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Abstrakt 
 
Cílem mé bakalářské práce byl návrh novostavby rodinného domu. Dům se bude 
nacházet na pozemku v Třebenicích na parcele číslo 303/1. Jedná se o nepodsklepený 
objekt se dvěma nadzemními podlažími, druhé podlaží je obytné podkroví. Střecha je 
sedlová. 
Pro výstavbu byl použit systém Ytong. 
 
Abstract 
 
The aim of my thesis was a proposal of new built family house. The house will be 
located in the land in Třebenice on plot No. 303/1. There is no cellar in the house, but 
there are two main storey, the second storey is a habitable attic. It has a gable roof. 
The Ytong system was used for the construction proposal of the house. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
  
Novostavba rodinného domu, dům, pozemek, parcela, nepodsklepený, nadzemní 
podlaží, obytné podkroví,  sedlová střecha, systém Ytong. 
 
Keywords 
 
New built family hose, house, land, plot, without cellar, main storeys, habitable attic,  
gable roof , Ytong system. 
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ÚVOD 
 

Cílem této práce je navrhnout samostatně stojící novostavbu rodinného domu. 
Rodinný dům se bude nacházet na parcele číslo 303/1 v Třebenicích. Bude 
nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, z něhož druhé je obytné podkroví.   

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou s různými sklony. 
Na pozemku se dále bude nacházet samostatně stojící garáž pro dvě vozidla. 
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a. Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu 
stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, 
sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  
autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika 
stavby a její účel 

 
Vlastník pozemku: Petr Černý, Blahoslavova 13/138, Třebíč 674 01 

Investor, uživatel: Petr Černý, Blahoslavova 13/138, Třebíč 674 01 

Odpovědný projektant:Eva Chalupská, Okružní 905, 674 01 Třebíč  

    Obor: Pozemní stavby, 1005846 

Vypracoval:   Eva Chalupská, Okružní 905, 674 01 Třebíč  

    Obor: Pozemní stavby, 1005846 

Název stavby:  Rodinný dům s obytným podkrovím 

Místo stavby:  Třebenice 385, 675 52 Lipník u Hrotovic 

Parcela číslo:  303/1 

Katastrální území:  Třebenice na Moravě 

Kraj:                Vysočina 

Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební řízení 

Datum:   duben 2013 

 
 

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Pozemek je v majetku pana Petra Černého, Blahoslavova 13/138, Třebíč 674 01, 
který je zároveň i investorem. Staveniště se nachází v již zastavěném území, v okolní 
zástavbě je zastoupeno individuální bydlení. Terén na staveništi je rovinatý. Přístup na 
pozemek bude z obecní komunikace vedoucí podél pozemku, vzdálenost objektu od 
komunikace je cca 8,5 m. 

 
 
 
 



c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

i. Provedené průzkumy: 
V místě bylo provedeno polohové a výškové zaměření stávajícího stavu a 

fotodokumentace. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Vzhledem k jednoduchým 
základovým podmínkám stavby byly použity výsledky průzkumu v okolí.  

Poloha jednotlivých inženýrských sítí byla převzata od jejich správců. Napojení 
infrastruktury bude provedeno do stávajících hlavních větví.  

Hodnocený stavební pozemek se nachází (dle naměřených hodnot) v kategorii 
s nízkým radonovým indexem. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových 
opatření. 

ii. Dopravní napojení: 
Napojení pozemku bude řešeno sjezdem na komunikaci. Vedle domu bude 

umístěna garáž, jejíž zpracování je náplní samostatného projektu. 

iii. Vodovodní přípojka: 
Je připojena na stávající veřejný vodovod z ulice. Vodoměrná šachta je umístěna 

na pozemku investora v místě vstupu na pozemek. 

iv. Kanalizace: 
Na veřejnou kanalizaci je objekt napojen samostatnou kanalizační přípojkou 

DN150. Vstup je opatřen litinovým poklopem. 
Objekt bude napojen na stávající jednotnou obecní kanalizaci. Odvodnění 

srážkových vod ze zatravněných ploch bude řešeno vsakováním. 

v. Elektrika: 
Bude odebírání ze stávajícího vedení ČEZ Distribuce, a.s. 

vi. Plynová přípojka: 
Objekt bude napojen na středotlaký rozvod STL 110 PE vedený z ulice. 

