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Abstrakt  
Předmětem bakalářské práce je novostavba jednogeneračního rodinného domu 

s přechodným ubytováním. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném  pozemku v 

Kroměříži. Skládá se ze dvou nadzemních podlaží. Hlavní vstup je orientován na jihozápad. 

Budova je navržena ze systému KM BETA. Konstrukce stropu je ze systému HODOTERM – 

KM BETA. Konstrukci střechy tvoří dvě pultové střechy se sklonem střešní roviny 15°.  

  

Klíčová slova:  

Jednogenerační rodinný dům, rovinatý terén, stropní konstrukce, pultová střecha 

  

Abstract  

The subject of the Thesis is a newly built of univoltine house with a temporary 

accommodation. The building is laid into the flat landscape of the selected allotment in the 

city called Kroměříž. It consists of the two floors. The main entry is oriented to the southwest. 

The building is designed from the KM BETA system. The construction of the ceiling system is 

designed from HODOTERM - KM BETA. The construction of the rooftop consists of the two 

pent roofs with a 15 ° slope of the roof plane. 

 

Keywords 

The univoltine house, flat landscape, the construction of the ceiling, pent roof 
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ÚVOD 
 
Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu.  

Objekt je umístěn do katastrálního území v okresním městě Kroměříž.  

Cílem této práce je návrh jednogeneračního rodinného domu s přechodným ubytováním. 

Dům je navržen z hlediska vhodných dispozičních vazeb a návrh dispozice je přizpůsobený 

ergonomickým požadavkům. Jedna část objektu bude sloužit obyvatelům k pohodlnému 

bydlení a druhá část bude využita pro přechodné ubytování. 

Dům je dvoupodlažní nepodsklepený. Objekt je rozdělen na dvě části s rozdílným využitím. 

První část domu je dvoupodlažní s účelem bydlení pro rodinu. V prvním nadzemním podlaží 

se nacházejí společné a komunikační prostory. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pouze 

obytné prostory. V části určené pro přechodné ubytování jsou navržené dva samostatné 

pokoje s vlastním sociálním zařízením a společnou kuchyní. Objekt je navržen jako 

samostatně stojící se samostatnou garáží.  

Jako nosný stavební systém jsou použity vápenopískové cihly KM Beta. Příčky v prvním 

nadzemním podlaží jsou také navrženy z tohoto vápenopískového zdiva a ve druhém 

nadzemním podlaží jsou použity příčky firmy KNAUF. Obvodové zdivo je navíc zatepleno 

kontaktním zateplovacím systém, jehož vrstvy tvoří ucelený certifikovaný systém KMB 

SENDWIX. Vodorovné nosné konstrukce jsou ze skládaného keramického stropu 

HodoMiako v celkové tloušťce 250 mm. Střecha je navržena jako pultová se dvěma střešními 

rovinami, se stejným sklonem. 
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a) identifikace stavby, jméno a p říjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma (fyzické osoby), obchodní firma, I Č, sídlo stavebníka (právnické osoby), 
jméno a p říjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě s vyzna čeným oborem, 
pop řípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její ú čel 
 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu 

Místo stavby: Kroměříž 

Katastrální území: Kroměříž 

Parcela č.: 1020/175 

Stavebník: Jan Adamíček 

 Tomkova 1945/21, Kroměříž, 767 01 

 Tel. 736149118 

Projektant: Lenka Strouhalová 

 Poděbradova 301 

 768 24 Hulín 

 Tel. 604685622 

Číslo autorizace: - 

  
Základní charakteristika stavby a její ú čel:  
 Jedná se o stavbu rodinného domu se samostatnou jednotkou 

určenou pro přechodné privátní ubytování. Stavba se dělí na dvě části, na objekt určený 

pro bydlení pro rodinu a objekt určený pro ubytování zejména studentů. Stavba je 

nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a dvěma pultovými střechami. Stavba 

je prováděna ze stavebních dílců KM-Beta SENDWIX.  

  Hlavní vstup do objektu je orientován na JZ. Taktéž je 

orientován i vstup privátního ubytování na JZ. Příjezd na pozemek je řešen přímo 

sjezdem z ulice Třasoňova. Na pozemku je umístěna garáž se dvěma stáními: pro 

rodinu a parkovací stání pro návštěvníky ubytování. 

 V první bytové jednotce jsou v 1NP navrženy zejména 

komunikační prostory a 2NP je navrženo jako obytná část pro čtyřčlennou rodinu. V 1NP 

se nacházejí tři obytné místnosti a hygienické zařízení. Dále se zde nachází terasa 

orientovaná na Z, na kterou je přístup ze dvou obytných místností. Ze zádveří je vstup 

do šatny, technické místnosti a haly. 2NP je spojeno s přízemím dvouramenným 

železobetonovým schodištěm. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí 3 obytné 

místnosti: šatna, hygienické zařízení a balkon orientovaný na jih.  



 Druhá bytová jednotka je navržena pro přechodné ubytování se 

dvěma obytnými pokoji s vlastním hygienickým zařízením. Dále se zde nachází úklidová 

místnost, společná kuchyně a půdní prostory přístupné z chodby pomocí skládacích 

schodů.   

 Střechy jsou navrženy jako pultové se stejným sklonem 15°. 

