
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ 
DETACHED HOUSE WITH A DESIGN OFFICE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Jiří Bednář  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Ing. PETR KACÁLEK 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                   







Abstrakt 
 
Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou na 
úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, s dvěma 
nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. Konstrukční systém podsklepené části 
tvoří ztracené bednění a nadzemní část tvoří rámová dřevostavba. Návrh domu respektuje 
územní plán města Příbor a stávající uliční zástavbu. Dále klade důraz na dispoziční řešení 
včetně zajištění konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory energie a bezpečnosti 
při užívání objektu. 
 
Klí čová slova 
 
Rodinný dům, projekční kancelář, dřevostavba, rámová konstrukce, ztracené bednění, Posi-
Joist technologie, plochá střecha, vegetační střecha 
  
  
Abstract 
  
The aim of my bachelor thesis is a project of  a new detached house with a shop at a level of 
the documentation for the structure realization. The building is partly basement with two 
above-ground floor and a flat roof. The structural system of the basement part is made up of 
permanent shuttering and the above-ground part is made up of timber frame. The project of 
the building is in accordance with the development plan of Příbor and with the current street 
built. The work puts great emphasis on layout including security of the construction in terms 
of statics, architecture, energy savings and safety at utilizing the structure.   
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Úvod 
 
 Tato bakalářská zpracovává projekt dle zadání bakalářské práce na úrovni 
dokumentace pro provedení stavby. Ke zpracování práce jsem použil veškerých informačních 
zdrojů, které naleznete v seznamu použitých zdrojů. Předmětem mé bakalářské práce je návrh 
novostavby rodinného domu s provozovnou-projekční kanceláří. Bakalářskou práci jsem 
zpracoval samostatně s přispěním cenných rad Ing. Petra Kanálka, za což mu děkuji.  
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a) Identifika ční údaje: 
 

  Název stavby      : RODINNÝ DŮM S PROJEKČNÍ KANCELÁ ŘÍ 
     PŘÍBOR č. parcely 2382/10 
 
Stavební objekty: projekt není členěn na stavební objekty 
 
Stupeň   :  DPS Dokumentace pro provádění stavby 
 
Druh stavby  : Novostavba RD s projekční kanceláří  
 
Účel využití  : bydlení a podnikání 
 
Investor  : Jiří Bednář 
     Sedlnice 556 47 
     Sedlnice 742 56 
 
                          
Hl. projektant : Jiří Bednář 
     Sedlnice 556 47 
     Sedlnice 742 56 
 
    IČ: ………………. 
    DIČ:………………. 
  
                         Odpovědný projektant: Jiří Bednář 
                       ČKAIT:…………..   
 
Místo stavby : k.ú. Příbor 735329 
     Parc. č.  2382/10 orná půda  
     Pozemek je majetkem investora. 
    
Sousední pozemky:  
Parc. č. 1996/2 
majitel: Putala Valentin a Putalová Daniela, Sušilova 910, 
 
Parc. č. 2328/1 
majitel: Gilar Jan, U vodojemu 1235, Valašské Meziříčí, 757 01 
 
Parc.č. 2382/9 
majitel: Rulf Jiří Ing, Pod Haškovcem 1554, Příbor, 742 58, Rulfová Dana, Choráze 1504, 
Příbor, 742 58 
 
Parc.č. 2382/13 
majitel: Šproch Vladimír Ing. a Šprochová Judita, Sušilova 19, Příbor, 742 58 
 
Parc.č. 2382/22 
majitel:  Schneider Milan a Schneiderová Irena, Pod Haškovcem 1552, Příbor, 742 58 
 
Parc.č. 2382/43 
majitel: Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 742 58 
   . 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetko-
právních vztazích: 
 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu RD s projekční kanceláří na parc. č. 
2328/10. Pozemek na parc. č. 2328/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. 
Pozemek je ve vlastnictví investora.  
Parcela se nachází v zastavěném území města Příbor v zóně pro bydlení individuální a je 
určena k výstavbě rodinných domů. Na parcelu se nevztahují žádné omezení vlastnického 
práva.  
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu:  
 

V rámci přípravy projektu byl zmapován pozemek a byla vytvořena studie na základě 
požadavků investora. Dále byl proveden geologický průzkum, na jehož základě byl určen druh 
zeminy a hladina podzemní vody.  

