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Abstrakt 

Bakalá�ská práce je zpracována na téma rodinný d�m s podnikatelským zázemím. Jedná se o 
novostavbu samostatn� stojícího domu s šikmou st�ešní konstrukcí v m�st� králíky v ulici Dolní 
255. Objekt je navržen jako �áste�n� podsklepený rodinný d�m pro 4-5 osob. Rodinný d�m je 
navržen v zastav�né �asti m�sta na svažitém terénu. Objekt je p�ístupný z místní komunikace, ze 
které je vstup do kancelá�e, která je umíst�na v podsklepené �ásti objektu. Hlavní vstup se nachází v 
1NP na západní stran� a je p�ístupný z chodníku. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy ze systému Porotherm. St�ešní konstrukce je �ešena sedlovou st�echou s dv�mi rozdílnými 
výškami h�ebene. 

Klí�ová slova:  

Rodinný d�m s podnikatelským zázemím, novostavba, základové pásy, svislé nosné 
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, sedlová st�echa, kancelá�,  

Abstract 

The thesis deals with a detached house for dwelling and business.It is a new detached house 
with a pitched roof on the street Dolní 255 in the town Kraliky. The building is designed as a semi-
basement house for 4-5 persons. House is designed in the urban area on sloping terrain.  The 
building is accessible from the main road, which is the entrance into the office, which is located in 
the basement of the building. The main entrance is located on the 1st floor on the west side and is 
accessible from the sidewalk. The vertical and horizontal constructions are designed from 
Porotherm. The roof construction is designed gable roof with two different heights ridge. 
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Úvod 
P�edm�tem mé bakalá�ské práce je návrh  novostavby �ty�podlažního rodinného domu s 
podnikatelským zázemím. Pro objekt byla zvolena nezastav�ná stavební parcela 1425/1, která je 
situována do �áste�n� zastav�né �ásti m�sta na svažitém terénu ve m�st� Králíky v ulici Dolní. 
Úkolem bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby, tepeln� technické 
posouzení a požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

PR�VODNÍ ZPRÁVA 

a)   Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:   D�m s podnikatelským zázemím 
Lokalita:   Králíky 
Ú�el:    Bydlení 
Parcelní �íslo:   1425/1 
Stavební ú�ad:   M�stský ú�ad Králíky 
Investor:   Milan Novák 
    Lu�ní 326, Králíky 561 69 
Projektant:   Kristýna Feltlová 
    5.kv�tna  23, Králíky 561 69 
Zhotovitel:   Agrostav, a.s. Ústí nad Orlicí 
    Hradecká 222, 56169 Králíky  

Charakteristika a ú�el stavby: 

D�m s podnikatelským zázemím má dv� nadzemní podlaží, podkroví a je �áste�n� podsklepen. 
Zastav�ná plocha objektu �iní 100 m2.  

Objekt se bude nacházet na svažitém terénu v Králíkách na parcele s �íslem 1425/1. 

b)  Údaje o využití zastav�nosti území 

 Budova se nachází na �áste�n� zastav�ném území v sousedství rodinných dom� novostaveb. 
Pozemek je majetkem Milana Nováka, v sousedství je pozemek fyzické osoby Pavla Tichého a Jana 
Procházky. Vlastníci nemají výhrady a souhlasí s výstavbou.  

c)  Provedené pr�kazy a napojení na technickou infrastrukturu 

• Zemina spadá do II. geotechnické kategorie, byly provedeny geologické pr�zkumy formou 
vrtaných sond, byla zjišt�na zemina št�rkopís�itá. 

• Radonovým pr�zkumem bylo zjišt�no nízké radonové riziko. Dále byl proveden 
hydrogeologický pr�zkum. Kdy byla zjišt�na hladina podzemní vody v 8,6m pod terénem.  

• Objekt se nachází v blízkosti pozemní komunikace pod správou m�sta Králíky. Dopravn�
bude pozemek napojen na místní komunikaci pomocí pozemku 1426/3. 



• Bude provedeno p�ipojení ke stávajícím inženýrským sítím, které jsou p�ipraveny pro 
stavební parcelu. 
Umíst�ní jednotlivých sítí a napojení - viz. situace. 

d)  Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Objekt je navržen tak, aby vyhov�l požadavk�m dot�ených orgán�. 

e)  Informace o dodržení obecných požadavk� dot�ených orgán�
  
 Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle platné vyhlášky a stavebního zákona 

f) Údaje o spln�né podmínek regula�ního plánu 

Všechny podmínky regula�ního plánu, územního rozhodnutí jsou spln�ny dle požadavk�
orgánu.  

g) Vazby stavby 

Jedná se o samostatnou novostavbu, která nemá vliv na okolní stavby. V souvislosti 
s výstavbou se dá p�edpokládat zvýšení hlu�nosti a prašnosti v okolí stavby. Lze 
p�edpokládat zne�išt�ní p�ilehlé komunikace. 

h)  P�edpokládaná lh�ta výstavby, popis postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby:  Investor zahájí stavbu v lét� roku 2013 

P�edpokládaný konec stavby:  Ukon�ení stavby se p�edpokládá do konce roku 2014, 
p�ípadn� do 30.6.2015 