Pro malý spád střechy je navržena vláknocementová střešní krytina. Střecha bude 

zateplena nad krokevním zateplovacím systémem tak, aby byl dodržen požadavek na 

součinitel prostupu tepla U dle platné normy.  

 Nosný systém stěn je navržen z vápenopískových cihel tloušťky 

240 mm. Vnitřní nenosný systém je taktéž z vápenopískových cihel tloušťky 115 mm. 

Vnější nosné stěny jsou zatepleny polystyrenem tak, aby splňovaly požadavek 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Základy a část 

nosné stěny budou zatepleny extrudovaným soklovým polystyrenem. Z jedné třetiny je 

stavba obložena lícovými cihlami.  

 Vodorovná konstrukce nad 1NP je navržena z keramických 

stropních dílců. Vložky jsou zality betonem C20/25 o tloušťky 60 mm. Celková tloušťka 

stropní konstrukce je 250 mm. Nad druhým 2NP je stropní konstrukce navržena ze 

sádrokartonových desek jako pnutý podhled tloušťky 70 mm. Vodorovná konstrukce nad 

1NP v privátním ubytováním je navržena částečně z keramického skládaného stropu a 

částečně z pnutého podhledu se sádrokartonovými deskami. 

 Základy jsou navrženy jako plošné ze základových pasů. 

Základy jsou navržené z betonu C16/20 v ne zámrzné  hloubce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Sousedící pozemky: 
 

Parcelní 
číslo Vlastník Adresa majitele Dosavadní 

využití Výměra (m 2) 

1020/173 Zatloukal 
Luděk 

Spáčilova 303/9, 
Kroměříž, 76701 Orná půda 746 

1020/174 Paulu Tomáš 
U Prachárny 
4464/7, Kroměříž, 
76701 

Orná půda 702 

1020/176 Stratilová 
Jarmila 

U Prachárny 
4465/5, Kroměříž, 
76701 

Orná půda 692 

1020/248 Majda Roman 
U Prachárny 
4467/1, Kroměříž, 
76701 

Orná půda 516 

1020/165 Stuchlík 
Antonín 

U Prachárny 
4468/1a, 
Kroměříž, 767 01 

Orná půda 770 

1020/122 Město 
Kroměříž 

Velké náměstí 
115, Kroměříž, 
767 58 

Ostatní plocha 
 703 

 

Stávající parcela – 1020/175 je nezastavěná a dosud využívaná jako trvale travnatý 

porost. Území je dle územního plánu určeno k zastavění pro rodinné bydlení. Území je 

opatřeno inženýrskými sítěmi a komunikacemi. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 

Výměra pozemku dle katastru:   823m2 

Zastavěná plocha:   249,27 m2 

Obestavěný prostor:   877,98m2 

Vlastník:   Jan Adamíček, Tomkova 1945/21,  

   Kroměříž, 767 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  

 
                                Na stavebním pozemku byl proveden radonový a 

hydrogeologický průzkum. Dle výsledku radonového průzkumu bylo provedeno zatřídění 

do nízkého radonového rizika. Při hydrogeologickém průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody nemá vliv na výstavu. Dle průzkumů základových poměrů byl určen druh 

zeminy. Tyto informace jsou zohledněny při návrhu základových konstrukcí.  

                               Pozemek je v přímém sousedství s místní komunikací, čehož 

bude využito při napojení na dopravní infrastrukturu.  

                               Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno pomocí 

přípojky na veřejný vodovodní řád, napojení na veřejnou síť elektrické energie a 

napojení plynovodní přípojky na veřejnou síť. V lokalitě je zřízený veřejný kanalizační 

řád, na který bude kanalizace připojena. Kanalizace je oddělená – dešťová a splašková 

kanalizace. 

 
d) informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

 

Všechny požadavky jsou splněny dle dotčených orgánů. 

 

Ochrana životního prostředí – všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny 

s využitím stavby nebudou v rozporu a ochranou životního prostředí. Vzniklé skládky a 

odpady ze stavby budou převezeny na místní skládku a tím nebude narušeno životní 

prostředí. Orgán státní správy posoudil vlivy této stavby a shledal ji jako způsobilou. 

 

Vodohospodářská správa – Povodí Moravy shledalo stavbu jako způsobilou, Moravní 

náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště. 

 

Ochrana ovzduší – stavba v průběhu výstavby a dále po dobu užívání nebude ohrožovat 

ovzduší. 

 

Ochrana lesů ČR – na stavební parcele se les nevyskytuje. 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 

orná půda – nutno vyjmout z katastru nemovitostí. 

 



Ochrana proti ohni – objekt z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje, podrobněji řešeno 

v požární zprávě. Hasičský záchranný sbor Kroměříž shledal takto chráněný objekt jako 

způsobilý.  

 

Policie ČR, dopravní inspektorát – z hlediska omezení dopravy je stavba způsobilá. 

 

Památková péče – pozemek nezasahuje do památkově chráněného území, a proto 

krajský úřad ve Zlíně shledal pozemek jako způsobilý. 

 
e) informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

 
                                 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami 

vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavu ve znění vyhlášky 

č.491/2006 Sb. 

                                 Na stavební práce bude dohlížet autorizovaná osoba jako funkce 

stavebního dozoru. O změně od projektové dokumentace musí být proveden zápis do 

stavebního deníku a vzniklé změny zaznamenat do projektové dokumentace. Dle 

závažnosti odchylky se od projektové dokumentace se změna nahlásí na stavební úřad.  