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 
Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
 V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky 
č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby tímto způsobem: 
 
- §5 -  je využito stávajících rozptylových ploch a zařízení pro dopravu v klidu, které jsou 
svými parametry dostačující.  
- §6 – stavba bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení 
požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací. Přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa 
pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a trvale označená. 
Splaškové vody budou odváděny do jednotné kanalizace a povrchové vody a vody 
z drenážního systému budou odvedeny do systému retenčních bloků Rigo-fill.  
- §7 -  pozemek bude nově oplocen. 
- §8 - mechanická odolnost a stabilita je řešena ve statickém výpočtu, požární bezpečnost je 
řešena v Požárně bezpečnostním řešení.  
Úspora energie a tepelná ochrana je zajištěna návrhem obalových konstrukcí na tepelně 
technické vlastnosti v hodnotách doporučených současně platnou normou. 
Ochrana proti hluku a bezpečnost stavby při užívání je řešena návrhem konstrukcí a splňuje 
hodnoty platné normy.  
- §9 - mechanická odolnost a stabilita: viz předešlý odstavec. 
- §10 - díky charakteru stavby nedojde k ohrožení života a zdraví osob, bezpečnosti, 
a zdravých životních podmínek jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a nedojde 
k ohrožení životního prostředí. Stavba bude dostatečně odizolována od zemní vlhkosti a bude 
dostatečně zateplena. Světle výšky místnosti stejně jako úrovně podlahy obytné místnosti nad 
upraveným terénem a nad hladinou podzemní vody odpovídají normovým požadavkům. 
- §11 – všechny obytné místnosti jsou větratelné přirozeným způsobem okny a je v nich 
zajištěno dostatečné denní osvětlení. Umělé osvětlení je podle normových požadavků. 
Všechny obytné místnosti budou vytápěny pomocí vzduchotechniky a podlahového vytápění 
s možností regulace tepla. 
- §12 – pobytové místnosti nebudou žádnými konstrukcemi zastíněné. 
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- §13 – Prosluněny jsou všechny obytné místnosti dle normových hodnot. 
- §14 – v objektu samotném ani v jeho okolí není významný zdroj hluku ani vibrací. Od hluku 
z přilehlé komunikace budou vnitřní prostory dostatečně chráněny obvodovými konstrukcemi 
a standardními okny a dveřmi. Jednotlivé místnosti budou od sebe odděleny příčkami 
a stěnami s dostatečnou zvukovou neprůzvučností. Instalační potrubí a potrubí 
vzduchotechniky budou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních 
prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený cizí hluk. 
- §15 - vnitřní komunikace svými rozměry umožní přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 
800mm. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. 
- §16 - použité konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana 
budov. Díky použitým materiálům a typu otopného systému budou zaručeny požadavky 
na tepelnou ochranu uživatelů. 
- §17 - vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k odstraňování staveb a demolicím. Se 
stavebním odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
- §18 - Nově navržené základy a budou odizolovány proti vniknutí zemní vlhkosti do 
nadzemní části objektu a chráněny před agresivními vodami a látkami, které je poškozují. 
- §19 - vnitřní příčky a stěny jsou tvořeny materiály s dostatečnou zvukovou neprůzvučností. 
Obvodové konstrukce vyhovují požadavkům dle ČSN 73 0532 a splňují požadavky na tepelně 
technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní pár a vzduchu konstrukcemi dané 
normovými hodnotami. 
- §20 - Vnější  i  vnitřní  stropní  konstrukce  budou  spolu s podlahami a povrchy splňovat 
požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla,  prostupu  vodní  páry  a  
vzduchu  konstrukcemi  v  ustáleném  neustáleném teplotním stavu, které vychází z 
normových hodnot. 