 

d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů. Dodavatel stavby je povinen 

se s nimi seznámit a respektovat je. 
 

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
V projektu jsou respektovány všechny obecné požadavky na výstavbu:  
- vyhláška č. 268/2990 Sb. O technických požadavcích na výstavbu 
- vyhláška 269/2009 o obecných požadavcích na využívání území 
- vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb 
- zákon 183/2006 Sb.,O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

 



f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona   

Byly splněny podmínky územního plánu obce Třebenice. Území se nachází ve 
funkční ploše bydlení. 
 
 

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

V současné době nejsou známy. 
 
 

h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládaný termín zahájení: 04/2013 
Předpokládaný termín dokončení: 03/2014 

 
 

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.  

 
Celkové náklady:  cca 3,5 mil Kč., cena je orientační a byla 

stanovena přepočtem na m3 obestavěného 
prostoru. Přepočet není součástí dokumentace 

Počet podlaží:    2 
Celková užitná plocha:   219,04 m2 

Obestavěný prostor RD:  1327,45 m3 

Zastavěná plocha RD:   134,64 m2 

Procento zastavění:   30,6 % 

Plocha stavebního pozemku:  577 m2 
Výška hřebene střechy:                    7,480 m 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 
Toto umístění objektu bylo vybráno na základě své polohy a okolí. Pozemek je 

rovinatý o výměře 577 m2, na parcele č. 303/1.  
Na pozemku bude umístěna novostavba rodinného domu, určená k bydlení. 

Stavba bude nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 
Střecha je složená, s různými sklony. 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt má obdélníkový tvar se zastavěnou plochou 134,64 m2. Je 

nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Střecha je 
sedlová s různými sklony. Pozemek je rovinatý. 

Při návrhu domu se kladl důraz na světové strany a s tím spojené umístění 
jednotlivých místností. Vchod do domu je orientovaný na severovýchod a vchod na 
terasu na jih. Dětské pokoje se nachází v prvním patře a jsou orientovány na 
severozápad, pokoj pro hosty se nachází ve 2NP a je orientován na východ. Ložnice je 
umístěna ve druhém patře a je orientována na jih. 

Po vstupu do objektu se nacházíme v zádveří, z něhož je vstup šatny a 
obývacího pokoje, který je spojen kuchyní, což tvoří centrální část, prvního patra. Na 
kuchyň navazuje spíž a z ní sklad. Z obývacího pokoje je dále vstup do obou dětských 
pokojů na WC, co koupelny a na schodiště. 

Schodištěm se dostaneme do druhého patra, kde se hned u schodiště nachází 
knihovna a WC. Dále se tam nachází pokoj pro hosty, pracovna a ložnice, z níž je 
přístup do koupelny. 

Kolem pozemku je drátěné a u vstupu na pozemek zděné oplocení.  
Z obývacího pokoje je vstup na rozlehlou terasu.  

 

c) Technické řešení 
Bude sejmuta ornice v tl. 150 mm a provedeny výkopové práce základových jam 

a rýh do hloubky -0,650 mm (vnitřní nosné zdi) a -1,050 mm (obvodové zdi).  
Následně budou provedeny monolitické železobetonové základové pasy pod 

obvodovými a vnitřními nosnými zdmi. Základy budou zhotoveny z betonu C16/20 a 
ocelové výztuže. 

Svislé nosné zdivo bude zhotoveno z tvárnic YTONG Theta* P1,8-300 pro 
obvodové zdi a YTONG P4-500 pro vnitřní nosné zdivo. 