Do konce roku 2013 se provedou p�ípojky vody, plynu, el. nap�tí a kanalizace. Budou 
dokon�eny zemní práce, základové konstrukce, svislé nosné a d�lící konstrukce, vodorovné 
konstrukce, zast�ešení objektu a výpln� otvor� v obvodových zdech. V pr�b�hu podzimu 2013 se 
budou provád�t instalace, tj. rozvody plynu, slaboproudu, rozvody vody a kanalizace. Následn�
v roce 2014 se provedou povrchové úpravy st�n a podhled� a konstrukce podlah. V poslední etap�
se provedou malby a nát�ry, kompletace elektroinstalace, za�izovacích p�edm�t�, topných t�les, 
montáž vnit�ních dve�í, montáž podlah. Zárove� se provedou venkovní úpravy, tj. zpevn�né plochy, 
napojení vnit�ních rozvod� na v p�edstihu vybudované p�ípojky a venkovní kone�né terénní úpravy. 
Poté budou pokra�ovat dokon�ovací práce.  



i)  Orienta�ní hodnoty stavby 

Obestav�ný prostor:    896,714 m2 

 Zastav�ná plocha:    100,71 m2

 Užitková plocha p�ízemí:   100,71 m2

 Užitková plocha suterénu:   62,66 m2

 Celková užitková (podlahová) plocha: 347.62 m2

 Plocha stavebního pozemku:   997,424 m2

Procento zastav�ní:    10,1 % 
Zpevn�né plochy:    187,36 m2

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�
Stavební parcela pro stavbu rodinného domu leží v katastrálním území m�sta Králíky, 
parcela s �íslem 1425/1. Pozemek je v mírn� svažitém terénu s navýšením na jižní stran�. Na 
severní stran� pozemku se nachází místní komunikace s �íslem 1426/3. Pozemek �. 1425/1 
je veden jako stavební parcela. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Novostavba rodinného domku je �ešena jako �áste�n� podsklepený objekt. Rodinný 
d�m je na pozemku osazen 7m rovnob�žn� od východní a zárove� 12,5m od západní hranice 
pozemku. Viz. výkres SITUACE. St�ešní konstrukce je �ešena sedlovou st�echou s dv�mi 
rozdílnými výškami h�ebene. P�dorys stavby je nepravidelný, nejdelší rozm�ry objektu jsou 
11,4 m a 10,15 m.  

Do objektu rodinného domu se vchází ze západní strany v 1 NP. Hlavním vchodem 
vejdeme do zádve�í a v základní �ásti domu do haly, ze které je p�ístup do šatny, obývacího 
pokoje, koupelny ,ve které se nachází také záv�sný kotel na plyn se zásobníkem TUV od 
firmy JUNKERS a k schodišti. Obývací pokoj umož�uje p�ístup do kuchyn�. V suterénu se 
nachází podnikatelské zázemí s kancelá�í a pracovnou ve které je p�ístup ke komínu 
SCHIEDEL se dv�ma pr�chody. Do n�j se napojují krbová kamna z obývacího pokoje v 
1NP. Dále je v suterénu umíst�n sklad na potraviny a sklad sezónních v�cí.  

Hlavní �ást objektu je rozd�lena na klidovou a spole�enskou zónu, kde spole�enská 
zóna se nachází v 1 NP a klidová zóna se nachází ve 2 NP. Objekt je ur�en pro bydlení 4-5 
osob. Ve druhém podlaží je umíst�n jeden d�tský pokoj, koupelna, kterou prochází svodné 
potrubí. Na pat�e se nachází ložnice rodi��, která má vlastní šatnu. Je zde také  pokoj pro 
hosty. Všechny místnosti jsou p�ístupné z chodby.   

Orientace ke sv�tovým stranám rodinného domku vyhovuje p�edpis�m a požadavk�m 
�SN. Obytné �ásti jsou situovány p�evážn� na jih, koupelny jsou spíše na severní stranu.  

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení vn�jších  
zpevn�ných ploch 

Zpevn�né plochy budou pokryty zámkovou dlažbou. 



Zemní práce 
  

Zemni práce se budou provád�t strojn� s ru�ní dokopávkou základové spáry. Práce provede 
odborná stavební  firma dle platné dokumentace. Na ploše stavebního pozemku se provede sejmutí 
ornice ve tlouš�ce 150 mm. Ornice se ponechá na okraji pozemku pro  pozd�jší použití p�i terénních 
úpravách. Provede se výkop stavební jámy se svahovanými st�nami o sklonu 1:0,5. Jáma bude 
hluboká v nejnižším míst� 3,3 m od projektové nuly. Následn� se vyhloubí základové rýhy 
podzemního podlaží do hloubky 500 mm od dna stavební jamy. Po ukon�eni prací ve stavební jám�
se provedou základové rýhy nepodsklepených �ásti prvního nadzemního podlaží do hloubky 1,3 m 
od projektované nuly. Kv�li rozsáhlým výkopovým pracím a následné kone�né úprav� terénu se 
veškera vyt�žena zemina ze stavební jámy a rýh odveze ze staveništ� na skládku. 