Stropy jsou dodatečně opatřeny zvukovou izolací tak, aby jejich vážená stavební 
neprůzvučnost a vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 
splňovala minimální požadavky stavební neprůzvučnosti dané normovými hodnotami dle 
ČSN 73 0532 
- §21 - Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti  v  
ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu dotykové teplot  podlah, a dále  
požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané - normovými  
hodnotami. 
Podlahové krytiny budou použity takové, aby byla splněna normová hodnota na jejich 
protiskluznost, a to dle ČSN 74 4507. 
Instalace  uložené  v  podlaze  nenaruší vlastnosti podlahy požadované pro příslušný prostor. 
- §22 - Rozměry schodiště a další parametry vyhovují normovým hodnotám dle ČSN 73 4130. 
- §23 - Hluk ze schodiště do okolních místností bude díky dostatečně akusticky 
neprůzvučných stěn eliminován. Schodiště bude přirozeně větrané a bude dostatečně 
osvětlené. 
- §24 - v objektu se nenachází komín - neřeší se. 
- §25 - Střechy vyhovují požadavkům, a to dle ČSN 73 1901 
- §26 - okna a dveře budou použita standardní, která budou vyhovovat z hlediska tuhosti, 
tepelně technických požadavků, akustiky i výměny vzduchu. Průchozí šířky dveří všech 
obytných místností je min.800mm. Čisté výšky parapetů oken budou min.850mm.  
- §27 - schodiště bude opatřeno šikmými zábradelními madly ve výšce cca 1000mm, 
která budou zakulacená a široká cca 45mm.  
- §28 - v objektu se nenacházejí výtahy - neřeší se 
- §29 - v objektu se nenacházejí výtahové a větrací šachty - neřeší se 
- §30 - v objektu se nenacházejí shozy pro odpad - neřeší se 
- §31 - předsazená část nad terasou je navržena tak, aby zabezpečovala bezpečný provoz 
terasy.   
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- §32 - Potrubí studené vody bude tepelně izolováno. Rozvodné a cirkulační potrubí teplé 
vody bude tepelně izolováno. Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude osazen před vodoměr; 
bude přístupný a jeho umístění bude viditelně a trvale označeno. 
- §33 - potrubí kanalizační přípojky splaškové kanalizace RD bude uloženo do nezámrzné 
hloubky. Čisticí tvarovky nebudou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik 
odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. Větrací potrubí vnitřní 
kanalizace musí být vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního pláště. 
- §34 - vnitřní silnoproudé rozvody budou připojeny na distribuční sítě přípojkou NN. 
Elektrický rozvod bude splňovat požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku, bude 
přehledný, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch, bude zajišťovat 
dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru. Stavba bude 
umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí elektronických komunikací do budovy, 
umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých rozvodů a vnitřních rozvodů 
sítí elektronických komunikací až ke koncovým bodům sítě.  Vnitřní silnoproudé rozvody 
a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací budou splňovat požadavky na zabezpečení 
proti zneužití. Stavba bude mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení 
umožňující vypnutí elektrické energie. U stavby bude zřízena hlavní ochranná přípojnice a její 
uzemnění bude provedeno propojením se základovým zemničem. 
- §35 - stavba není připojena na plynovodní přípojku.  
- §36 -  na objektu bude zřízena ochrana před bleskem. Pro uzemnění systému ochrany před 
bleskem bude zřízen základový zemnič.  
- §37 – vzduchotechnické zařízení zajistí parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby 
vyhovělo hygienickým a technologickým požadavkům. Výfuk odpadního vzduchu bude 
proveden a umístěn podle normových hodnot 
- §38 - spotřebiče budou mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu. V otopných 
soustavách budou osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopných 
soustav. Při provozu otopných soustav bude zajištěno řízení tepelného výkonu v závislosti na 
potřebě tepla. 
- §40 - u stavby na vlastním pozemku bude zřízeno stálé stanoviště pro sběrnou nádobu na 
směsný komunální odpad.  
Světlá výška obytných místností je v 1S je 2,5m, 1NP 2,7m, ve 2NP 2,7m, což splňuje § 40 
odst. 2. Sklon schodišťových ramen je 35°, v jednom rameni není více než 18 schodišťových 
stupňů. 
Nejmenší podchodná výška a průchodná šířka odpovídá §40 odst. 4. 
- §43 - Světlá výška pokoje pro hosty je 2,7 což splňuje § 43 odst. 4. 4 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 
 
 Novostavba rodinného domu a využití pozemku je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území: 
 
 Stavba není časově ani věcně vázána na žádnou jinou stavbu či jiné opatření. 

 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
 
Předpokládané zahájení stavby  07/2012 
Předpokládané dokončení stavby 11/2012 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 
 
Nový stav : 
Zastavěná plocha na parcele 2382/10:   266,74m2 
Obestavěný prostor:     1778,5 m3 
 
Předpokládaný investiční náklad:   10 350  tis. Kč 
 

 
Duben 2012          Jiří Bednář 

 
   



Závěr 
 

Při vytváření této bakalářské práce jsem se seznámil se spoustou informací ohledně 
problematiky dřevostaveb, plochých střech a příhradových stropních vazníků. Snad i díky této 
práci jsem se posunul blíž ke kvalitnímu stavebnímu inženýrovi.    



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 
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RD-rodinný dům 

NP-nadzemní podlaží 
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SV-světlá výška 

T.I.-tepelná izolace 
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LVL - Vrstvené dřevo 

K-ce-konstrukce 

ŽB-železobeton 

EPS-expandovaný polystyren 

XPS-extrudovaný polystyren 

PE-polyethylen 

PUR-polyuretan 
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