Strop bude tvořen stropními nosníky a vložkami YTONG, které budou 
zmonolitněny betonovou zálivkou z betonu C20/25. 

Veškeré nosníky jsou vybírány ze sortimentu YTONG. 
Střecha je sedlová, viz. Výkres krovu, o sklonu 29° a 39°. Je kryta pálenými 

taškami Tondach. 
Dle výsledků radonového průzkumu nejsou nutná zvláštní opatření. Budou 

použity příslušné izolace, viz. Výpis skladeb. 
V objektu jsou dva druhy podlah - keramická dlažba a laminátová podlaha. 



Vnější výplně otvorů budou plastová okna a dveře. Vnitřní dveře pak budou 
láminotová. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
K objektu bude zhotoveno dopravní napojení a vodovodní, kanalizační, elektrická 

a plynová přípojka. 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
Dopravní napojení 

 Napojení pozemku bude řešeno sjezdem na komunikaci. Příjezdová cesta je 
zhotovena z betonové zámkové dlažby jak pro vjezd vozidel (š. 6 m), tak i přístupový 
chodník k hlavnímu vchodu (š. 2 m). Obě cesty jsou napojeny na stávající místní 
komunikace.Před obytným domem je zřízeno zpevněné stání. K parkování je určena 
garáž pro 2 automobily, která stojí samostatně vedle objektu. Její řešení však není 
součástí projektu. 

Vodovodní přípojka 

 Je připojena na stávající veřejný vodovod z ulice. Vodoměrná šachta je 
umístěna na pozemku investora v místě vstupu na pozemek. 

Kanalizace 

 Na veřejnou kanalizaci je objekt napojen samostatnou kanalizační přípojkou 
DN150. Vstup je opatřen litinovým poklopem. 

 Objekt bude napojen na stávající jednotnou obecní kanalizaci. Odvodnění 
srážkových vod ze zatravněných ploch bude řešeno vsakováním. 

Elektrika 

 Bude odebírání ze stávajícího vedení ČEZ Distribuce, a.s. 

Plynová přípojka 

 Objekt bude napojen na středotlaký rozvod STL 110 PE vedený z ulice. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavbou nebude narušen klid ani charakter prostředí. Při probíhajících prací 

může dojít ke vzniku prašnosti nebo mírnému hluku od strojů.  
Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a příslušné normy a předpisy. 
 Likvidace odpadů bude probíhat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.  
 Stavba byla navržena v soulad s požadavky zákona 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
 



g) Řešení bezbariérového užívání 
Při návrhu objektu nebylo počítáno s bezbariérovým přístupem. 
 

h) Průzkumy a měření 
 V místě bylo provedeno polohové a výškové zaměření stávajícího stavu a 
fotodokumentace. Jelikož nebyl zjištěn vliv spodní vody na základy bud v okolí, nebyl 
prováděn hydrogeologický průzkum. Stavba bude zakládána do hlinitopísčitého 
podkladu s únosností 0,15 MPa. Vzhledem k jednoduchým základovým podmínkám 
stavby byly použity výsledky průzkumu v okolí.  
 Poloha jednotlivých inženýrských sítí byla převzata od jejich správců. Napojení 
infrastruktury bude provedeno do stávajících hlavních větví.  
 Hodnocený stavební pozemek se nachází (dle naměřených hodnot) v kategorii 
s nízkým radonovým indexem. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových 
opatření. 
 

i) Podklady pro vytýčení stavby 
 Jako podklady pro vytyčení stavby byly použity geodetický polohový a výškový 
systém: mapy, katastrální mapy, geodetické a výškopisné měření. 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
Stavební objekty  - SO 01 Novostavba rodinného domu 

-  SO 02 Garáž (není součástí projektu) 
Inženýrské objekty - přípojka vodovodního řádu 

- přípojka kanalizace 
- přípojka plynu 
- přípojka elektřiny  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Předpokládá se dodržení povolených limitů dle zákona č. 258/2000 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Znečištění ovzduší z dopravy 
je řešeno v rámci zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší. Stavba tak nebude mít 
negativní vliv na své okolí. 

