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ABSTRAKT  

Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu provádění stavby 

rodinného domu s provozovnou.  

Jedná se o novostavbu, samostatně stojícího rodinného domu, který se nachází v okrajové 

části obce Dubňany. Jde o rovinatý pozemek s možností napojení ke všem inženýrským sítím s 

celkovou plochou 1531,75 m2. 

Budova je nepodsklepená a tvořena dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. 

Využití provozovny je navrženo jako krejčovství s šicí dílnou.  

 Jednota fasády je rozbita užitím tří různých materiálů a velkoformátovými okny, které 

umožňují propojení s okolní krajinou. Výrazným prvkem je kamenný obklad a předsazené konstrukce, 

odlišené od okolní fasády šedou stěrkou imitující pohledový beton. 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic HELUZ, které jsou taktéž použity pro 

vnitřní nosné konstrukce. Dispozici rozdělují sádrokartonové příčky. Stropy jsou zvoleny jako 

monolitický železobeton a jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Interiérové schodiště je řešeno 

jako monolitické železobetonové. Objekt stojí na základových pasech z prostého betonu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rodinný dům, provozovna, plochá střecha, novostavba, podlaží, železobeton 

ABSTRACT  

The aim of the bachelor's thesis is solution of construction of „Detached house with 

workshop“ in the form of project documentation.  

It´s new detached house located on the outskirts of the village Dubňany on flat ground with 

possibility of connection to all engineering networks with total area of 1531,75 square meters. 

The house is without a basement and it consists of two storeys and flat roof. The use of the 

workshop is designed as a tailor´s shop with a sewing workshop. 

The unity of the facade is broken by the use of three different materials and large-format 

windows that allow connection with the surrounding landscape. A significant element is the stone 

cladding and overhanging structures, distinguished from the surrounding facade by a gray trowel 

imitating exposed concrete. 

Perimeter masonry is designed from HELUZ ceramic blocks, which are also used for internal 

load-bearing structures. The layout is divided by plasterboard partitions. The ceilings are chosen as 

monolithic reinforced concrete and are covered with plasterboard ceilings. The interior staircase is 

designed as a monolithic reinforced concrete. The building stands on foundation strips made of plain 

concrete. 

KEYWORDS  

Detached house, workshop, flat roof, new building, floor, reinforced concrete  



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Václav Rachota Rodinný dům s provozovnou. Brno, 2020. 30 s., 208 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Petr Jelínek, Ph.D.  

  



 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Rodinný dům s 

provozovnou je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 21. 5. 2020  

   Václav Rachota 
autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Rodinný dům s provozovnou zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 21. 5. 2020 

   Václav Rachota 
autor práce  



 

 

 

  

PODĚKOVÁNÍ  

Rád bych tímto chtěl velmi poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu 

Ing. Petru Jelínkovi, Ph.D. za poskytování rad a poznatků v průběhu zpracovávání bakalářské 

práce. Dále děkuji své rodině a přátelům za velkou podporu a trpělivost během celého 

studia. 

V Brně dne 21. 5. 2020  

   Václav Rachota 
autor práce  



 

 

OBSAH 

ÚVOD.. .................................................................................................................................. 9 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................. 10 

A.1  Identifikační údaje ..................................................................................................... 10 

A.1.1 Údaje o stavbě ................................................................................................. 10 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi ...................................................................................... 10 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................................... 10 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .............................. 10 

A.3  Seznam vstupních podkladů ...................................................................................... 10 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ................................................................... 11 

B.1  Popis území stavby .................................................................................................... 11 

B.2  Celkový popis stavby ................................................................................................ 15 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ ............................................................................................................... 19 

D.1.  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ............................................. 19 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení ..................................................................... 19 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ........................................................................... 20 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 23 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ..................................................................................... 24 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  A SYMBOLŮ ........................................................ 26 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 29 

 



Strana 9 

 

ÚVOD 

 Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro 

provádění stavby rodinného domu s provozovnou se zpracováním požadavků dle 

příslušných norem.  

Rodinný dům, umístěný v obci Dubňany [633585] na pozemku parcelní číslo 

2658/268 a 2658/258, se nachází v nově vybudované slepé ulici v okrajové části obce 

s výbornou dopravní dostupností. Jedná se o rovinatý pozemek s možností napojení ke 

všem inženýrským sítím s celkovou plochou 1531,75 m2. 