                                 Předání a přejímání stavebních etap musí být zaznamenán ve 

stavebním deníku. Za řádné vedení stavebního deníku má zodpovědnost 

stavbyvedoucí. Stavební práce musí probíhat dle platných norem o provedení práce. Je 

nutné dbát na BOZP dle platného znění. 

 
f) údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 s tavebního zákona 
  

                                  Stavba bude provedena na základě vydání územního 

rozhodnutí městským úřadem. Všechny podmínky regulačního plánu a územního 

rozhodnutí jsou splněny. 

 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňujíc stavby a jiná opat ření 

v dot čeném území  
 
V době výstavby budou přístupové komunikace a inženýrské sítě hotovy.  

 
 
 
 
 
 
 
 



h) předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby  
 
Termín zahájení výstavby: Duben 2013 

Termín ukončení výstavby: Srpen 2014 

 

Postup výstavby: - skrývka ornice, výkopové práce 

- základové konstrukce 

- hrubá stavba - stěny, stropy, příčky, dřevěný krov 

- výplně otvorů 

- vnitřní instalace 

- terénní úpravy 

- dokončovací práce. 

 
i)  statistické 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 m 2, a o počtu byt ů v budovách bytových a nebytových 

 

Orientační cena pozemku je stanovena na 3 950 000 Kč.  

- Výměra pozemku:  823m2 

- Obestavěný prostor budovy: 877,98m2 

- Zastavěný plocha budovy: 249,27m2 

- Podlahová plocha budovy: 265,36m2 

 

Počet podlaží:  2 

 

 

 

 

Dne: 24.5.2012      Podpis: Strouhalová Lenka 
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1.    Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení  
 

a) zhodnocení staveništ ě, u měny dokon čené stavby též vyhodnocení sou časného 

stavu konstrukce, stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památk ové péči 

 
                                Staveniště se nachází na pozemku s parcelním číslem 1020/175 

v katastrálním území Kroměříž 674834. Rozloha pozemku je 823m2. Pozemek je veden 

jako orná půda.  

                                Staveniště má rovinatý tvar, lokalita je určena k zastavění a 

výstavbě rodinných domů. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 

území a nehrozí zde sesuvy. Nenachází se v památkové zóně. 

 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

                                Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní objekt, 

nepodsklepený. Objekt má dvě, navzájem výškově odsazené pultové střechy se 

s klonem 15°. Fasádní omítka je v barv ě žluto-zelené s tmavě hnědým cihlovým 

obkladem. Balkon tvoří nezastřešenou předsazenou konstrukci. Nosné zdivo je tvořeno 

z vápenopískových cihel KM BETA SENDWIX. Vnitřní nenosné příčky jsou 

z vápenopískové cihly KM BETA a ze sádrokartonových příček KNAUF. Štít rodinného 

domu je orientován na jihovýchod a to směrem k příjezdové cestě. 

                                Dispozice celého domu je navržena dle investora a jsou 

respektovány hlavní zásady řešení dispozice. 

 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a řešení 

vnějších ploch 
 

technické řešení s popisem pozemních staveb 

                               Objekt je založen na monolitických betonových základových 

pasech z betonu C16/20. Z vrchu základových pasů je vybetonovaná železobetonová 

podkladní deska tl 150mm vyztužení kari sítí – výztuž 5mm, oka – 100/100. 

                              Obvodové zdivo je zhotoveno z prvků KM BETA SENDWIX s tl. 

240mm. Zateplení je řešeno jako dodatečné kontaktní zateplení z EPS. Vnitřní příčky 

jsou provedeny z vápenopískových cihel KM BETA a ze sádrokartonových příček 

KNAUF – typ příčky W111 a W112. Zdivo bude ukončeno ve výšce stropu 

železobetonovým věncem.  



                              Stropní konstrukce je provedena jako skládaný keramický strop a 

to z prvků HODOMIAKO. Tvarovky jsou zalité betonem třídy C16/20. Strop je v tl. 

250mm.  

                              Povrchy stěn jsou opatřeny omítkami CEMIX, cihelným a 

keramickým obkladem. Podlahy budou plovoucí s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby, lamina a dřevěných vlysů. Dveře a okna jdou navržena celodřevěná. 

                              Komínové těleso je navrženo jako dvousložkový systém Schiedel. 

Jedná se o jedno průduchový komín rozměru 360x360mm. Střešní krytina je navržena 

z vláknocementových desek Cembrit a to kvůli malému sklonu střechy. Bude provedeno 

zateplení nad krokvemi od firmy Bachltecta. 

 

technická infrastruktura 

                             Vnitřní odpady budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci 

pomocí kanalizační přípojky. Vnitřní rozvody vodovodu budou napojeny na veřejný 

vodovod pomocí vodovodní přípojky s vodoměrnou soustavou. Vnitřní instalace bude 

napojena na veřejné vedení nízkého napětí kabelovou přípojkou s měřením. HUP je 

umístěn na hranici pozemku a to v samostatně vybudovaném sloupku v oplocení. 

Elektro přípojka bude umístěna na fasádě objektu. Elektroměr bude taktéž umístěn 

v této skříni na fasádě.  

