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ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE: 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 

Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Třebíči. Dům je 

navrţen z cihelných bloků Porotherm, zastropení skládaným stropem Miako. Střecha 

je sedlová atypická. Objekt má 2 nadzemní podlaţí – 2. podlaţí slouţí jako obytné 

podkroví. Pozemek je rovinatý. Všechny konstrukce odpovídají platným normám ČSN.  

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

 

The subject of this Bachelor Thesis is a newly constructed family house located in 

Třebíč. The house was built using Porotherm brick – type blocks and Miako hollow 

ceiling bricks. The roof is of an gable design. The house has two overground floors – 

the second floor takes of a livable attic. The land is flat. All construction was done 

according to valid CSN code.  

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

ČESKÝ JAZYK: 

 

Rodinný dům, sedlová střecha, překlad, cihelný blok, parcela, nadzemní podlaţí, zimní 

zahrada, okno, dveře, základy, strop, řez, pohled, situace, skladba, tepelný most.  

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

 

Family house, gabled roof, lintel, brick block, parcel, floor, winter garden, window, the 

door, foundations, ceiling, incision, view, situation, composition, thermal bridge.  
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ÚVOD: 

 

Navrţený rodinný dům je v souladu se zadáním a s uvedenými 

stavebními a technickými normami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

a) IDENTIFIKACE STAVBY A INVESTORA 

Název akce:             Novostavba rodinného domu v Třebíči 

 

Charakteristika stavby: Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dům má 1 nadzemní 

podlaţí a 2. nadzemní podlaţí, slouţící jako obytné podkroví. Zděný z cihelných bloků 

Porotherm 44 EKO+ (248x440x238mm), spojované tepelněizolační maltou pro vnější 

stěny Porotherm TM. Objekt je zastřešen atypickou sedlovou střechou z keramických 

pálených střešních tašek Tondach. 

 

Místo stavby:                 Za Plovárnou 1950 

  674 01, Třebíč - Podklášteří 

   

Investor:                   Martina Berková 

  Heraltice 119 

  675 21, Okříšky 

 

Vlastník pozemku:  Martina Berková 

  Heraltice 119 

  675 21, Okříšky 

 

Stavebník:  DRAK stav, s.r.o. 

  Polní 836 

  675 51, Jaroměřice nad Rokytnou 

             

Zodpovědný projektant:  Martina Berková 

Autorizační č. projektanta: 1989 

 

Vypracoval:                  Martina Berková 

 

Stupeň PD:                           Dokumentace pro stavební řízení 

 

Datum:              duben 2012 

 

 

 

 

 



b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 

POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Jedná se o novostavbu rodinného domu ve městě Třebíč. Navrţená stavba se nachází na 

pozemku p.č. 139/348. Tato parcela je v osobním vlastnictví slečny Martiny Berkové, která 

je zároveň i investorem. 

 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Byl proveden radonový a geologický průzkum. Příjezdová komunikace je provedena podle 

samostatného projektu, který byl proveden včetně uloţení veřejných sítí zároveň 

s parcelací pozemku. V současné době je komunikace dokončená. Veřejné sítě jsou 

provedeny v nové komunikaci, na pozemek byly přivedeny přípojky: plyn, elektřina, voda 

a sdělovací vedení. Z objektu vede kanalizace. 

Vjezd na parcelu je proveden v souladu s projektem komunikace na severovýchodní části 

pozemku. 

 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ 

SPRÁVY 

Při provádění prací budou dodrţeny všechny podmínky stanovené  

ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. Dodavatel stavby je povinen se seznámit 

s celým zněním všech vyjádření a se všemi podmínkami vyplývajícími z jednotlivých 

vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat. 

 

e) INFORMACE O DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Navrţená stavba splňuje ustanovení: Vyhl. č. 398/2009 o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, zákon č. 183/2006 o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 268/2009 o technických poţadavcích 

na stavby, vyhl. č. 269/2009 o obecných poţadavcích na vyuţívání území (501/2006), 

vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb, dále pak následně veškerých souvisejících 

předpisů, majících vztah k předmětné stavbě. 