 

l) Zajištění ochrany zdraví pracovníků 
Při výstavbě musí být dodrženy následující předpisy: 

- Vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Vyhláška 362/2005 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
Dále musí dojít k proškolení všech zaměstnanců, kteří se na stavbě budou 

podílet. Zodpovědnost za případná zranění spočívá na zhotoviteli. 
 



2. Mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba rodinného domu byla navržena systémem YTONG, taktéž i stropní 

konstrukce. Základy jsou tvořeny betonovými základovými pásy. Stabilitu objektu bude 
řešit podrobně statik. 

 
 

3. Požární bezpečnost 
Požární zpráva řeší požárně bezpečnostního opatření rodinného domu 

v Třebenicích na parcele 303/1. Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím a 
obytným podkrovím.  

Objekt tvoří jeden požární úsek a dle ČSN 730833 spadá do III. SPB. 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům dle ČSN 730833.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 

sousední pozemky viz. situace.  
Spalinová cesta musí být navržena tak, aby odpovídala požadavkům dle bodu 14. 

Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E 
ČSN 734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou 
ročně.  

V souladu s přílohou 4 vyhl. 23/2008 Sb. Bude v objektu umístěn jeden PHP 
s hasící schopností 34 A do rodinného domu a jeden PHP pěnový nebo práškový 183 B 
do garáže. 

Podle vyhl.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, musí 
být každý nově postavený objekt vybaven požárně bezpečnostními prostředky a 
zařízeními mimo jiné i zařízením pro včasnou detekci a signalizaci.  

Posuzovaný rodinný dům vyhovuje z požární bezpečnosti při dodržení požadavků 
uvedených v technické zprávě. 

 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stavbou domu nebude negativně narušeno okolí ani životní prostředí, může dojít 

k mírné prašnosti. Při stavbě musí být dodrženy požadavky dané vyhláškou 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné normy a předpisy. 

Po ukončení stavby bude pozemek vyklizen včetně zlikvidování veškerého odpadu 
dle   zákona 185/2001 Sb., o odpadech.  

Objekt byl navržen v souladu s požadavky daným zákonem 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Okny je do objektu přivázeno dostatečné množství vzduchu i denního světla. 
 
 



5. Bezpečnost při užívání 
Bude realizováno: zábradlí u schodiště, zábradlí u balkonu a protiskluzová podlaha 

v koupelnách (dle ČSN 74 33 05). Budova je tak navržena tak, aby byla při jejím užívání 
bezpečná a odpovídala předepsaným normám. 

 
 

6. Ochrana proti hluku 
Stavba vyhovuje z hlediska akustiky.(viz. samostatní zpráva – Akustické 

posouzení). 
 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 Novostavba rodinného domu byla navržena z materiálů, které jsou v ČR běžně 
používané. Všechny skladby vyhověly požadavkům českých norem, viz. Tepelné 
posouzení. 
 Vytápění pomocí plynového kotle Vaillant v místnosti koupelny 1.10. K vytápění 
budou sloužit ocelová desková otopná tělesa.  
 Větrání objektu je zajištěno přirozenou cestou netěsností oken. V případě 
potřeby větší intenzity výměny vzduchu – otevření oken a dveří.  
 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Při návrhu se neuvažoval přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
V místě bylo provedeno polohové a výškové zaměření stávajícího stavu a 

fotodokumentace. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Vzhledem k jednoduchým 
základovým podmínkám stavby byly použity výsledky průzkumu v okolí.  
 Hodnocený stavební pozemek se nachází (dle naměřených hodnot) v kategorii 
s nízkým radonovým indexem. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových 
opatření. 
 V podlahách v 1NP byla navržena hydroizolace – asfaltový pás Elastek 50 solo 
2x5 mm. Pás bude vytažen 300 mm nad terén. U střechy byla použita difúzně otevřená 
folie Delta Foxx,  tl. 0,2 mm. Dále byla použita parozábrana – PE folie. 