                            Odvětrání kuchyňského sporáku bude nucená do vnějšího 

prostředí. Vytápění vnitřních prostor bude pomocí plynového kondenzačního kotle 

Protherm.  

 

řešení vnějších ploch 

                             Vnější plochy jsou řešeny pomocí betonové zámkové dlažby BEST, 

které spojují rodinný dům s garáží a s příjezdovou komunikací. Dlažba je lemována 

betonovými zahradními obrubníky. Je provedeno vyspárování vnějších ploch – viz 

situace.  

                             Kolem objektu je navržen okapový chodník s praným kačírkem, 

který je taktéž vyspárovaný. Ostatní vnější plochy jsou zatravněny.  

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

                            Objekt je napojen na veřejnou komunikaci, která je majetkem města 

Kroměříž. V komunikaci jsou umístěny veřejné sítě.  

                            Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod a síť 

NN. Napojovací body jsou na hranici pozemku.  



 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a 
svážném území 

 

Nebyl zjištěn výskyt poddolovaného území. Příjezd k objektu je řešen      

z místní veřejné komunikace. Hluk komunikace není uvažován vzhledem k využití 

komunikace v závislosti na charakteru zástavby. Parkování vozidel je zajištěno garáží 

s dvojitým stáním na hranici pozemku a volným stáním taktéž na hranici pozemku. 

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

                            Stavba nemá významný vliv na životní prostředí. Budou dodrženy 

všechny požadované limity hluku. Odpad ze stavby bude likvidován a odvážen na 

skládku tak aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti a ke znečišťování komunikací a 

sousedních pozemků. Při likvidaci odpadů je třeba postupovat dle zákona č.185/2001 

Sb. Stavba nebude stínit okolní zástavbě a nebude mít vliv na znečistění ovzduší a 

prostředí.  

                             Nakládání s odpady bude řešeno pomocí zpevněné a zastřešené 

plochy pro umístění popelnic. Tato plocha bude umístěna na okraji pozemku přilehlé 

k veřejné komunikaci u vchodu na pozemek.  

 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací 
       Bezbariérové užívání není řešeno. 
 

h) průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace 
 

                     Byl proveden průzkum radonového rizika, podle jehož výsledků se 

stanovilo nízké riziko radonu. Byla navržena hydroizolace proti vodě a i proti případnému 

vnikání radonu do objektu. Dále byl proveden průzkum základových poměrů (zjištěním 

informací o podloží okolních objektů, u kterých byly provedeny průzkumy). Na základě 

těchto informací byla učena třída a druh zeminy a navrženy základové pasy.  

                     Průzkum stávajících stavů inženýrských sítí, kvůli přesnému 

napojené domovních přípojek, byl proveden na základě podkladů dotčených orgánů.  

               Před zahájením stavebních prací bylo provedeno vytýčení objektu. 

  

 
 

 
 



i) údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 
výškový systém 

                                Pro vytýčení stavby bude sloužit situační plán, stávající hranice 

pozemku a kopie katastrální mapy, které jsou součástí projektové dokumentace. Před 

zahájení prací bude provedeno výškopisné a polohopisné zaměření. Zaměření bylo 

provedeno v JTSK a v syst. BPV. Vytyčovací údaje jsou součástí situace stavby. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty  
   

  SOP 01 RODINNÝ DŮM 

  SOP 02 GARÁŽ 

  SOP 03 SKLÍPEK 

  SOI 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY-pochůzí 

  SOI 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY-pojízdné 

  SOI 06 SADOVÉ ÚPRAVY-trávník, keře, stromy 

  SOI 07 NOVÁ PŘÍPOJKA VODA 

  SOI 08 NOVÁ PŘÍPOJKA PLYN 

  SOI 09 NOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO 

  SOI 10 NOVÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

  SOI 11 NOVÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

  SOI 12 OPLOCENÍ POZEMKU, MÍSTO NA UKLÁDÁNÍ DOM. ODPADU 

 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí  

                                  Stavební úpravy ani provoz stavby nebudou mít negativní vliv 

na okolní pozemky a stavby. Po skončení výstavby budou nevyužité plochy uvedeny do 

původního stavu. 

 
 

l) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

                                        Při provádění stavby je nutné dodržet nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády 362/2005 Sb., O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 



                                  Základní povinnosti zhotovitele jsou vybavení všech pracovníků 

osobními ochrannými pomůckami, evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě 

vyskytují, seznámení pracovníků s technologickým postupem prací, které jsou jejich 

náplní práce, a další.  

                                  Proti neoprávněnému vniku nepovolaných osob na staveniště 

bude sloužit oplocení, které bude sahat do výšky 1,8 m. 

 

 
2. Mechanická odolnost a stabilita   

                                  Objekt je navržen tak, aby zatížení na něj působící v průběhu    

výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Nezbytně nutné provedené statické výpočty jsou přiloženy ve statickém posouzení.  

Byly provedeny výpočty rozměrů základových pasů.  

 
3. Požární bezpe čnost  
 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Objekt byl navržen dle: 

dle vyhlášky 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

norem ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

Podrobné řešení požární bezpečnosti viz příloha. 

 



4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 

                                  Kanalizace je napojena na veřejnou přípojku, napojení vnitřního 

vodovodu na veřejný vodovodní řád a napojení elektroinstalací na vedení NN.  