Základové konstrukce 

 Základové konstrukce byly navrženy v nejkriti�t�jších místech objektu z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v míst�:
a) pod odvodovou st�nou v podlaží 1S 
b) pod vnit�ní st�nou v podlaží 1S 
c) pod odvodovou st�nou v podlaží 1NP 

Podrobný vypo�et: viz p�íloha - VÝPO�ET ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCI. 

P�ed provád�ním betonáže musí dojit k vy�išt�ni základové spáry, uloženi zemnícího drátu a 
uloženi bedn�ní prostup� p�ípadn� chráni�ek pro uloženi inženýrských sítí. 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20, na který se zhotoví podkladní 
beton v tl. 150 mm C25/30 + ocelová sva�ována kari sí�. 

Svislé konstrukce 

Obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm budou vyzd�ny z betonových tvárnic BEST 
30 rozm�ry 300x498x250mm. Tvarovky jsou zality betonem C16/20 a v každé 
vrstv� jsou vloženy dv� výztuže o 10 mm ocel B420. 

Vnit�ní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzd�ny z betonových tvárnic BEST 30 
rozm�ry 300x498x250mm. Tvarovky jsou zality betonem C16/20 a v každé 
vrstv� jsou vloženy dv� výztuže o 10 mm ocel B420. 

Vnit�ní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzd�ny z betonových tvárnic BEST 15 
rozm�ry 150x498x250mm. Tvarovky jsou zality betonem C16/20. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM. Strop je tvo�ený cihelnými vložkami 
MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT. Strop je tlouš�ky 250 mm. Podlaha je 
tlouš�ky 150 mm – viz. skladby konstrukcí.  



P�eklady nad otvory jsou provedeny jako:
-v 1S - p�eklad BEST-UNIKA 15 
- montované z keramických nosných p�eklad� POROTHERM 7 
- montované z keramických nosných p�eklad� POROTHERM 11,5 

Krov 

Krovy budou provedeny ze smrkového d�eva ukotveného do pozednice.Všechny tesa�ské 
konstrukce budou opat�eny tlakovou impregnaci prost�edkem proto šk�dc�m, 
plísním a d�evokazným houbám. Nap�. LIGNOFIX Professional. 

St�echa 

Na objektu je navržena šikmá st�ešní konstrukce se sklonem 35°. Skladba st�ešní konstrukce 
a specifikace jednotlivých vrstev – viz. skladby  konstrukcí. 

Komín 

V objektu rodinného domu je osazen t�ísložkový komínový systém  Schiedel UNI PLUS. 
Sou�ástí komínového t�lesa je vybírací otvor umíst�ný 300 mm nad podlahou. Nad st�ešní rovinou 
je komínového t�leso opat�eno strukturovanou omítkou s vyztuženou sítí (perlinka). T�leso bude 
dilatováno od jednotlivých stropních konstrukci dilata�ním pasem z minerální vlny tl. 
50 mm. 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je provedena pod celou suterénní �asti objektu a je napojena na 
hydroizolaci nepodsklepené �asti. Izolace je vytažena po vn�jší stran� obvodov� zdi do výšky 
300mm nad upravený terén. Spodní stavba bude opat�ena hydroizolaci proti zvýšené zemní vlhkosti 
BITAGIT 40 mineral - typ nosné vložky-sklen�ná rohož 60 g/m2 ve dvojité vrstv� celkové tlouš�ky 
8 mm.  

St�echa s betonovými taškami BRAMAC  bude opat�ena hydroizolaci BramacPlus -
trojvrstvá polypropylenová netkaná textilie s paropropustnou vrstvou tlouš�ky 0,4 mm. 
Skladby st�ešní konstrukce a specifikace jednotlivých vrstev – viz. skladby vodorovných 
konstrukcí. 

Tepelné izolace 

V podlaží 1S je navrženo zateplení obvodových st�n pomocí extrudovaného polystyrenu 
ISOVER  Styrodur tl.120 mm  -	 = 0,038W/mK;
 =35kg/m3.  Zatepleni základových pas� je 
�ešeno také pomocí  ISOVER  Styrodur  o tl. 100 mm. 

V podlaží 1NP je navržen zateplovací systém z fasádní desky z p�nového polystyrenu  
ISOVER EPS 70F  -	=0,039W/mK 
=18 kg/m³ o tl. 140mm. Lepen pomocí lepidla (BAUMIT 
PROCONTACT) k podkladu, následn� kotven pomocí talí�ových hmoždinek. 

Na st�ešní konstrukci je použita tepelná izolace mezi krokvemi ISOVER UNIROL-PLUS  
- 	=0,036 W/mKtl.180 mm a pod krokvemi ISOVER UNI tl.50mm.	=0,036 W/mK. 



Schodišt�

V objektu je navrženo monolitické deskové schodišt� z železobetonu s nabetonovanými 
stupni. 

Omítky 

Vn�jší:
Na kontaktní zateplovací systém je provedena fasádní st�rka  vyztužena sklotextilní sí�ovinou 
(perlinka), na kterou se provede fasádní omítka silikátová  škrábaná ur�ená do exteriéru(Baumit 
SilikatTop). 

Vnit�ní:
Omítky jsou navrženy jako tenkovrstvé vápenné tl.10mm. 