 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE 

Jedná se o zděný nepodsklepený rodinný dům s 1 nadzemním podlaţím a 2. nadzemním 

podlaţím jako podkrovím o zastavěné ploše 240,54 m
2
. Stavba vyţaduje povolení 

stavebního úřadu.
 
Je v souladu s Územním rozhodnutím pro tuto lokalitu. Podmínky 

regulačního plánu nejsou dotčeny.
 

 

 

 



g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 

A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

V době projektu není známo, ţe by v blízkosti stavby byla navrhována či realizována jiná 

výstavba, kterou by bylo nutné vzájemně koordinovat. 

Navrţená stavba nemá ţádné věcné ani časové vazby v souvislosti s jinou výstavbou. 

 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY  

Předpokládaná lhůta výstavby: červenec 2012 

 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE  

Předpokládaná hodnota stavby je dána poloţkovým rozpočtem, který by neměl přesáhnout 

více jak 5% ze stanovené ceny. 

Cena byla rozpočtem stanovena na  3.400.000,- KČ  

 

Plocha stavebního pozemku:  1368,28 m
2 

Celková zastavěná plocha:   240,54 m
2 

Celková obytná plocha:     262,62 m
2
 

Procento zastavění:      17,58 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Brně dne 20.4.2012                  Vypracovala: Martina Berková, B4S13 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

I. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a)  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu ve městě Třebíč. Navrţená stavba se nachází na 

pozemku p.č. 139/348. Tato parcela je v osobním vlastnictví slečny Martiny Berkové. Pro 

příjezd vozidel ke stavbě a pro dopravu materiálu lze vyuţít stávající komunikace v blízkosti 

stavby. Staveniště bude doplněno o zpevněnou plochu na skladování materiálů a sestavování 

dílců a kancelářským a sociálním objektem. 

 

b) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

Na parcele č. 139/348 bude vystavěn rodinný dům s 2 nadzemními podlaţími. Objekt je 

zastřešen atypickou sedlovou střechou. Nachází se na rovinatém terénu. Stavba nebude 

narušovat architektonický celek okolní zástavby. Hlavním materiálem hrubé stavby budou 

zdící prvky POROTHERM 44 EKO+ (248x440x238mm). 

 

c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Dům je sestaven ze systému Porotherm, takţe odpadá větší mechanizace strojů. Realizuje se 

na základových pásech z prostého betonu, provedených v dostatečném předstihu. Pro 

obvodové zdivo je pouţito cihelných bloků Porotherm EKO+. Stropní konstrukce je 

z keramických vloţek Miako, zmonolitněna vrstvou betonu. Celková tloušťka stropu je 250 

mm. Dům je napojen na veřejný vodovod, smíšenou kanalizaci, elektřinu a sdělovací vedení. 

Vnější plochy jsou zatravněny, pouze terasa, vjezd a vchod jsou provedeny z teracové dlaţby. 

 

d) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

  

Přímo k objektu nevede komunikace, ale je zajištěn přístupovým chodníkem do objektu a 

vjezdem do garáţe. Nachází se tu parkovací stání v garáţi pro 1 osobní automobil.  V čele 

objektu ze strany vozovky jsou umístěny přípojky (vodovod, plynovod, silnoproud, 

kanalizace).  

  

e) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY 

V KLIDU, DODRŢENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB 

NA PODDOLOVANÉM A SVÁŢNÉM ÚZEMÍ 

 

Nachází se tu parkovací stání v garáţi pro 1 osobní automobil. Stavba je přizpůsobena tak, 

aby nebyla omezena a nijak narušena dopravní infrastruktura. Jedná se o rovinatý terén a 

nejedná se o poddolované území. 



f) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEJÍ OCHRANY 

 

Povolené limity hluku stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném 

znění. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 – 20:00, budou 

dodrţeny schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném znění tj. 

60dB. Nájemníci okolních objektů budou seznámeny s prováděním a průběhem stavebních 

prací. Při výstavbě, zejména bude pamatováno na maximálně moţné vyloučení prašnosti. Při 

realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění veřejných komunikací. Bude zajištěn trvalý 

úklid vozovky před budovou. Přebytečná zemina z výkopů se odveze na skládku. 