                                  Použité materiály budou opatřeny certifikátem o jejich zdravotní 

nezávadnosti.  

                                  Osvětlení objektu je přirozené okny, což je dostačující. Odvětrání 

kuchyňského sporáku bude nucené do vnějšího prostoru. Vytápění vnitřních prostor bude 

pomocí plynového kondenzačního kotle Protherm. V objektu budou běžní domácí spotřebiče 

(lednice, sporák, pračka…).  

                                 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným 

materiálem. Komunální odpad bude ekologicky likvidován. Manipulaci s ekologicky 

nebezpečným odpadem určují vyhlášky 185/2001, 381/2001. Hluk je upravován vyhláškou 

148/2006.  

 
 
5. Bezpečnost p ři užívání  
 

                                  Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. 

Konstrukce zábradlí na schodišti musí mít výšku madla nejméně 1 m a musí být dále 

provedena v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí.  

                                 Při provozu v budově je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní 

předpisy a návody na obsluhu jednotlivých technických zařízení. 

6. Ochrana proti hluku  

                                             Vnitřní příčky i obvodové zdivo splňují požadavky na ochranu 

proti hluku. Dřevěná euro okna jsou navržena s izolačním trojsklem, který omezuje vnikání 

hluku do objektu. Provoz na vedlejší komunikaci je nízký, a proto hluk bude minimální. 

Stropní konstrukce je navržena tak aby splnila akustické požadavky.  

Výpočty akustického hluku a posouzení – viz příloha v projektové dokumentaci. 

Posouzení dle vyhlášky 148/2006 Sb. Akustické posouzení konstrukcí  

 

 

 



7. Úspora energie a ochrana tepla  
 

a) Splnění požadavku na energetickou náročnost 

 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí vyhovují požadavkům dle 

normy ČS 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky. Podrobné 

posouzení jednotlivých konstrukcí – viz příloha  

 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Výpočet tepelných ztrát – viz příloha - Energetický štítek budovy. Zatřídění objektu do 

skupiny A – velmi úsporná. 

 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 
orientace  
 
Bezbariérové užívání není řešeno. 
 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost řed 

                                               V celém objektu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a 

bude zároveň využívána jako ochrana proti pronikání radonu z podloží do objektu. Hladina 

podzemní vody byla zjištěna pod základovou spárou, agresivita spodní vody nebyla zjištěna. 

Stavba není umístěna v poddolovaném nebo sesuvném území. Na pozemek nezasahují 

ochranná nebo bezpečnostní pásma.  

 
10. Ochrana obyvatelstva  
 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

jsou splněny. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty)  
  
a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod  

 

Při objektu budou zřízeny dvě kanalizační přípojky. Jedna přípojka pro svedení 

splaškových vod, druhá pro svedení dešťových vod. Přípojky budou napojeny na veřejné 

kanalizační sítě, které ústní do čističky odpadních vod.  

 



 
b) Zásobování vodou  
 

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

bude osazen vodoměr. 

 
c) Zásobování energiemi  
 

Budova bude mít napojení na veřejné vedení nízkého napětí a na vedení plynu. 
 

d) Řešení dopravy  
 

Na parcelu 1020/175 je po místní komunikaci, která sousedí se stavebním pozemkem. 
 

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

                             Vnější plochy jsou řešeny pomocí betonové zámkové dlažby BEST, 

které spojují rodinný dům s garáží a s příjezdovou komunikací. Dlažba je lemována 

betonovými zahradními obrubníky. Je provedeno vyspárování vnějších ploch – viz 

situace.  

                              Kolem objektu je navržen okapový chodník s praným kačírkem, 

který je taktéž vyspárovaný. Ostatní vnější plochy jsou zatravněny.  

 
f) Elektronické komunikace  
 

Rodinný dům bude podle potřeby uživatelů napojena na internetovou síť a satelitní 

přijímač. 

 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb  
 
      Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb se nevyskytují. 

 
 

 
 
 
 
     
 
 
Dne: 24.5.2012     Podpis: Lenka Strouhalová 
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a) Účel objektu : 
                                           Objekt tvoří jeden celek, ale dispozičně je rozdělen na dvě 

samostatné bytové jednotky s rozdílným využitím. Hlavní bytová jednotka je využívána 

čtyřčlennou rodinou k bydlení a vedlejší jednotka je využívána k dočasnému 

privátnímu ubytování. Ubytování je určeno zejména k ubytování studentů. 

 
b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
                                          Objekt je navržen na stavebním pozemku, který je rovinatý 

s minimálním sklonem. Rodinný dům se skládá ze dvou nadzemních podlaží.  

 

1NP – PRVNÍ BYTOVÁ JEDNOTKA 

                                                    V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 

komunikační a společné prostory. Z krytého závětří je vstup do zádveří ze kterého 

vedou dveře do šatny a technické místnosti. Zádveří ústí do prostorné haly, z kterého 

vedou železobetonové schody do 2 NP. Z haly jsou vstupy do hygienického zařízení, 

pracovny, kuchyně a obývacího pokoje. Kuchyně je propojena s obývacím pokojem 

posuvnými dveřmi. Z kuchyně a obývacího pokoje jsou vstupy na dřevěnou terasu 

s pergolou.  