Ocelové konstrukce budou opatřeny žárovým zinkováním a ochrannými nátěry.   
 
 



10. Ochrana obyvatelstva 
Jsou splněny všechny požadavky na ochranu obyvatelstva. 
 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a. Odvodnění území včetně zneškodnování odpadních vod 
Splaškové vody budou svedeny do kanalizační sítě, naopak dešťové vody budou 

svedeny do sběrné nádrže a v případě přebytku odváděny do vsakovací jámy umístění 
na pozemku. 
 

b. Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištěno napojením na stávající vodovodní řad 

v blízkosti hranice pozemku. Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou, 
v níž bude umístěna vodoměrná sestava. 
 

c. Zásobování energiemi 
Zásobování elektřinou bude provedeno zbudováním přípojky na stávající 

kabelové vedení v blízkosti hranice pozemku. Na hranici pozemku bude zbudována 
elektroměrná skřín, v níž bude umístěn elektroměr. 

Plynová přípojka bude napojena na stávající plynovodný řad v blízkosti hranice 
pozemku. Hlavní uzávěr, regulace a plynoměr budou umístěny na hranici pozemku. 
 

d. Řešení dopravy 

 Napojení pozemku bude řešeno sjezdem na komunikaci. Příjezdová cesta je 
zhotovena z betonové zámkové dlažby jak pro vjezd vozidel (š. 6 m), tak i přístupový 
chodník k hlavnímu vchodu (š. 2 m). Obě cesty jsou napojeny na stávající místní 
komunikace.Před obytným domem je zřízeno zpevněné stání. K parkování je určena 
garáž pro 2 automobily, která stojí samostatně vedle objektu. Její řešení však není 
součástí projektu. 

 

e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Terasa bude zhotovena z mrazuvzdorné dlažby Izera cotto 400 x 400 mm. 

Okapový chodníček je vyložen praným kačírkem. Zbylé plochy budou zatravněny. 
 
 

f. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Neuvažuje se. 
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1. Identifikační údaje 
Vlastník pozemku: Petr Černý, Blahoslavova 13/138, Třebíč 674 01 

Investor, uživatel: Petr Černý, Blahoslavova 13/138, Třebíč 674 01 

Odpovědný projektant:Eva Chalupská, Okružní 905, 674 01 Třebíč  

    Obor: Pozemní stavby, 1005846 

Vypracoval:   Eva Chalupská, Okružní 905, 674 01 Třebíč  

    Obor: Pozemní stavby, 1005846 

Název stavby:  Rodinný dům s obytným podkrovím 

Místo stavby:  Třebenice 385, 675 52 Lipník u Hrotovic 

Parcela číslo:  303/1 

Katastrální území:  Třebenice na Moravě 

Kraj:                Vysočina 

 
 

2. Seznam výkresů a příloh projektové dokumentace 
STUDIE RODINNÉHO DOMU 
1) PŮDORYS 1 NP                                                                           1 : 100 
2) PŮDORYS 2 NP                                                                           1 : 100 
3) ZÁKLADY                                                                                      1 : 85 
4) STROP NAD 1 NP                                                                        1 : 85 
5) KROV                                                                                            1 : 100 
6) ŘEZ A – A´                                                                                    1 : 50 
7) ŘEZ B – B´                                                                                    1 : 100 
8) POHLEDY                                                                                     1 : 100 
9) SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ                                                       1 : 500 
10) NÁVRH VEDENÍ KANALIZACE                                                   1 : 85 
11) NÁVRH VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ                             1 : 85 
12) NÁVRH PROSTUPŮ POTŘUBÍ ZÁKLADY                                  1 : 10 