Budova je nepodsklepená a tvořena dvěma nadzemními podlažími a plochou 

střechou. Je dispozičně řešena jako 6+1 s provozovnou v přízemí. Využití provozovny je 

navrženo jako krejčovství s šicí dílnou.  

V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu, obývací pokoj s kuchyní, pokoj pro hosty 

a krejčovství s šicí dílnou, v 2.NP dále klidová část s dětskými pokoji, ložnicí a pracovnou. 

Domu přiléhá zahrada s terasou. 

 Jednota fasády je rozbita užitím tří různých materiálů a velkoformátovými okny, 

které umožňují propojení s okolní krajinou. Výrazným prvkem je kamenný obklad a 

předsazené konstrukce, odlišené od okolní fasády šedou stěrkou imitující pohledový beton. 

 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic HELUZ, které jsou taktéž 

použity pro vnitřní nosné konstrukce. Dispozici rozdělují sádrokartonové příčky. Stropy jsou 

zvoleny jako monolitický železobeton a jsou zakryty sádrokartonovými podhledy.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Rodinný dům s provozovnou 

b) Místo stavby:   Dubňany 696 03, par. č. 2658/268, 2658/258 

     K. ú. Dubňany [633585] 

c) Předmět projektové dokumentace: Účelem projektu je vypracování dokumentace  

pro provádění stavby na novostavbu rodinného domu s provozovnou, včetně 

venkovních ploch, přípojek na inženýrské sítě. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi  

 Čechovský Jiří 

Příčná 11 

695 01 Hodonín 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Václav Rachota 

Bílsko u Hořic 26 

508 01 Bílsko u Hořic 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Členění stavby na objekty: 

SO01 Rodinný dům s provozovnou 

Stavba je napojena přípojkami k inženýrským sítím (plyn, jednotná kanalizace, pitná 

voda, elektřina) a nejsou navržena žádná technologická zařízení.  

A.3  Seznam vstupních podkladů 

 Katastrální mapa a informace z katastru nemovitostí, vizuální prohlídka  

a fotodokumentace pozemku, mapa s vyznačením výškopisného a polohopisného měření, 

požadavky investora, podklady jednotlivých správců technické infrastruktury, zastavovací 

podmínky pro výstavbu rodinného domu s provozovnou, platné normy, vyhlášky  

a předpisy.  
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Rozsah řešeného území je dán hranicí pozemku ve vlastnictví investora parcelní číslo 

2658/268, 2658/258 v katastrálním území Dubňany [633585] a sousedními stavbami  

a pozemky. 

Pozemky s celkovou výměrou 1531,75 m2 se nachází v zastavěném území obce 

Dubňany. Nachází se v okrajové části obce. Pozemek je rovinatý a je ohraničený ze severní 

strany silniční komunikací. Ostatní strany pozemku přiléhají k pozemkům, na kterých jsou 

umístěny stavby rodinných domů a les. V komunikaci podél pozemku vedou inženýrské sítě 

(vodovod, jednotná kanalizace, plynovod, vedení NN).  

Tento pozemek se nachází v místě vymezeném pro výstavbu rodinných domů na 

území obce Dubňany. Dle v současnosti platné územně plánovací dokumentace spadá 

předmětný pozemek pod funkční regulativ BI – plochy bydlení v rodinných domech. 

Navržené umístění objektu je v souladu se stanovenými požadavky na využití území. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu užívání stavby 

Rodinný dům s provozovnou je navržen v souladu s platným územním plánem obce 

Dubňany. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků  

na využívané území. 

Nejsou známy žádné výjimky. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Nejsou známy žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum. Byla provedena vizuální 

prohlídka pozemku a při zpracování projektové dokumentace se vychází z obvyklých 

poměrů v dané lokalitě a provedených hydrogeologických vrtů poblíž řešeného pozemku. 