 

2NP – PRVNÍ BYTOVÁ JEDNOTKA 

                                                    Po schodišti, které ústí z prvního nadzemního 

podlaží, je přístup do druhého nadzemního podlaží. Zde se nachází klidová zóna 

celého domu. Z chodby jsou vstupy do prostorné ložnice, pokoje pro hosty, dětského 

pokoje, šatny a hygienického zařízení. Všechny místnosti jsou řešeny samostatně a 

nejsou vzájemně propojeny. Z chodby vedou balkonové dveře na nezastřešený 

balkon. V ložnici a dětském pokoji se nacházejí střešní okna.  

 

1NP – DRUHÁ BYTOVÁ JEDNOTKA 

                                                   Ze zádveří je vstup na chodbu, odkud jsou vstupy do 

společné kuchyně a dále do soukromých pokojů určené pro studenty. Nacházejí se 

zde 2 samostatné pokoje s vlastními hygienickými zařízeními. První pokoj je určen 

pro 2 osoby, druhý pro 3 osoby. Na společné chodbě jsou zabudované skládací 

schody vedoucí na půdu, která je určena pouze pro skladování věcí. 

 

 



                                                   Vzhled objektu nenarušuje okolní ráz krajiny a 

zapadá do okolní zástavby. Tvar střechy je navržen pultový se sklonem 15°. Ob ě 

střešní roviny jsou navzájem odsazené a mají různou výšku. Jako střešní krytina jsou 

navrženy vláknocementové desky, kvůli malému spádu střešních rovin. Konstrukce 

střechy je navržena tak, že jedna střešní rovina je uložena na nosných stěnách a 

druhá je uložena kromě nosných stěn i na vaznici, která je ukotvená do 

železobetonového věnce. 

                                                  Dům se nachází ve střední části pozemku, tak aby 

byly dodrženy odstupové vzdálenosti. Pozemek bude opatřen oplocením a výsadbou, 

která bude rozdělovat využití pozemku pro návštěvníky a rodinu. Plot je navržený 

zděný s dřevěnými latěmi v místě přiléhajícím ke komunikaci a zbylá část pozemku 

bude oplocená drátěným pletivem s vysázením živého plotu. 

 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslun ění 
 

- Výměra pozemku dle katastru nemovitostí:  823m2 

- Obestavěný prostor budovy:    877,98m2 

- Zastavěný plocha budovy:    249,27m2 

- Podlahová plocha budovy:    265,36m2 

- Zpevněné plochy:     130,23m2 

- Parkovací stání:     76,79 m2 

- Plocha pro odpad:     1,9 m2 

- Předpokládaný počet obyvatel rodinného domu:       4 osoby 

- Předpokládaný počet ubytovaných:       1 až 5 osob 

 
d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
 

Základové konstrukce: 

                                       Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém 

byly zhodnoceny výsledky průzkumu základového podloží. Na základě výpočtu bylo 

stanoveno založení objektu na základových pasech z prostého betonu. Šířka základu 

byla vypočítána na 400 mm a hloubka základové spáry navržená dle nezámrzné 

hloubky tj. -1200 mm.  

                                       Po skrývce horniny se provedou výkopy a provede se 

bednění pro základové pasy. Tyto pasy jsou zhotoveny z prostého betonu třídy 

C16/20. Základové pasy jsou dodatečně zatepleny XPS Perimetr. Základy pod 



objektem mají základovou spáru navrženou v menší hloubce tj. -850 mm. Základ pod 

schodištěm je pouze v hloubce tj.  –650 mm.  

                                       Základová deska je navržená tloušťky 150 mm z betonu třídy 

C16/20, který je vyztužen vloženou kary sítí s oky 100x100 mm. V místě uložení 

příčky bude provedeno vyztužení  základové desky zdvojenou kary sítí.  

                           Na pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, na 

jehož základě bylo stanoveno nízké riziko výskytu radonu. Jako hydroizolace je 

navržena fólie Fatrafol s ochrannou geotextylií, která současně brání prostupu radonu 

z podloží do objektu. 

 
Svislé konstrukce: 

 

Nosné a nenosné svislé konstrukce budou provedeny z vápenopískových tvárnic KM 

– Beta Sendwix. Obvodové nosné stěny jsou lepeny na tenkovrstvé cementové 

lepidlo a tvárnice jsou rozměru 250x240x248 KM BETA Sendwix 8DF - LD. Nenosné 

dělící stěny jsou navrženy taktéž z vápenopískových tvárnic o rozměrech 

238x250x115 – KM BETA 4DF – LD. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno 

kontaktním zateplovacím systémem KM BETA, pomocí tepelné izolace ISOVER 

GREY v tloušťce 150 mm, který bude ke zdivu připevněn pomocí lepidla Cemix. 

V místě soklu a u základu budou stěny zatepleny pomocí ISOVER Perimetr v tloušťce 

100 mm. Tato tepelná izolace bude vytažena 400 mm nad úroveň přilehlého terénu. 

Z jedné třetiny fasádní plochy objektu je navržen obklad z obkladních lícových pásků 

KM- Beta. 

 

Vodorovné konstrukce: 

 

Strop nad prvním nadzemním podlažím je navržen jako skládaný, z keramických 

stropních složek HODOMIAKO. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Osová 

vzdálenost nosníků je 625 mm. Keramické tvarovky se zalijí betonovou vrstvou  ( 

C20/25) v tloušťce 60 mm. V místě napojení balkonové konstrukce pomocí ISO 

Nosníku SHOCK, jsou navrženy snížené keramické tvarovky. Ve stropní konstrukci 

bude provedeno provázání výztuže schodiště, kde jsou opět navrženy snížené 

keramické tvarovky ( výztuž B 410 ). 