Podlahy 

V objektu jsou navrženy výšky podlah 150 mm. Konstrukce podlah a specifikace 
jednotlivých vrstev – viz. SKLADBY PODLAH 

Obklady 

V místnostech hygienického za�ízení a   kuchyni je navržen spárovaný keramický obklad, 
který je lepen k podkladu pomocí lepících tmel�. Poloha, výška a 
rozsah obklad� – viz. projektová dokumentace – p�íslušné p�dorysy.  

Truhlá�ské výrobky 

Viz specifikace truhlá�ských výrobk�. 

Záme�nické výrobky 

Viz specifikace záme�nických výrobk�. 

Klempí�ské výrobky 

Viz specifikace klempí�ských výrobk�. 

V�trání 

V�traní je �ešeno p�irozen� pomocí oken,  v kuchyni RD je navržena cirkula�ní digesto� s 
filtrem z aktivního uhlí. 



Vytáp�ní, Vnit�ní vodovod, Elektroinstalace 

Vytáp�ni je vy�ešeno radiátory. Zdrojem tepla je záv�sný kotel na plyn se zásobníkem TUV 
od firmy JUNKERS. 

Elektroinstalaci provede kvalifikovaný odborník. 

P�ípojka kanalizace 

Spád p�ípojky je 3% sm�rem ke kanaliza�ní šacht�. Pr�m�r potrubí je 200 mm a délka 
p�ípojky je 11,7 m. 

P�ípojka vodovodu 

Bude provedena návrtávkou litinové v�tve stávajícího ve�ejného vodovodu. Vlastní potrubí 
bude sva�ované plastové o pr�m�ru 32mm. Vodom�rná souprava bude umíst�na ve vodom�rné 
šacht� na pozemku investora. Délka p�ípojky 15,6 m. 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na místní asfaltovou komunikaci s navrženým vjezdem a chodníkem 
ze zámkové dlažby. 
 Splašková kanalizace napojená na kanaliza�ní �ád m�sta Králíky. Deš�ová voda je ze st�echy 
svedena pomocí potrubí DN 140  a je napojena na hlavní v�tev. 
 Vodovodní p�ípojka je umíst�na na severní hranici pozemku. Rodinný domek bude pitnou 
vodu �erpat ze stávajícího vodovodního �ádu. Na pozemku investora je osazená vodom�rná šachta 
s vodom�rnou soustavou. 
 Pro rodinný domek je využito stávající STL  p�ípojky a stávající sk�ín� pro HUP a plynom�r, 
umíst�né p�i severní hranici pozemku. 
 P�ípojka NN vedena ze stávající rozvodné sk�ín� umíst�né rovn�ž u severní hranice 
pozemku, ve sk�íni osazen elektrom�r a hlavní jisti�.  

e)  �ešení technické a dopravní a infrastruktury  
Vy�ešeno. 

f)  Vliv stavby na životní prost�edí 

Stavba nebude mít negativní vlivy na životní prost�edí – nejsou zde vytvá�eny žádné 
nebezpe�né zplodiny a nežádoucí nebezpe�né výpary. Odpadní vody budou svedeny kanaliza�ním 
potrubím do stávajícího kanaliza�ního �ádu obce. Jiné škodlivé látky nejsou uvažovány. 
 Veškeré odpady, vzniklé p�i stavb� (prázdné papírové a plastové obaly, d�evo, stavební su�  
a další) budou odváženy do nejbližšího sb�rného dvoru odpad�. 



g)  �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 

Objekt není �ešen jako bezbariérový. 

h)  Pr�zkumy a m��ení 

 P�ed zahájením stavby byl proveden radonový pr�zkum, který nevykázal žádné zvýšení 
radonové riziko. Byla zjišt�na t�ída zeminy i vlastností podloží.  

i)  Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby 

Upravený terén kolem rodinného domu je v úrovni -0,200m v zadní �ásti objektu, v p�ední 
�ásti objektu kde se nachází vstup do kancelá�e je -3,100m. �istá podlaha v 1NP =0,000. 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce stavby je navržena tak, aby v pr�b�hu užívání stavby nedošlo k situaci, která by 
m�la vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby.  
 Navržené nosné zdivo a stropní konstrukce jsou navrženy podle technologických p�edpis�
dodavatel� stavebních materiál�. 

3. Požární bezpe�nost 

Požární bezpe�nost stavby je �ešena v textové �ásti – Požární zpráva. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Sv�tlá výška - místností je 2,6m. St�ny hygienických místností budou opat�eny keramických 
obkladem do výšek, které jsou udány ve výkresové �ásti. 
 V�trání – obytné prostory budou p�irozen� odv�trány okny a dve�ními otvory, hygienické 
místnosti budou odv�trány p�irozen�. 
 Osv�tlení – v prostorách je zajišt�no denní osv�tlení, které bude dopln�no osv�tlením 
um�lým, spl�ující požadavky �SN 73 0580. 