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně  

dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Nevyskytuje se zde žádné chráněné ložiskové území ani dobývací prostor. Území nespadá 

do území národního parku ani žádné chráněné krajinné oblasti. Na pozemek nezasahují 

žádná maloplošná zvláště chráněná území a nevyskytuje se zde žádný chráněný památný 

strom.  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek neleží v záplavovém území. V území určeném pro výstavbu se nevyskytuje 

riziko poddolování. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navrhovaným záměrem nebudou dotčeny okolní pozemky. Negativní vlivy na jinou 

infrastrukturu se nepředpokládají. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Záměr výstavby novostavby rodinného domu s provozovnou nebude vyžadovat 

žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa 
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Dle platného územního plánu se pozemek nachází ve stabilizované ploše pro 

bydlení a je ve vlastnictví investora. Nedojde k trvalým ani dočasným záborům 

zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k nově navrhované 

stavbě 

Kolem pozemku vede místní asfaltová komunikace šířky 6 m, na níž bude pozemek 

napojen novým sjezdem. 

Novostavba rodinného domu s provozovnou bude napojena novými přípojkami na 

stávající inženýrské sítě (vodovod, jednotná kanalizace, plynovod, vedení NN). Přípojka 

vedení NN bude distributorem ukončena v přípojkové skříni na hranici pozemku. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby se neuplatňuje. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Nejsou. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje  

a provádí 

 

Parcelní číslo: 2658/258 

Obec:  Dubňany [586161] 

Katastrální území: Dubňany [633585] 

Výměra:  746 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: Čechovský Jiří, Příčná 11, 695 01 Hodonín 

 

Parcelní číslo: 2658/268 

Obec:  Dubňany [586161] 

Katastrální území: Dubňany [633585] 

Výměra:  786 m2 

Druh pozemku: orná půda 

Vlastnické právo: Čechovský Jiří, Příčná 11, 695 01 Hodonín 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné  

nebo bezpečnostní pásmo 

Nevznikají žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
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B.2  Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 Řešením je novostavba rodinného domu s provozovnou. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem užívání stavby je bydlení, prodej a drobná výroba. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavbu trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky, technické požadavky na stavby byly dodrženy a jsou 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. 

V navrženém řešení se neuplatňuje vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí jsou zapracovány 

v projektové dokumentaci. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází na poddolovaném území, záplavovém pásmu, památkové 

rezervaci nebo zóně.  

Na území se nepředpokládají archeologickými nálezy, nevyskytuje se zde žádný 

dobývací prostor, území nespadá do území národního parku ani žádné chráněné krajinné 

oblasti. Pozemek nezasahuje na žádná maloplošná zvláště chráněná území a nedotýká se 

nadregionálních nebo regionálních prvků ÚSES ani není součástí soustavy Natura 2000. 
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g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:      496,79  m2 

Obestavěný prostor:      2318,85 m3 

1.NP: obytná plocha:    140,79 m2 

užitná plocha:     281,54 m2 

 z toho užitná plocha provozovny 106,65 m2 

2.NP:  obytná plocha:    145,42 m2 

užitná plocha:     224,62 m2 

Počet bytů:       1 

Počet provozoven:     1 

Velikost bytu:      399,51 m2 

Velikost provozovny:     106,65 m2 

Počet osob (byty):      5 

Počet osob (provozovna):    4 

Počet osob celkem:     9 

Počet parkovacích stání:    2 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže na pozemku investora a dále svedena  

společně se splaškovou vodou do veřejné jednotné kanalizace.  

Zásobování pitnou vodou bude provedeno nově vybudovanou vodovodní přípojkou 

na pozemku investora. 

Shromažďování odpadů bude zajištěno nádobami pro něj určenými, které budou 

umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora. Následně bude odvážen a likvidován 

odbornou firmou, která tuto činnost zajišťuje. Lidé pracující a bydlící v rodinném domě 

s provozovnou jsou povinni dodržovat obecně závaznou vyhlášku o odpadech. 

 

 

 

 



Strana 17 

 

Seznam odpadů: dle vyhl. č. 93/2016 Sb. vyhláška o katalogu odpadů: 

Číslo odpadu Název odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 02 03 Plasty 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

17 02 01 Dřevo 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

 Energetická náročnost stavby 

 Podle požadavků na energetickou náročnost budovy stanovuje vyhl. č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov. 