 Vodorovná konstrukce nad 2NP a části 1NP u druhé bytové jednotky je tvořena 

sádrokartonovým pnutým podhledem. Sádrokartonové desky KNAUF budou 

připevněny na rošt, který je upevněn mezi dvěma stěnami, které jsou do vzdálenosti 



4,75 m. V prostorách se zvýšenou vlhkostí jsou použity sádrokartonové desky  AQUA 

PANEL.  

 

Schodiště: 

 

Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické. Bude použit beton třídy 

C20/25 s výztuží B410. Výztuž schodiště bude provázána s výztuží stropní 

konstrukce nad 1NP. Schodiště bude obloženo keramickou dlažbou. Nosnou 

konstrukci schodiště tvoří nosné stěny po obvodu schodiště. Výpočet schodiště je 

přiložen v projektové dokumentaci. Výpočet byl proveden dle platných norem. 

Schodišťové stupně jsou rozměru 300x161 mm. Pod schodištěm je navržen 

základový pás výšky 300mm. 

 

Komín: 

 

Komín je určen pro odvod zplodin z plynového kotle. Komín je jednoprůduchový 

dvousložkový – 360x360 mm. Jedná se o komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT. 

Kotel i komín jsou umístěny v 1NP v technické místnosti. Komín je vyveden 980 mm 

nad úroveň hřebene střechy. Komín je opatřen komínovou hlavou a obkladem ( 

systém SCHIEDEL). Komín bude postaven na základovou patku z prostého betonu 

třídy C 16/20. 

 

Střešní konstrukce: 

 

                                                    Střecha je navržena jako pultová se dvěma střešními 

rovinami, které mají stejný sklon 15° ale jsou navz ájem odsazené. Nosná konstrukce 

krovu je navržena ze smrkového řeziva. Nosné prvky tvoří krokve, pozednice a 

vaznice. Pro velkou délku krokví je nutno v místě uložení krokve na pozednici provést 

napojení dvou krokví.  

                                          Jako střešní krytina je navržena vláknocementová 

deska, kvůli malému sklonu střešních rovin. Krytina je připevněna na střešní latě 

40x60 mm. Jako hlavní hydroizolaci střechy tvoří asfaltový pás typu S. Hydroizolace 

je uložena na nad krokevní tepelněizolační systém Bachatecta o tloušťce 200 mm.  

Skladba střechy vyhovuje minimálním hodnotám při posuzování tepelného součinitele 

prostupu tepla. V místě obývacích pokojů je pod OSB deskami připevněn 

sádrokartonový podhled s tepelnou izolací ISOVER AKUSTIK v tloušťce 40 mm. 

Střecha bude opatřena klempířskými prvky pro odvodnění.  



                                                  Ve střešní konstrukci se nachází střešní okna, 

prostupy pro komín, pro odvětrávání kanalizace a výlez na střechu. 

 

Okna a dveře: 

 

Okna jsou navržena z euro profilu. Zasklení je pomocí izolačního trojskla. Hodnota 

součinitele prostupu tepla U = 0,7 W/m2 K. Dveře interiérové i exteriérové jsou 

dřevěné. Vstupní dveře jsou opatřeny bezpečnostním kováním. Součinitel prostupu 

tepla u vchodových dveří U = 1,0  W/m2 K. Vnitřní zárubně jsou navrženy jako 

obložkové.   

 

Podlahy: 

 

Podlahy jsou navrženy plovoucí s různou nášlapnou vrstvou, dle provozu místnosti. 

Podlaha nad terénem je zateplena vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS GREY 150 

v tloušťce 130 mm. Všechny skladby podlah vyhovují na posouzení součinitele 

prostupu tepla. Ve skladbě podlahy v 1NP je navržena jako tepelná izolace minerální 

vata ISOVER N v tloušťce 50 mm. Na chodbách, hygienických prostorách, kuchyních 

a užitných místností je navržena nášlapná vrstva keramická dlažba – Rako o tloušťce 

9 mm.  V obytných místnostech je navrženo PVC a dřevěné vlysy. Všechny podlahy 

jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícím použité nášlapné vrstvě podlahy.  

 

Povrchové úpravy: 

 

Vnější i vnitřní omítky jsou navrženy ze systému Cemix. Z vnější strany bude použita 

akrylátová rýhovaná omítka, základní penetrace, sklo vláknitá tkanina R117 a lepící 

stěrkovací hmota Basic 115. V místě soklu bude použita mozaiková omítka, jako 

vnější vrstva. Na vnitřní omítky bude použit polymer cementový spojovací můstek 

Cemix 221 a jádrová omítka jednovrstvá 0,73. V koupelnách a kuchyních je navržen 

keramický obklad Rako. 

 

Odvětrání: 

 

Všechny místnosti rodinného domu jsou odvětrány přirozeně okny. Navržená 

dispozice umožnila přirozené větrání všech místností a nebylo nutno navrhovat další 

větrací systémy.  