Při likvidaci odpadů budou dodrţovány zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. O 

odpadech. Druhy odpadů, které vzniknou při výstavbě a provozu, budou zařazeny dle 

„Katalogu odpadů“, recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci, spalitelný odpad 

bude likvidován ve spalovně komunálního odpadu, nespalitelný odpad bude ukládán na 

povolenou skládku.  

 

g)  ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŢÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 

PLOCH A KOMUNIKACÍ 

 

Objekt není proveden tak, aby vyhovoval bezbariérovým poţadavkům. 

 

h) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ 

DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Před vlastní realizací stavby je nutné provést hydrogeologický průzkum a jeho výsledky 

zohlednit při realizaci základových konstrukcí a drenáţního systému. Bylo provedeno 

geodetické měření, které bylo zadáno specializované firmě, vizuální prohlídka staveniště a 

pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Inţenýrsko-geologický, hydrogeologický 

průzkum a radonový průzkum byly provedeny specializovanou firmou.  

 

i) ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ 

POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

 

Bylo provedeno geodetické měření pro potřeby vypracování projektové dokumentace s 

označením výškového a souřadnicového systému. 

Pouţité podklady: 

kopie katastrální mapy 

geodetické zaměření 

 

j) ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŢENÝRSKÉ OBJEKTY A 

TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

 

Stavba se člení na:      

a) obytnou část 

b) neobytnou část 



Stavební objekt rodinného domu má přípojky vody, smíšené kanalizace, přípojky elektřiny. 

Vyznačeny také vytyčovací body v rozích objektu a vyznačeny polohopisné a výškopisné 

kóty vzhledem k bodu  PB1 - bod české státní nivelační sítě, který je umístěn na víku od 

veřejné kanalizace a PB2, který je umístěn na rohu stavebního pozemku. 

 

k) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY 

PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, 

RESP. JEJICH MINIMALIZACE 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavbě vyuţívá vlastní pozemek, stavební 

firma zajistí průběţný úklid vjezdu a místní komunikace do stavební činnosti. 

 

l) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno dodrţovat: 

-ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

-ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

-ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

-zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

-zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)  

-vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu  

 

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 

zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s moţnými místy a zdroji ohroţení. 

 

II. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

  

Na projekt rodinného domu byl vypracován statický posudek, z něhoţ vyplývá, ţe je stavba 

navrţena tak, aby neměla za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce. 

 

III. POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Na stavbu je vypracována samostatná zpráva dle ČSN 730818, ve které je navrţena a 

posouzena ochrana nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou 

k evakuaci z objektu. Dále jsou vypočítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku vyhoví a 

nepřesahují hranice pozemku. 

 

 



IV. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

 

Větrání je provedeno pomocí okny. Kanalizace je odvedena v souladu s místním poţadavkem. 

   

V. BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

 

Na bezpečnost při uţívání se vztahují platné bezpečnostní předpisy a normy, zejména je nutno 

dodrţovat ustanovení: 

- zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

- zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

VI. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Dle posudku výrobní firmy příčky splňují akustické nároky na stěny mezi jednotlivými 

místnostmi dle ČSN 730532, podle účelu uţití. Vnější stěna dle údajů výrobce zabezpečuje 

vnitřní prostor z hlediska pronikání hluku z vnějšího prostředí.  

 

VII.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

Vnější pouţité keramické nosné zdivo Porotherm 44 EKO+ (248x440x238mm) zajišťuje 

dostatečnou hodnotu součinitele prostupu tepla (splněno U < Un dle ČSN 730540). Nemusí se 

tedy dodatečně zateplovat minerální vlnou.  

 

VIII. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

 

Stavba není navrţena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

IX. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Podle informací od objednatele se na stavbu vztahuje nízký radonový index (bez zvláštních 

poţadavků na izolaci), nutno dokladovat radonovým posudkem. 

 

X. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Stavba splňuje poţadavky dle norem. 