P�i stavebních pracích je t�eba dodržovat ustanovení o bezpe�nosti práce, která ukládá 
Vyhláška �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského ú�adu �.324/1990 Sb. „O 
bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích“, resp. Na�ízení vlády 591/2006 „O 
bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích“. Dále 
Vyhlášku �eského ú�adu bezpe�nosti práce �.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení.   
 Zárove� se p�ipomíná, že povinnosti dodavatel� stavebn� montážních prací dle § 9 Vyhl. �. 
324/1990 Sb. je provád�t školení a zaru�ení pracovník� pro r�zné profese a ov��ování jejich 
znalostí s frekvencí touto vyhláškou p�edepsanou. 



5.  Bezpe�nost p�i užívání  

Navržené konstrukce a uspo�ádání dispozice spl�ují bezpe�né užívání dané charakterem 
objektu – objekt k bydlení. 

6. Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku a vibracím je zajišt�na konstruk�ním �ešením stavby a použitím 
p�íslušných izolací. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovali podmínkám stanoveným normou 
�SN 73 0540-2/2011 
 Sou�initel prostupu tepla vn�jší nosné konstrukce vyhovuje hodnotám doporu�ených 
normou:Ucelk<UN,DOP – 0,181<0,25  W/m2K . Okenní a vstupní dve�ní konstrukce jsou takové, aby 
m�li co nejmenší sou�initel prostupu tepla Uw=0,89  W/m2K. 

b) Stanovení celkov� energetické spot�eby stavby 

Pro RD je zpracován energetický štítek obálky budovy, kde výsledkem bylo za�azení 
objektu do skupiny B, tedy nízkoenergetický d�m.  

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 Objekt není navržen jako bezbariérový. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Výška hladiny podzemní vody 
nedosahuje základové spáry. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a 
bezpe�nostním pásmu a neleží v území se zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody se na 
staveništi nenacházejí. 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby vyhovují z hlediska ochrany 
obyvatelstva.  



11. Inženýrské stavby (objekty) 

Kanaliza�ní p�ípojka 

Splaškové vody z objektu a deš�ové vody ze st�ešních konstrukci budou odvád�ny do 
jednotné 
kanaliza�ní sít�.  

Vodovodní p�ípojka 

Objekt bude napojen na ve�ejný vodovod. Vodom�rná sestava bude umíst�na ve vodom�rné 
šacht� p�ed objektem. 

Plynovodní p�ípojka 

Objekt bude napojen na ve�ejné nízkotlaké vedeni. Plynom�r je umíst�n v instala�ním 
sloupku, odkud vede do  rodinného domu. 

Elektrická p�ípojka 
Objekt bude napojen na stávající vedeni nízkého nap�tí, které je ukon�eno 

elektrorozvad��em umíst�ném v instala�ním sloupku. Z instala�ního sloupku bude napojen 
domovní rozvad�� umíst�n v místnosti �.101 (zádve�í) objektu RD. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Stavba nebude vybavena výrobními ani nevýrobními technologickými za�ízeními. 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována podle ustanovení vyhlášky � 499/2006 Sb. O 

dokumentaci stavby a slouží jako podklad pro stavební povolení. 



Technická zpráva

a)  Ú�el objektu 
  

Objekt je novostavbou rodinného domu s podnikatelským zázemím, ur�ený pro 4-5  osob k 
trvalému bydlení. Sou�ástí rodinného domu je i podnikatelské zázemí v podzemním podlaží, které 
má vlastní vstup, zádve�í, kancelá� a pracovnu s hygienickým zázemím. Objekt se nachází na 
parcele �. 1425/1, katastrální území Králíky, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický. Objekt má 
�lenitý p�dorys o �ty�ech podlažích, t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

  
Novostavba rodinného domku je �ešena jako �áste�n� podsklepený objekt. Rodinný d�m je 

na pozemku osazen 7m rovnob�žn� od východní a zárove� 12,5m od západní hranice pozemku. 
Viz. výkres SITUACE. St�ešní konstrukce je �ešena sedlovou st�echou s dv�mi rozdílnými výškami 
h�ebene. P�dorys stavby je nepravidelný, nejdelší rozm�ry objektu jsou 11,4 m a 10,15 m.  
 Do objektu rodinného domu se vchází ze západní strany v 1 NP. Hlavním vchodem vejdeme 
do zádve�í a v základní �ásti domu do haly, ze které je p�ístup do šatny, obývacího pokoje,  
koupelny, ve které se nachází také záv�sný kotel na plyn se zásobníkem TUV od firmy JUNKERS, 
a k schodišti. Obývací pokoj umož�uje p�ístup do kuchyn�. V suterénu se nachází podnikatelské 
zázemí s kancelá�í a pracovnou ve které je p�ístup ke komínu SCHIEDEL se dv�ma pr�chody, do 
n�j se napojují krbová kamna z obývacího pokoje v 1NP. Dále je v suterénu umíst�n sklad na 
potraviny a sklad sezónních v�cí.  
 Hlavní �ást objektu je rozd�lena na klidovou a spole�enskou zónu, kde spole�enská zóna se 
nachází v 1 NP a klidová zóna se nachází ve 2 NP. Objekt je ur�en pro bydlení 4-5 osob. Ve druhém 
podlaží je umíst�n jeden d�tský pokoj, koupelna, kterou prochází svodné potrubí. Na pat�e se 
nachází ložnice rodi��, která má vlastní šatnu. Je zde také  pokoj pro hosty. Všechny místnosti jsou 
p�ístupné z chodby.   
 Orientace ke sv�tovým stranám rodinného domku vyhovuje p�edpis�m a požadavk�m �SN. 
Obytné �ásti jsou situovány p�evážn� na jih, koupelny jsou spíše na severní stranu.  
 Objekt není �ešen jako bezbariérový. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, osv�tlení 
a oslun�ní 