Dle výpočtu koeficientu prostupu tepla jsou hodnoty stavebních konstrukcí a 

výplňových otvorů horní stavby následující: 

- obvodová stěna v oblasti obložení kamenem U= 0,228 W/m2 K 

- obvodová stěna nadzemních podlaží  U= 0,203 W/m2 K 

- strop nad suterénem     U= 0,263 W/m2 K 

- plochá střecha      U= 0,125 W/m2 K 

- podlaha terasy nad obytným prostorem  U= 0,172 W/m2 K 

- podlaha nad terénem    U= 0,159 W/m2 K 

Stavba vyhovuje požadavků a normám. 

Třída energetické náročnosti budovy spadá do klasifikační třídy B – úsporná. 

Řešení větrání 

Většina místností bude odvětrána přirozeně okny. Nad sporákem v kuchyni bude 

instalován lapač zplodin vaření - odvětrání nuceně ventilátorem a potrubím přes zeď. 

Koupelny a WC v obou patrech budou odvětrány taktéž přirozeně okny a potrubím 

vyvedeným nahoru přes konstrukci střechy. Prostor spíže bude odvětrán větracím otvorem. 

Ostatní místnosti budou odvětrány přirozeně okny a infiltrací výplní jednotlivých otvorů. V 

garáži bude provedeno odvětrání přirozeně okny. 
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Řešení vytápění 

Všechny pobytové jednotky mají zajištěné mikroklimatické prostředí tak,  

aby splňovaly přípustné podmínky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 6/2003, která stanovuje 

hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb. 

Hlavním zdrojem tepla je teplovodní podlahové vytápění, které je v koupelnách 

doplněno otopnými žebříky. 

Řešení osvětlení 

Denní osvětlení a oslunění je v souladu s hygienickými požadavky. Všechny obytné 

místnosti mají zajištěné denní osvětlení a oslunění v souladu s ČSN 73 0580. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavby:  srpen 2022 

Předpokládané dokončení stavby:  říjen 2023 

Etapizace výstavby:    I. etapa – zemní práce, základy 

     II. etapy – hrubá stavba a zastřešení 

     III. etapa – dokončovací práce 

j) Orientační náklady na stavbu 

Cena celkem:    14 500 000 Kč 

 

Spodní stavba:    2 350 000 Kč 

Horní stavba:     12 150 000 Kč 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D.1.  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Navrhovaný objekt samostatně stojící, který je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s 

venkovním stáním dvou aut. Půdorys objektu je tvořen z několika do sebe se prolínajících 

obdélníků. Maximálních rozměrech rodinného domu jsou 23,88 x 18,15 m, o maximální 

výšce od úrovně terénu 8,4 m a konstrukční výšce prvního podlaží 3,5 m.  Návrh se snaží 

zachovat výšku objektu, tak aby nenarušoval okolní ráz krajiny a aby nepřevyšoval okolní 

zástavbu.  Stavba svým charakterem nenarušuje regulaci daného území. Objekt je na 

pozemku o výměře 1532 m2, v jeho severní části, což umožnuje orientaci obytných místností 

na jih, kde je velký otevřený prostor do zahrady.  

Bude použito tradičních materiálů a zpracování, včetně barevnosti, materiály budou 

běžné tržní, typové s atesty a ve shodě s technickými listy. Materiály objektu byly vybírány 

s ohledem na to, aby bylo dosaženo co nejmenší energetické náročnosti domu, nikoliv však 

jako pro pasivní dům.   

 Objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 2,5 %. Střecha zakončena atikou. 

 

Dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční řešení rodinného domu je navrženo v souladu s podmínkami provozu v 

budově, odpovídá tedy objektu pro bydlení čtyřčlenné rodiny a zohledňuje aktuální trendy a 

standardy. Vstupy do objektu jsou situován ze Severní strany a jsou kryté vysunutou 

konstrukcí.  

 

První vstup je do obytné části budovy a hned za vstupními dveřmi se nachází předsíň, 

ze které je umožněn vstup na schodiště, chodbu, WC, pokoje pro hosty a do obývacího 

pokoje, který je maximálně propojen s kuchyní a jídelnou. Schodištěm se přichází do haly, 
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která je osvětlena čtyřmi elektricky ovládacími střešními světlíky. Z haly je přístupný prostor 

pro praní, úložný prostor a vstupuje se do pokojů, pracovny a dvěma vstupy do ložnice.  