 
ZPRÁVY A PŘÍLOHY 
1)  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTN ŘEŠENÍ STAVBY 

1)  TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
2)  VÝKRESY POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY 

1)  SITUACE ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI        1 : 100  
2)  POHLEDY                                1 : 100 

      3)  1 NP                1 : 100 
      4)  2 NP                1 : 100 

2)  VÝPISY PRVKŮ 
1) VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 
2) VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ 



3) VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
4) PARAPETŮ 
5) VÝPIS SKLADEB 

3)  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVBY 
4)  AKUSTICKÉ POSOUZENÍ STAVBY 
5)  VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
6)  VÝPOČET ZÁKLADŮ - OBVODOVÁ ZED 
7)  VÝPOČET ZÁKLADŮ - VNITŘNÍ NOSNÁ ZED 

 
VÝKRESOVÁ ČÁST 
1) SITUACE 
2) PŮDORYS 1 NP                                                                              1 : 150 
3) PŮDORYS 2 NP                                                                              1 : 50 
4) ZÁKLADY                                                                                         1 : 50 
5) STROP NAD 1 NP                                                                           1 : 50 
6) KROV                                                                                               1 : 50 
7) ŘEZ A – A´                            1 : 50 
8) ŘEZ B – B´                           1 : 50 
9) POHLED JIHOVÝCHODNÍ              1 : 50 
10) POHLED JIHOZÁPADNÍ                         1 : 50 
11) POHLED SEVEROZÁPADNÍ                         1 : 50 
12) POHLED SEVEROVÝCHODNÍ                1 : 50 
13) DETAIL A – ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC                        1 : 5 
14) DETAIL B – PRŮCHOD KLEŠTINY ZDÍ                       1 : 7 
15) DETAIL C – UKOTVENÍ BALKONOVÉHO ZÁBRADLÍ           1 : 4 
16)  DETAIL D – SOKL                                                                         1 : 5 

 
SEMINÁRNÍ PRÁCE 
1) SEMINÁRNÍ PRÁCE – PŘÍČKY 

 
 

3. Obecné informace o objektu 

a. Účel objektu 
Budova bude sloužit k celoročnímu bydlení 4-6 členné rodiny. Nebude využívána 

k výrobním účelům. 
 

b. Kapacity, užitkové plochy 
Všechny pokoje byly navrhovány tak, aby splnovaly plošné požadavky na danou 

místnost vzhledem k účelu místnosti a počtu osob, o kterých se předpokládá, že se zde 
budou dlouhodobě zdržovat. 

Počet podlaží:    2 
Celková užitná plocha:   219,04 m2 

Obestavěný prostor RD:  1327,45 m3 



Zastavěná plocha RD:   134,64 m2 

Procento zastavění:   30,6 % 

Plocha stavebního pozemku:  577 m2 
Výška hřebene střechy:                    7,480 m 

 
 

4. Architektonické a dispoziční řešení 

a. Řešení objektu jako celku 
Objekt má obdélníkový tvar se zastavěnou plochou 134,64 m2. Je 

nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Střecha je 
sedlová s různými sklony.  
 

b. Okolí budovy 
Pozemek je rovinatý. Případné terénní úpravy bude řešit investor svépomocí za 

využití sejmuté ornice ze staveniště. 
Kolem pozemku je drátěné a u vstupu na pozemek zděné oplocení.  
Z obývacího pokoje je vstup na rozlehlou terasu.  
 

c. Popis dispozic 
Po vstupu do objektu se nacházíme v zádveří, z něhož je vstup šatny a 

obývacího pokoje, který je spojen kuchyní, což tvoří centrální část, prvního patra. Na 
kuchyň navazuje spíž a z ní sklad. Z obývacího pokoje je dále vstup do obou dětských 
pokojů na WC, do koupelny a na schodiště. 

Schodištěm se dostaneme do druhého patra, kde se hned u schodiště nachází 
knihovna a WC. Dále se zde nachází pokoj pro hosty, pracovna a ložnice, z níž je 
přístup do koupelny. 