�. místnosti Ú�el místnosti S [m2] 
01 HALA 6,44 
02 SKLAD POTRAVIN 3,32 
03 SKLAD SEZÓNNÍCH V�CÍ 5,4 
04 KANCELÁ� 7,26 
05 ZÁDVE�Í 2,86 
06 PRACOVNA 25,42 
07 UMYVÁRNA 1,28 
08 WC 2,14 
09 SCHODIŠT� 6,44 

CELKEM 60,56 



�. místnosti Ú�el místnosti S [m2]
101 ZÁDVE�Í 5,84 
102 ŠATNA 3,25 
103 HALA 6,25 
104 SCHODIŠT� 6,44 
105 KOUPELNA 6,37 
106 OBÝVACÍ POKOJ 23,078
107 KUCHYN� 21,016

CELKEM 72,244

�. místnosti Ú�el místnosti S [m2]
201 CHODBA 5,87 
202 POKOJ 13,06 
203 D�TSKÝPOKOJ 21,02 
204 WC 1,62 
205 KOUPELNA 6,1 
206 LOŽNICE 21,5 
207 ŠATNA 3,5 
208 SCHODIŠT� 6,44 

CELKEM 344,72

�. místnosti Ú�el místnosti S [m2]
301 CHODBA 3,06 
302 P�DA 13,06 
303 WC 10,69 
304 ATELIÉR 44,63 

CELKEM 71,44 

Do objektu rodinného domu se vchází ze západní strany v 1 NP. Všechny obytné místnosti 
mají navržené p�irozené oslun�ní v souladu s �SN 73 0580 a jsou také v souladu se zákonnými 
požadavky na proslun�ní obytných místností, které vycházejí z vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na stavby. 

Všechny obytné místnosti mají navržené 
p�irozené oslun�ní v souladu s �SN 73 0580 a jsou také v souladu se zákonnými požadavky na 
proslun�ní obytných místností, které vycházejí z vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby. 

d)  Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

Zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy budou provedeny zámkovou dlažbou. 



Zemní práce 
  

Zemni práce bude provád�t strojn� s ru�ní dokopávkou základové spáry odborná stavební  
firma dle platné dokumentace. Na ploše stavebního pozemku se provede sejmuti ornice ve tlouš�ce 
150 mm. Ornice se ponechá na okraji pozemku pro  pozd�jší použití p�i terénních úpravách. 

 Provede se výkop stavební jámy se svahovanými st�nami o sklonu 1:0,5. Jáma bude 
hluboká v nejnižším míst� 3,3 m od projektové nuly. Následn� se vyhloubí základové rýhy 
podzemního podlaží do hloubky 500 mm od dna stavební jámy. Po ukon�eni prací ve stavební jám�
se provedou základové rýhy nepodsklepených �ástí prvního nadzemního podlaží do hloubky 1,3 m 
od projektované nuly. Kv�li rozsáhlým výkopovým pracím a následné kone�né úprav� terénu se 
veškera vyt�žena zemina ze stavební jamy a rýh odveze ze staveništ� na skládku. 

Základové konstrukce 

 Základové konstrukce byly navrženy v nejkriti�t�jších místech objektu z hlediska zatížení. 
Návrh byl proveden v míst�:
a) pod odvodovou st�nou v podlaží 1S 
b) pod vnit�ní st�nou v podlaží 1S 
c) pod odvodovou st�nou v podlaží 1NP 

Podrobný vypo�et: viz p�íloha - VÝPO�ET ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCI. 

P�ed provád�ním betonáže musí dojit k vy�išt�ni základové spáry, uloženi zemnícího drátu a 
uloženi bedn�ní prostup� p�ípadn� chráni�ek pro uloženi inženýrských sítí. 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20, na který se zhotoví podkladní 
beton v tl. 150 mm C25/30 + ocelová sva�ována kari sí�. 

Svislé konstrukce 

1S 
Obvodové svislé nosné konstrukce tl. 300 mm budou vyzd�ny z betonových tvárnic BEST 

30 rozm�ry 300x498x250mm. Tvarovky jsou zality betonem C16/20 a v každé 
vrstv� jsou vloženy dv� výztuže o 10 mm ocel B420. 

Vnit�ní nosné svislé konstrukce tl. 300 mm budou vyzd�ny z betonových tvárnic BEST 30 
rozm�ry 300x498x250mm. Tvarovky jsou zality betonem C16/20 a v každé 
vrstv� jsou vloženy dv� výztuže o 10 mm ocel B420. 

Vnit�ní nenosné svislé konstrukce tl. 150 mm budou vyzd�ny z betonových tvárnic BEST 15 
rozm�ry 150x498x250mm. Tvarovky jsou zality betonem C16/20. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM. Strop je tvo�ený cihelnými vložkami 
MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky POT. Strop je tlouš�ky 250 mm. Podlaha je 
tlouš�ky 150 mm – viz. skladby konstrukcí.  