 



XI. INŢENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 

a) Odvodnění stavby 

Stavba je odvodněna pomocí vnitřních svodů, které vedou do stávající kanalizace. 

b) Zásobování vodou 

Stavba je napojena na veřejný vodovod 

c) Zásobování energiemi 

Stavba je napojena na veřejné silové vedení NN 

d) Řešení dopravy 

Komunikace je v zastavěné oblasti jiţ vystavěna. K objektu se povede přístupový 

chodník a vjezd do garáţe. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Brně dne 20.4.2012                    Vypracovala: Martina Berková, B4S13 

 



F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

 

1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) ÚČEL OBJEKTU 

 

Celý objekt je určen pro bydlení. 

 

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÉHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 

VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE.  

 

Budova je členitého půdorysu se sedlovou atypickou střechou. Průčelí objektu je 

rovnoběţné s ulicí. V  zadní části objektu je terasa tvořená teracovou dlaţbou. 

V přízemní části objektu jsou situovány místnosti pro denní činnosti, v druhém patře 

jsou orientovány klidové místnosti. Objekt je osazen na rovinatém terénu, v zadní části 

a po bokách domu je situována zahrada. Převáţní část pozemku bude zatravněna a 

osázena nízkou zelení, komunikační plochy jsou z teracové dlaţby. Objekt je 

přístupný z ulice do 1NP.  

 

c) KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

Objekt je určen pro 4 člennou rodinu, plocha stavebního pozemku je 1368,28 m
2
, 

zastavěná plocha je 240,54 m
2
, procento zastavění je 17,58%. Vstup do budovy je 

orientován na severovýchod, obývací pokoj a loţnice jsou prosluněny jihozápadním 

sluncem. 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 

VAZBĚ NA UŢITÍ OBJEKTU A JEHO POŢADOVANOU ŢIVOTNOST 

 

Výkopy: Parcela se nachází na zemině, která má vlastnosti štěrkopísku s příměsí 

jemnozrnných částí s pevností Rdt= 0,200 MPa. Spadá do kategorie 3-4 a je středně těţko 

rozpojitelná. Výkopek bude ukládán po dobu výstavby v zadní části objektu a následně 

pouţit na dokončovací terénní úpravy. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku. 

 

Základy: Jsou vytvořeny z monolitických betonových pásů s hloubkou základové spáry 1150 

mm pod terénem. Dimenze základových konstrukcí byla ověřena statickým výpočtem. 

Pod obvodovými a středními nosnými stěnami je základový pás široký 650 mm. Výška u 

obvodových stěn je 1000 mm a pod středními nosnými stěnami pásu je 500 mm. 

 

Nosné stěny: Stěnový systém je z keramických tvárnic Porotherm 44 EKO+, zděných na 

tepelněizolační maltu pro vnější stěny Porotherm TM.  

 Střední nosné zdivo je tvořeno systémem Porotherm 24 P+D na maltu pro tenké spáry 

Porotherm Profi. 



 

Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce jsou z keramických stropů Porotherm MIAKO. Ty 

jsou sloţeny z keramobetonových stropních nosníků Porotherm, vyztuţenými svařovanou 

prostorovou výztuţí, a keramických vloţek Miako výšky 190mm. Konstrukce je 

zmonolitněna ţelezobetonovou deskou výšky 60 mm nad líc keramických vloţek. ŢB 

deska je tvořena podporovými příloţkami Ø 8 mm výztuţe B500 kolmo k ose nosníků a 

betonem C 16/20 MPa. 

 

Věnce: Konstrukce věnců jsou monolitické ze ţelezobetonu třídy C 20/25 a oceli B500. 

Výztuţ pro věnce pouţitých v objektu je vytvořena z armovacích košů, které se skládají 

z podélné výztuţe Ø 16 mm a dvoustřiţných třmínků Ø 8 á 250 mm. Tyto koše jsou 

navzájem spojovány přesahem výztuţe a to 300 mm. V rozích věnce se spojení provede 

pomocí výztuţe Ø 8 mm ohnuté do pravého úhlu v délce  přesahu koše 300 mm. 

 

Konstrukce krovu: Je tvořena krokvemi 100/160, osazenými na pozednicích 140/120. Ztuţení 

je zaručeno hambálkem 60/160 a zavětrováním v rovině hambálku (Ondřejovi kříţe) 

50/30 zespodu hambálku. Pozednice jsou kotveny k věncům pomocí kotvy tvořené 

závitovými tyčemi M12/500 mm + kotevní pásovina pozednice 30/5. Kotvy jsou 

umístěny v osové vzdálenosti 1000mm. 