 

d. Orientace, osvětlení a oslunění 
Při návrhu domu se kladl důraz na světové strany a s tím spojené umístění 

jednotlivých místností. Vchod do domu je orientovaný na severovýchod a vchod na 
terasu na jih. Dětské pokoje se nachází v prvním patře a jsou orientovány na 
severozápad, pokoj pro hosty se nachází ve 2NP a je orientován na východ. Ložnice je 
umístěna ve druhém patře a je orientována na jih. 

 
 

5. Technická a stavebně konstrukční řešení objektu 

a. Zemní práce 
Únosnost základové půdy je 0,15 MPa. Jako první budou provedeny výkopy 

základových konstrukcí. V místě stavby se sejme ornice v tloušťce 150 mm, která bude 
uložena na pozemku investora a později využita pro jeho potřeby. Dále se provedou 



výkopy stavebních jam a výkopy rýh pro provedení železobetonových základových pasů 
pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami.  
 

b. Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické základové 

pásy do vykopaných rýh, které budou v místě obvodových stěn do hloubky -1,050 mm a 
vnitřních nosných stěn do hloubky -0,650 mm. Navržením hloubky základů byla 
dodržena nezámrzná hloubka objektu, která je 800 mm. Základové konstrukce budou 
zhotoveny z betonu C16/20. 

Základovými konstrukcemi budou procházet přípojky vnitřních rozvodů, které 
jsou patrné ve výkresové dokumentaci.  
 

c. Svislé nosné konstrukce 
Nosné obvodové zdivo: YTONG Theta* P1,8-300 na tenkovrstvou zdící maltu, 

499x249x300mm. 
Vnitřní nosné zdivo: YTONG P4-500 na tenkovrstvou zdící maltu, 

250x249x599mm. 
Soklová část bude opatřena izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu. 

 

d. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce  

 Systém YTONG, tl. 250 mm – železobetonové nosníky a pórobetonové vložky, 
dobetonávky z betonu C20/25. V místech prostupů instalačních šachet stropem budou 
při kladení příslušné vložky vynechány, aby byl vytvořen prostor pro šachtu. Při 
provádění zmonolitnující zálivky stropu, budou v místech šachet umístěny polistyrenové 
bloky, které se po vytvrdnutí betonu odstraní. 

Překlady  
 Systém YTONG – nosné překlady, nenosné překlady, ploché překlady. Přesné 
označení je uvedeno ve výkresech Půdorysů 1 NP a 2 NP. 

Železobetonový věnec  
 Systém YTONG, součástí je věncová tvárnice YTONG tl.125 mm (včetně TI), 
beton C25/30, ocel B500.  Věnec se nachází jak v úrovni stropu nad 1 NP, tak i na 
nadezdívce půdní vestavby. 

Balkon bude řešen samostatným posudkem statika jako monolitická 
železobetonová deska. Pro přerušení tepelného mostu budou použity prvky ISITHERM. 

 

e. Komín 
Komín je navržen v systému Schiedel Absolut pro plynná paliva, o rozměrech 

360 x 360 mm 
 
 



f. Schodiště 
Schodiště je jednoramenné železobetonové opatřené dřevěným obkladem. (viz. 

návrh schodiště). Má 18 schodů o rozměrech 163,6 X 303 mm. Jedním konce je 
vetknuto do základů a druhým uloženo na stropní nosník 

g. Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Krov je složen z krokví 100x200, 

pozednic 140x140, kleštinami 50x200. Vaznicemi má rozměry 120x160 a je uložena na 
nosné zdi. Krytina je z tašek pálených Tondach, nesou ji latě a kontralatě. Sklon střechy 
je 25° a 39°. (viz. výkresová část). 