P�eklady nad otvory jsou provedeny jako:
-v 1S - p�eklad BEST-UNIKA 15 
- montované z keramických nosných p�eklad� POROTHERM 7 
- montované z keramických nosných p�eklad� POROTHERM 11,5 

Krov 

Krovy budou provedeny ze smrkového d�eva ukotveného do pozednice.Všechny tesa�ské 
konstrukce budou opat�eny tlakovou impregnaci prost�edkem proto šk�dc�m, 
plísním a d�evokazným houbám. Nap�. LIGNOFIX Professional. 

St�echa 

Na objektu je navržena šikmá st�ešní konstrukce se sklonem 35°. Skladba st�ešní konstrukce 
a specifikace jednotlivých vrstev – viz. skladby  konstrukcí. 

Komín 

V objektu rodinného domu je osazen t�ísložkový komínový systém  Schiedel UNI PLUS. 
Sou�ástí komínového t�lesa je vybírací otvor umíst�ný 300 mm nad podlahou. Nad st�ešní rovinou 
je komínového t�leso opat�eno strukturovanou omítkou s vyztuženou sítí (perlinka). T�leso bude 
dilatováno od jednotlivých stropních konstrukci dilata�ním pasem z minerální vlny tl. 
50 mm. 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je provedena pod celou suterénní �asti objektu a je napojena na 
hydroizolaci nepodsklepené �asti. Izolace je vytažena po vn�jší stran� obvodov� zdi do výšky 
300mm nad upravený terén. Spodní stavba bude opat�ena hydroizolaci proti zvýšené zemní vlhkosti 
BITAGIT 40 mineral - typ nosné vložky-sklen�ná rohož 60 g/m2 ve dvojité vrstv� celkové tlouš�ky 
8 mm.  

St�echa s betonovými taškami BRAMAC  bude opat�ena hydroizolaci BramacPlus -
trojvrstvá polypropylenová netkaná textilie s paropropustnou vrstvou tlouš�ky 0,4 mm. 
Skladby st�ešní konstrukce a specifikace jednotlivých vrstev – viz. skladby vodorovných 
konstrukcí. 

Tepelné izolace 

V podlaží 1S je navrženo zateplení obvodových st�n pomocí extrudovaného polystyrenu 
ISOVER  Styrodur tl.120 mm  -	 = 0,038W/mK;
 =35kg/m3.  Zatepleni základových pas� je 
�ešeno také pomocí  ISOVER  Styrodur  o tl. 100 mm. 

V podlaží 1NP je navržen zateplovací systém z fasádní desky z p�nového polystyrenu  
ISOVER EPS 70F  -	=0,039W/mK 
=18 kg/m³ o tl. 140mm. Lepen pomocí lepidla (BAUMIT 
PROCONTACT) k podkladu, následn� kotven pomocí talí�ových hmoždinek. 

Na st�ešní konstrukci je použita tepelná izolace mezi krokvemi ISOVER UNIROL-PLUS  
- 	=0,036 W/mKtl.180 mm a pod krokvemi ISOVER UNI tl.50mm.	=0,036 W/mK. 



Schodišt�

V objektu je navrženo monolitické deskové schodišt� z železobetonu s nabetonovanými 
stupni. 

Omítky 

Vn�jší:
Na kontaktní zateplovací systém je provedena fasádní st�rka  vyztužena sklotextilní sí�ovinou 
(perlinka), na kterou se provede fasádní omítka silikátová  škrábaná ur�ená do exteriéru(Baumit 
SilikatTop). 

Vnit�ní:
Omítky jsou navrženy jako tenkovrstvé vápenné tl.10mm. 

Podlahy 

V objektu jsou navrženy výšky podlah 150 mm. Konstrukce podlah a specifikace 
jednotlivých vrstev – viz. SKLADBY PODLAH 

Obklady 

V místnostech hygienického za�ízení a   kuchyni je navržen spárovaný keramický obklad, 
který je lepen k podkladu pomocí lepících tmel�. Poloha, výška a 
rozsah obklad� – viz. projektová dokumentace – p�íslušné p�dorysy.  

Truhlá�ské výrobky 

Viz specifikace truhlá�ských výrobk�. 

Záme�nické výrobky 

Viz specifikace záme�nických výrobk�. 

Klempí�ské výrobky 

Viz specifikace klempí�ských výrobk�. 

V�trání 

V�traní je �ešeno p�irozen� pomocí oken,  v kuchyni RD je navržena cirkula�ní digesto� s 
filtrem z aktivního uhlí. 



Vytáp�ní, Vnit�ní vodovod, Elektroinstalace 

Vytáp�ni je vy�ešeno radiátory. Zdrojem tepla je záv�sný kotel na plyn se zásobníkem TUV 
od firmy JUNKERS. 

Elektroinstalaci provede kvalifikovaný odborník. 

P�ípojka kanalizace 

Spád p�ípojky je 3% sm�rem ke kanaliza�ní šacht�. Pr�m�r potrubí je 200 mm a délka 
p�ípojky je 11,7 m. 