Železobetonový strop v 2.NP je  zakryt sádrokartonovým podhledem, do kterého je možnost 

zamontovat vestavěná svítidla. Z ložnice, pokojů a pracovny se vychází na přilehlé terasy. 

 

Druhý vstup do objektu je do provozovny krejčovství, která je propojena s obytnou 

částí a s šicí dílnou. V provozovně je zázemí pro zaměstnance v podobě kuchyňky/denní 

místnosti a koupelny. 

Bezbariérové užívání stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby se neuplatňuje. 

Stavební fyzika 

 Navržené konstrukce vyhovují požadavkům podle příslušných norem. Viz. příloha 

E.1 Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Zemní práce 

 Zemní práce budou provedeny po etapách. Nejprve se sejme 150 mm ornice,  

která bude uložena na deponii na pozemku investora. Ornice se po dokončení stavby použije 

na terénní úpravy pozemku. Dále se vytyčí stavba pomocí laviček a určí se všechny příslušné 

výšky. Poté se vytěží zemina a provede se svahování dle druhu zeminy. Udělají se rýhy pro 

základové pasy a před betonáží se výkopy upraví a začistí. 

Základové konstrukce 

 Jako základová konstrukce byly zvoleny základové pasy. Pro výpočet základových 

pasů byla použita zemina písčitá s příměsí jemnozrnné zeminy s únosností Rdt = 225 kPa.  

 Základové pasy budou z prostého betonu C 25/30. Rozměry základu pod nosnou 

obvodovou stěnou jsou 1050 mm x 600 mm a pod nosnou vnitřní stěnou 650 mm x 940 mm. 

Objekt bude uložen v nezámrzné hloubce. 

 Před betonáží podkladní desky tl. 150 mm se provedou instalace. Podkladní deska 

bude z prostého betonu C25/30 a bude vyztužena KARI sítí ∅8 mm s oky 150 x 150 mm. 

Hladina podzemní vody se nachází je v hloubce, která nemůže svým účinkem ohrozit stavbu. 
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Svislé konstrukce 

Konstrukční systém horní stavby je zděný. Nosnou konstrukci obvodových stěn v 

nadzemních podlaží tvoří cihelné bloky HELUZ FAMILY 2in1 50 broušené (247/500/249)  

a vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky HELUZ AKU 30/33,3 

(333/300/238), dělící stěny (nenosné) jsou ze sádrokartonu KAUF. V nadzemních podlažích 

jsou vnitřní nosné a nenosné konstrukce tvořeny stejně jako v 1.NP. 

Nosné stěny v podlaží 1.NP jsou ukončeny železobetonovými věnci napojenými 

monoliticky na stropní železobetonovou konstrukci. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce nad 1.NP jsou tvořeny železobetonovými deskami tloušťky 

250 mm. A nad 2.NP budou železobetonové stropy tloušťky 220 mm. Všechny konstrukce 

budou provedeny z betonu C25/30 a vyztuženy ocelí B500B. 

Konstrukce schodiště 

 Schodiště v bytovém domě je navrženo jako dvouramenné, železobetonové, se 

šířkou ramene 950 mm. Schodiště bude opatřeno po vnitřní straně nerezovým madlem. 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce, je navržena jako plochá jednoplášťová. Vytvořená pomocí spádů 

střešními rovinami o stejném sklonu 2,5 % a bude spádována ze spádových klínů EPS. 

Hydroizolace střešní konstrukce bude z folie Fatrafol mechanicky kotvené do konstrukce a 

parozábrana vrstva bude provedena z dvou asfaltových pásů.  

 Terasy nad obytný prostorem budou mít pochůznou vrstvu z dlažby na podložkách. 

Pod podložkami bude také použita folie Fatrafol s podkladní geotextílií a jako prevence proti 

vtlačení podložek bude vrstva tepelné izolace  s vyšší únosností. 

Výplně otvorů 

 Výplně okenních otvorů budou tvořit hliníková okna s izolačním trojsklem. Viz. 

Výpis oken.  