 



Technická infrastruktura: 

 

 Napojení přípojky vody, plynu a elektřiny bude proveden na veřejný řád. Přípojka 

vody vede do vodoměrné šachty umístěné na pozemku investora. Přípojka plynu 

vede po oplocení pozemku – umístěn sloupek s HUP a elektroměrem. Další napojení 

od přípojky je pomocí domovního přívodu. Domovní přívody je nutné opatřit 

ochrannou trubkou z materiálu HDPE. Splašková a dešťová kanalizace je napojena 

na veřejný kanalizační řád. 

 

Oplocení: 

 

 Pozemek bude opatřen oplocením a výsadbou. Plot je navržený jako zděný 

s dřevěnými latěmi v místě přiléhající ke komunikaci, zbylá část pozemku bude 

oplocená drátěným pletivem s vysázením živého plotu.  

Ve zděném oplocení je zabudován sloupek pro elektroměr a HUP. Pro vjezd na 

pozemek slouží příjezdová brána. 

 

            Zpevněné plochy: 

 

 Zpevněná plocha je navržena od místní komunikace k objektu. Dále je navržena jako 

spojovací komunikace mezi objektem, garáží a sklípkem. 

 Zpevněné plochy jsou řešeny pomocí zámkové dlažby Best s tl. 60 mm. Pro 

navrženou dlažbu bude připraven podklad dle výrobce. Zpevněné plochy jsou 

spádovány se sklonem 2 %. 

 
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
 Konstrukce a výplně otvorů splňují požadavky stanovené normou ČSN 73 0540 –                        

Tepelná  ochrana budov. Výpočty a posouzení – viz příloha. 

 
 

KONSTRUKCE  U [W.m-2/K] UN [W.m-2/K] 
Obvodová stěna 0,218 POŽADOVANÉ POŽADOVANÉ 
Sokl 0,29 0,30 0,20 
Podlaha 0,23 0,30 0,20 
Strop nad 1NP 0,5 0,45 0,30 
Pultová střecha 0,49 1,5 0,7 
Strop nad 1NP 0,48 0,75 0,5 
Euro okno Okno: 0,7 1,5 1,2 
Dveře 1,0 1,7 1,2 

 



 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-geologického a 

hydrogeologického pr ůzkumu 
 

                                                      Byl proveden průzkum radonového rizika, podle 

jehož výsledků se stanovilo nízké riziko radonu. Navržená hydroizolace slouží nejen 

k zamezení pronikání zemní vlhkosti, ale také jako protiradonová ochrana.  

                                                      Dále byl proveden průzkum základových poměrů 

(zjištěním informací o podloží okolních objektů, u kterých byly provedeny průzkumy). 

Na základě těchto informací byla učena třída a druh zeminy a navrženy základové 

pasy. Dle vyhodnocení průzkumů: štěrkopísková zemina.  

                                                      Hloubka podzemní vody byla zjištěna v dostatečné 

hloubce a nebude mít vliv na zakládání stavby. Na základě tohoto vyhodnocení se 

postupovalo při návrhu výpočtu základů 

 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 

účinků 
                                               Objekt a jeho užívání nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí, na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude narušovat ráz okolní 

krajiny a bude zapadat do okolní zástavby. 

                                               Nakládání s odpady bude řešeno pomocí zastřešené 

zpevněné plochy, která bude určena pro umístění popelnic. Tato plocha bude na 

hranici pozemku a to u vstupu na pozemek. Na stavbě ani při užívání stavby nebude 

docházet ke vzniku nebezpečného odpadu. 

 

h) Dopravní řešení 

                                               Pozemek sousedí s místní komunikací šíře 6 m, na 

hranici pozemku budou vybudována parkovací stání o rozměrech 2,5x 5 m a 3,5x5 m. 

Parkovací plocha je spádována ve sklonu 2 %. 

 
i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 
                                                     Jako škodlivé vlivy vnějšího prostředí uvažujeme 

hluk z vnějšího okolí. Opatření proti pronikání hluku do interiéru – návrh oken 

s izolačním trojsklem. Místní veřejná komunikace je komunikace druhé třídy a tudíž 

se nepředpokládá nadměrný hluk. 

                                                     Stavba se nachází v klidné lokalitě určené ke stavbě 

rodinných domů, v okolí se nenachází žádné průmyslové stavby či objekty a nejsou 

tudíž uvažovány škodlivé vlivy od průmyslové výstavby. 



                                                     Jako protiradonové opatření je navržena foliová 

izolace FATRAFOL, která slouží nejen jako hydroizolace, ale také jako izolace proti 

pronikání radonu z podloží do objektu. 

 
j) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

                                                         Projektová dokumentace je zpracována dle platné  

vyhlášky č. 268/2009 Sb., O obecných požadavcích. Stavební práce musí probíhat  

v souladu s platnými vyhláškami a normami. Na výstavbu bude dohlížet autorizovaná  

osoba jako stavební dozor. Při provádění stavby a pohybu osob po staveništi je nutné  

dbát na požadavky o bezpečnosti práce na stavbě a ochraně osob dle platných 

vyhlášek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: 24.5.2012      Podpis: Lenka Strouhalová 
 



ZÁVĚR 
Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a právními předpisy tak, aby splňovala 
obecné požadavky na výstavbu. Splňuje požadavky z hlediska požárně bezpečnostního 
řešení, tepelné techniky a akustiky budov.  
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