P�ípojka vodovodu 

Bude provedena návrtávkou litinové v�tve stávajícího ve�ejného vodovodu. Vlastní potrubí 
bude sva�ované plastové o pr�m�ru 32mm. Vodom�rná souprava bude umíst�na ve vodom�rné 
šacht� na pozemku investora. Délka p�ípojky 15,6 m. 

. 
e)  Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

 Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovali podmínkám stanoveným normou 
�SN 73 0540-2/2011 
 Sou�initel prostupu tepla vn�jší nosné konstrukce vyhovuje hodnotám doporu�ených 
normou:Ucelk<UN,DOP – 0,181<0,25  W/m2K . Okenní a vstupní dve�ní konstrukce jsou takové, aby 
m�li co nejmenší sou�initel prostupu tepla Uw=0,89  W/m2K. 

Pro RD je zpracován energetický štítek obálky budovy, kde výsledkem bylo zat�íd�ní 
objektu do skupiny B, tedy nízkoenergetický d�m.  
 Výpo�ty a posudky sou�initel� prostupu tepla U jednotlivých konstrukci a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s p�edb�žnou tepelnou ztrátou viz samostatná p�íloha – 
TEPELN� TECHNICKE POSOUZENI. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr�zkumu 

  Zemina spadá do II. geotechnické kategorie, byly provedeny geologické pr�zkumy formou 
vrtaných sond, byla zjišt�na zemina št�rkopís�itá. 
  Radonovým pr�zkumem bylo zjišt�no nízké radonové riziko. Dále byl proveden 
hydrogeologický pr�zkum. Kdy byla zjišt�na hladina podzemní vody v 8,6m pod terénem.  
  Objekt se nachází v blízkosti pozemní komunikace pod správou m�sta Králíky. Dopravn�
bude pozemek napojen na místní komunikaci pomocí pozemku 1426/3. 
  Bude provedeno p�ipojení ke stávajícím inženýrským sítím, které jsou p�ipraveny pro 
stavební parcelu. 

Umíst�ní jednotlivých sítí a napojení – viz. situace. 



g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�

Stavba nebude mít negativní vlivy na životní prost�edí – nejsou zde vytvá�eny žádné 

nebezpe�né zplodiny, nežádoucí nebezpe�né výpary. Odpadní vody budou svedeny kanaliza�ním 

potrubím do stávajícího kanaliza�ního �ádu obce. Jiné škodlivé látky nejsou uvažovány. 

 Veškeré odpady, vzniklé p�i stavb� (prázdné papírové a plastové obaly, d�evo, stavební su�  

a další) budou odváženy do nejbližšího sb�rného dvoru odpad�. 

 Navržená novostavba RD nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. K výstavb� budou 

použity pouze materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba nenaruší stabilitu 

ekosystému ani nebude kontaminovat p�du. Nakládání s odpady je �ešeno ve smyslu ustanovení 

zákona �. 185/2001 Sb, o odpadcích a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva životního prost�edí    �. 381/2001 Sb., kterou 

stanoví Katalog odpad�, seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�el vývozu, 

dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�

(Katalog odpad�), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tyto odpady budou p�edány oprávn�né osobn�

podle § 4 písm. r) zákona. Dodavatel stavby jako p�vodce odpad� povede evidenci odpad� ve 

smyslu stanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona. Likvidace odpad� bude provád�t místní firma 

zabývající se svozem odpad�. Jedná se o b�žný komunální odpad.  

h)  Dopravní �ešení 

 Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro uzemní �ízení a 
vydaným uzemním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalit�. 

Pozemek je p�ístupný ze stávající místní komunikace ulice Dolní, která vede do zástavby 
s rodinnými domy. Komunikaci vlastní a spravuje m�sto Králíky. 

i)  Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení 

Radonovým pr�zkumem bylo zjišt�no nízké radonové riziko. Izolace všech konstrukcí v p�ímém 
kontaktu s podložím bude provedena b�žnou hydroizolaci navrženou podle hydrogeologických 
pom�r�. V této kategorii rizika se tedy nevyžaduje žádné speciální opat�ení.  

Výška hladiny podzemní vody nedosahuje základové spáry. V míst� stavby se nenachází 
poddolovaná území. 



j)  Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba je navržena  v souladu s vyhláškou �. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavbu. 

Záv�r 

Bakalá�skou práci jsem zpracovala s využitím dosud nabitých zkušeností v navrhování 
pozemních staveb, s použitím �eských norem, vyhlášek, technických list� a p�edpis� výrobc�
použitých materiál�. 
Objekt je navržen jako �ty�podlažní �áste�n� podsklepený rodinný d�m. Bude využíván k trvalému 
bydlení 4-5 osob. V Suterénu se nachází podnikatelská �ást a podkroví se dá využít jako ateliér. 
Rodinný d�m je navržen v zastav�né �ásti m�sta na svažitém terénu. Objekt je p�ístupný z místní 
komunikace, ze které je vstup do kancelá�e, která se nachází se v podsklepené �ásti objektu.  

Hlavní vstup se nachází v 1NP na západní stran� a je p�ístupný z chodníku. Svislé a 
vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm. St�ešní konstrukce je �ešena 
sedlovou st�echou s dv�mi rozdílnými výškami h�ebene. 
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