g) vliv objektu a jeho užívání  na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 Stavba nebude mít žádný výrazný vliv na životní prostředí.  Odpady vzniklé na stavbě 
budou tříděny a následně likvidovány třídírnou odpadu. Upozornění: Do běžného 



komunálního odpadu nespadají některé často se vyskytující odpady vzniklé při provozu jako 
např. vybité baterie, zářivky, zbytky léku a jiných chemikálií. Ty je provozovatel objektu 
povinen odnášet na místa zvlášť určená pro sběr nebezpečného odpadu. 
 
 h) dopravní řešení 
 Objekt je napojen na místní komunikaci, parkování osobních aut bude v garáži. 
 

 i) ochrana objektu před škodlivými vlivy životního prostředí, protiradonová 
opatření 

 Pozemek je kvalifikován jako plocha bez radonového indexu. Za dostatečné 
protiradonové opatření se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 
těsnosti (tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy). Další 
škodlivé vlivy nejsou známy. Při realizaci je zejména nutné přizpůsobit kvalitu izolace spodní 
stavby skutečným hydrogeologickým podmínkám zjištěným na stavbě. 
 

 j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Projektová dokumentace byla provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
 
Bezpečnost práce: pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu výstavby je nutno dbát 
požadavku platných zákonu České Republiky. Souvisejícími právními předpisy jsou: 
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruhu orgánu a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředku. 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
 
Upozornění: 
V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu osob z 
lešení nebo z rozestavěných podlaží a nezbytná opatření k zamezení zranění osob padajícím 
špatně uloženým nebo špatně zajištěným stavebním materiálem. Přes obecnou známost těchto 
nebezpečí se uvedená zranění s mnohdy velmi těžkými následky na stavbách stále v hojném 
počtu vyskytují. 
 
 
 
V Mrákotíně dne 30.4.2012     Vypracovala: Ivona Šimková 



 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Vypracovala: Ivona Šimková 
               2011/2012  

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Identifikační údaje 
 

Název akce: Rodinný dům 
Místo stavby:  parcelní číslo  292/6 

kat. území Mrákotín, kraj Vysočina 

 Stavebník:   Markéta Foitová 

 Trvalý pobyt:   Mrákotín 33, 58854 Mrákotín 
      

 Projektant:   Ivona Šimková 

 Adresa:   Mrákotín 36, 588 54 Mrákotín 
  
 Charakter stavby:  novostavba 
 Využití:   rodinný dům 
 Kapacita   4-5 osob 
  
  
  
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  
 
 Dosavadní využití pozemku – orná půda. V současné době je pozemek určený 
k výstavbě rodinného domu, pozemek - volný nezastavěný. Pozemek je ve vlastnictví 
investora.  

 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 Byla provedena prohlídka staveniště. Stavebně historický průzkum nebyl 
nutný, protože se dílo nenachází v CHKO, není v památkovém zájmu. 
 Napojení pozemku, určeného ke stavbě rodinného domu, je přes stavební 
připravenost parcel – pilíř elektro a HUP. Objekt bude napojen na obecní vodovod a 
na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Vytápění celého objektu je zajištěno plynem. 
Příjezd k objektu bude po nově budované komunikaci navazující z hlavní komunikace 
III/11261 ve směru na Částkovice.  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

 Podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci byly zapracovány do 
projektové dokumentace a navržené řešení odsouhlaseno. Jiné požadavky nebyly v projektu 
řešeny. 



 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Projekt rodinného domu byl zpracován podle obecných technických požadavků na 
výstavbu a využívání území. Splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. Na základě 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.  

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 

Objekt je navržen v území určeném jako oblast zóny pro bytovou výstavbu. Budou 
dodrženy minimální odstupy od hranic pozemku a od okolních rodinných domů.  

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 

Dílo nevyvolává časové a věcné vazby na okolní výstavbu. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládané zahájení stavby:  07/2011  
Předpokládané ukončení stavby:  10/2012 

 
 Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní 
stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

i) Statistické údaje o stavbě 
Plocha celého pozemku:  929 m² 
Zastavěná plocha:   258,20m² 
Podlahová plocha 1NP:  213,10m² 
Podlahová plocha 2NP:  176,30m²  
Obestavěný prostor:   1292,30m³ 

Kapacita:    4-5 osob 
Počet bytových jednotek v domě: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mrákotíně dne 30.4.2012    Vypracovala: Šimková Ivona 



Závěr 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma návrh rodinného domu. Rodinný dům 

jsem umístila v obci Mrákotín. Navrhla jsem dům pro bydlení pro čtyř až pěti člennou rodinu. 

Zabývala jsem se návrhem kompletní realizace domu. Nejprve zaměření pozemku a jeho 

umístění na stavební parcele. Dále zatížení a posouzení základů, návrh skladeb stěn, stropů. 

Posouzení z hlediska tepelné techniky a energetické náročnosti. Zvolení vhodného materiálu 

pro výstavbu. Vyřešení vhodné dispozice domu. Napsala jsem všechny potřebné zprávy a 

zabývala jsem se i řešením z hlediska požární bezpečnosti. Podrobněji jsem se zabývala 

technickým řešením a realizací zelené střechy, kterou jsem na domě navrhla.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RD  rodinný dům 

Š  revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

P+D  pero a drážka 

NP  nadzemní podlaží 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

EL   elektroměr 

p  prostor pro odpad 

PTH  POROTHERM 
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