Omítky 

 V interiéru budovy bude použita jádrová a štuková omítka Baumit. Fasádě budou 

požity tři druhy omítek. První omítka bude silikátová barvy světle šedé. Druhá bude na 

předsazených konstrukcích z stěrky v imitaci pohledového betonu. A na jako nejvýraznější 

prvek bude kamenný obklad Ontario tmavý. Viz. Výkres pohledů. 
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Podlahy 

 V interiérech jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, 

koberce a dřevěné plovoucí. Podlahy v bytových jednotkách budou opatřeny teplovodním 

podlahovým vytápěním. Viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

Tepelná izolace 

 Základy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm chráněné nopovou 

folií. Podlahy v přízemí budou zatepleny pěnovým polystyrenem EPS tl. 180 mm. Ve 2.NP. 

je používá silná vrstva tepelné izolace tl. 240 mm která má za účel vyrovnat úroveň mezi 

obytnou částí a terasou. Zateplení ploché střechy bude provedeno z pěnového polystyrenu 

EPS v minimální tloušťce 240 mm. Železobetonové věnce budou zatepleny izolací tl. 140 

mm Isover EPS. 
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ZÁVĚR 

 Cílem bakalářská práce bylo zhotovení projektové pro novostavbu rodinného domu 

s provozovnou v obci Dubňany, tak aby splňoval nároky na kvalitu bydlení. Práci jsem 

zpracoval na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností, které jsem získal v průběhu 

studia dále jsem čerpal z předmětů a poznatků, které jsem získal z různých předmětů 

v předešlých letech. Stavba je navržena tak, aby vyhovovala platným normám, vyhláškám, 

předpisům a ustanovením. 

 Projekt dále obsahuje studie dispozičního řešení, posouzení z hlediska stavební 

fyziky a požárně-bezpečnostní řešení. Výpočtem stavební fyziky jsem dospěl k závěru, že 

objekt je zařazen z hlediska požadavků na prostup tepla obálkovou metodou na klasifikační 

třídy B - úsporná 

 Bakalářská práce mě naučila orientovat se v přípravě projektové dokumentace 

daleko komplexněji a v průběhu zhotovování jsem narazil na pár problémů, které mě 

dokázali hodně naučit a posunout dál, dále mě naučila vnímat architekturu a lépe pracovat 

v softwarech. 

 

 Při práci byly použity softwary: Autodesk AutoCAD, ArchiCAD, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Lumion, Photoshop CC, Teplo 2017 EDU  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

A SYMBOLŮ 

a  vyložení pasu 

AKU  akustický 

b  šířka 

bi  činitel teplotní redukce 

Bpv  Balt po vyrovnání 

Ce  součinitel expozice 

Ct  tepelný součinitel 

č.  číslo 

č.p.  číslo popisné 

ČSN  česká státní norma 

dB  decibel 

dl.  délka 

DPS  dokumentace provedení stavby 

EPS  expandovaný polystyren 

fRsi  teplotní faktor 

G  stálé zatížení 

h  výška 

HPV  hladina podzemní vody 

kg  kilogram 

kk  kuchyňský kout 

kN  kilonewton 

kPa  kilopascal 

k. ú.  katastrální úřad 

M  měřítko 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

max.  maximální 

min.  minimální 

m n.m.  metry nad mořem 

MPa  megapascal 
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N  newton 

např.  například 

NED  zatížení 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

ozn.  označení 

par. č.  parcelní číslo 

PB  polohový bod 

PBŘS  požárně-bezpečnostní řešení staveb 

PD  projektová dokumentace 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PP  podzemní podlaží 

PT  původní terén 

PÚ  požární úsek 

pv  výpočtové požární zatížení 

Q  proměnné zatížení 

R  tepelný odpor konstrukce 

Rdt  únosnost zeminy 

RN  retenční nádrž 

RŠ  revizní šachta 

Sb.  Sbírky 

SDK  sádrokartonová konstrukce 

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

tl.  tloušťka 

tzn.  to znamená 

U  součinitel prostupu tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc  doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rc  doporučený součinitel prostupu tepla  

UN,rq  požadovaný součinitel prostupu tepla 

UT  upravený terén 



Strana 28 

 

Viz.  odkaz na výkres, výpis, výpočet, stranu 

VŠ  vodoměrná šachta 

vyhl.  vyhláška 

WC  toaleta 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

α  roznášecí úhel 

ϴai  návrhová teplota interiéru 

ϴe  návrhová teplota exteriéru 

λ  součinitel tepelné vodivosti 

ϕi  vlhkost interiéru 
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