 

Schodiště: Monolitické ţelezobetonové schodiště (beton C 20/25, ocel B500). Vyztuţení 

desky je stanoveno statickým výpočtem. Na desku jsou nadbetonovány nenosné stupně 

z betonu C 20/25. Sklon schodišťového ramene je 33,6°, rozměry stupňů h= 176,1 mm a 

b= 270 mm. 

 

Komínové těleso: V objektu se nachází 2 komínová tělesa. Jeden komínový systém se nachází 

v obývacím pokoji. Jedná se o Schiedel UNI***PLUS (320x590mm), druhý komínový 

systém Schiedel AVANT PRIMO (360x360mm) se nachází v místnosti pro domácí 

práce. Obě komínová tělesa jsou vyvedena na střechu. 

 

Střešní plášť: Horní plášť střešní konstrukce je tvořen krokvemi, na kterých je poloţena 

difúzní folie TONDACH TUNING FOL-S. Na střešních latích a kontralatích jsou 

osazeny keramické střešní tašky TONDACH FALCOVKA 11. Dolní plášť se skládá 

z parotěsné zábrany JUTAFOL N 110 STANDARD uloţené na sádrokartonovém 

podhledu systému KNAUF, na ní tepelná izolace ISOVER UNI v tloušťce 240mm. 

Ve střešní konstrukci jsou také osazeny větrací tašky pro odvětrání koupelny a 

kuchyně. 

  

Příčky: Příčkové zdivo je tvořeno z příčkovek Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry 

Porotherm Profi. 

 

Podhledy: V objektu se nenachází ţádný podhled.  

 

Podlahy: Skladby podlahových konstrukcí jsou zpracovány ve výkresech řezu. Nášlapná 

vrstva je buď z dubových parketových vlysů, keramické nebo teracové dlaţby.  Tepelně 

izolační a akustická vrstva je tvořena minerální vatou ISOVER TANGO tl. 100 mm a 

35mm. Roznášecí vrstva je tvořena betonovou mazaninou z prostého betonu C16/20. 

Hydroizolace je zajištěna separační PE folií. 

 



Izolace: Hydroizolace - Jako hydroizolace spodní stavby je navrţena folie FATRAFOL 803, 

která zároveň slouţí i jako protiradonová bariéra. 

- Hydroizolace střešního pláště je difuzní folií TONDACH TUNING 

FOL-S. 

 

Tepelná izolace - V podlahách ISOVER TANGO 

- Ve střešním plášti ISOVER UNI   

 

Dveře, okna: Okna a dveře jsou provedeny z plastového profilu firmy VEKRA. Výjimka je 

střešní okno VELUX, které je dřevěné. U oken je provedeno zasklení izolačním dvojsklem. 

Okna budou vyrobena aţ do vytvořených otvorů ve zdech na míru. Vstupní dveře jsou 

navrţeny plastové do ocelové rámové zárubně. Vnitřní dveře jsou hladké a členěné, které 

budou osazeny do ocelových rámových zárubní, ocelových zárubní nebo dřevěných 

obloţkových zárubní. 

 

Práce klempířské: Veškeré klempířské výrobky - ţlaby, okapy, lemování atd. bude provedeno 

ocelových plechem tl. 0,7 mm systému LINDAB. 

 

Povrchové úpravy: Vnější omítka bude provedena omítkou Porotherm + tepelněizolační 

omítkou Porotherm Universal, fasádní malba Baumit Nanoporcolor, barva ţlutá party 3023. 

Sokl bude proveden lepící stěrkou Baumit se síťovinou + omítkou na sokl Baumit Mosaik top. 

Vnitřní omítky budou sádrové hlazené systému KNAUF PM 222. V koupelně, na WC a 

v kuchyni mezi kuchyňskou linkou budou provedeny keramické obklady.  

 

Barevné řešení:  

- Střešní krytina měděná 

- Fasáda ţlutá party, sokl mosaik top 

- Okna, dveře barva jasanové dřevo 

- Podbití říms barva přírodní 

 

Zpevněné plochy, chodníky: Pojezdové a pochůzné plochy budou provedeny z teracové 

dlaţby uloţené do štěrkového loţe. 

 

Oplocení: Pozemek bude nově oplocen. Oplocení bude vytvořeno pozinkovaným pletivem do 

výšky 1800mm.  

 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou ověřeny tepelně technickým 

výpočtem a navrţeny tak, aby splňovaly normové hodnoty dle ČSN 730540/2007. 

 

f) ZPŮSOB ZALOŢENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŢENÝRSKO-

GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

 

Na základě předběţných informací od majitelů sousedních objektů byl zvolen způsob 

zaloţení na betonových monolitických základových pásech. Podzemní voda se 

v prostoru staveniště vyskytuje ve značné hloubce a svou hladinou nezasahuje do 

základových poměrů. Základová zemina je pevnosti Rdt=200kPa. Před započetím 

veškerých prací bude stav ověřen kopanými nebo vrtanými sondami. 



 

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŢÍVÁNÍ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 

Objekt koresponduje s okolím a nevyvozuje ţádné negativní účinky na ţivotní 

prostředí. Kanalizační přípojka bude svedena do veřejné stoky a následně do čističky 

odpadních vod. Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sběru TKO. Po 

dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb: - 170201 Dřevo, 

- 170204 Plastové obalové fólie, - 170901 Stavební suť, - 170504 Zemina + kamení, - 

200101 papír a lepenka. Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě  

  smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů 

 

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

U objektu je provedena komunikace do garáţe a místo na venkovní parkování 

automobilu. Tato komunikace je napojená na obecní komunikaci příjezdovou cestou. 

Celá komunikace je vytvořena z teracové dlaţby. 

 

i) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

 

Objekt je dostatečně chráněn proti vnějším povětrnostním vlivům obvodovými 

vnějšími konstrukcemi. Jako hydroizolace je navrţen systém Fatrafol 803, který 

vyhovuje i jako protiradonová bariéra. 

 

j) DODRŢENÍ OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Navrţená stavba je v souladu s vyhláškami 268/2009 O technických poţadavcích na 

stavby, 269/2009 O obecných poţadavcích na vyuţívání území a zákonem 183/2006 O 

územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).  

 

1.1.2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

a) Dispoziční řešení v měřítku 1:100,  

b) Půdorysy jednotlivých podlaţí v měřítku 1:50 

c) Výkres sestavy dílců nad 1.NP v měřítku 1:50 

d) Výkres základů v měřítku 1:50 

e) Výkres krovu v měřítku 1:50 

f) Řezy podélný a příčný v měřítku 1:50 

g) Pohledy v měřítku 1:100 

h) Situace v měřítku 1:200 

i) Výkres situačního řešení v měřítku 1:10000 

doplňkové výkresy – detaily 

 

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

-řešená jako samostatná část PD 

VÝPOČTY 

-zpracovávají se: potřebné výpočty tepelně technické, akustické, 

      výpočet rozměrů základových pasů 

 

V Brně dne 20.4.2012     Vypracovala: Martina Berková 



ZÁVĚR: 

 

Bakalářská práce řeší technické zpracování rodinného domu, tj. 

prováděcí výkresy stavby, technické zprávy, tepelně technické posouzení, 

poţární zprávu a seminární práci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ: 

 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části 

ČSN 73 4301 Obytné budovy          

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0810:06/2005 Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873:06/2003 Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vodou 

Vyhl. MVČR 28/2003 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

Vyhl. MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu   

  státního poţárního dozoru 

Vyhl. MMRČR č.268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

Vyhl. MMRČR č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK: 

 

NP NADZEMNÍ PODLAŢÍ 

KCE KONSTRUKCE 

TI TEPELNÁ IZOLACE 

XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 

P+D PERO + DRÁŢKA 

PTH POROTHERM 

MVC MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ 

MC MALTA CEMENTOVÁ 

PE POLYETHYLEN 

RD RODINNÝ DŮM 

PT PŮVODNÍ TERÉN 

UT UPRAVENÝ TERÉN 

PVC POLYVINYLCHLORID 

ŢB ŢELEZOBETON 
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