Na jihovýchodní straně je navržen vikýř. Sklon této střechy je 12° a 25°.jeho 
hřeben tvoří vaznice o rozměrech 120X160 uložená na nosné zdi. Vikýř je částečně 
nesen hlavním krovem, viz. Výkres krovu. 

 

h. Izolace 
Radonový průzkum ukázal, že pozemek bude spadá do nízkého radonového 

indexu a není proto nutné stavbu preventivně chránit proti pronikání radonu 
z geologického podloží. 

Pod celou stavbou je provedena hydroizolace z asfaltových pásů ELASTEK 50 
SOLO a tepelná izolace z EPS polystyrenu ISOVER TF tl. 100 mm.  

Základ je izolován pomocí ISOVER EPS SOKL tl. 120 mm. Věnec je izolován 
věncovou tvárnicí YTONG. Izolace překladů je pomocí ISOVER UNI tl.100 mm. Podlahy 
2 NP je kročejová izolace ISOVER T - N 3, tl. 30 mm. 

Střešní plášt je opatřen polystyrenovou izolací ISOVER UNI, tl. 160 mm mezi 
krokvemi a 60 mm  pod krokvemi. Je zde provedena pojistná hydroizolace folií Delta 
Foxx a parozábrana z PE folie. 

 

i. Podlahy 
V objektu jsou dva druhy nášlapných povrchů - keramická dlažba (obě koupelny, 

obě WC, zádveří, sklad, spíž, sklad) a laminátová podlaha ve zbytku domu. Skladby 
podlah viz. Výpis skladeb. Jako podklad pro nášlapnou vrstvu bude použit anhydritový 
potěr, jedná se tedy o těžkou skladbu podlah, viz. Výpis skladeb. 

 

j. Obklady 
 V místnostech, kde se předpokládá větší náročnost na údržbu (koupelny, WC, 
sklad, spíž, kuchyn) je zhotoven keramický obklad. V kuchyni, nad kuchyňskou linkou, 
je navíc zhotoven obklad z dekorativních skleněných tabulí. V šatně je nalepena 
omyvatelná tapeta. 

 
 
 
 



k. Omítky  
 Na venkovní omítku je použita škrábaná omítka BAUMIT, jemnozrnná, okrová. 
Sokl je opatřen  soklovou omítkou WEBER MARMOLIT, jemnozrnná, barva MAR1 M074 

(HBW 17).  

Vnitřní omítky jsou z jádrové ruční omítky CEMIX 082. Odstín určí investor 
výběrem z příslušného vzorníku. 

 

l. Podhled 
 Sádrokartonovým podhledem a sádrovou omítkou budou opatřeny šikminy a 
strop ve 2NP. Podhled bude nesen montážními lištami upevněnými do kleštin krovu. 

 

m. Výplně otvorů 
Vnější otvory vyplní plastová okna a dveře, viz. Výpis výplní vnějších otvorů. 

Vnitřní dveře pak budou láminotová. 
 

n. Klepmířské výrobky 
Z klempířských prvků bude zapotřebí okapové žlaby, svody a háky pro 

připevnění. Dále pak vnější parapety. Viz. Výpis klempířských prvků 
 

 
 

6. Stručný popis technického zařízení 
Ohřev teplé vody bude zajištěn plynovým kotlem umístěným v koupelně v přízemí 

(1.10). Odtud bude rozvedena po domě. V půdní vestavbě bude vedení teplé a studené 
vody doplněno cirkulačním potrubím. 

Objekt bude vytápěn pomocí otopných těles dle návrhu specialisty oboru TZB. 
V místnosti 1.10 je umístěn komín Schiedel UNI*** PLUS pro plynná paliva. 
V domě budou provedeny vnitřní rozvody vody a elektřiny dle návrhu specialisty 

daného oboru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZÁVĚR 
 

V této práci jsem se zprvu věnovala dispozičnímu uspořádání místností v domě. 
Byl navržen pro 4-5 osob. Při návrhu byl kladen důraz na orientaci ke světovým stranám 
a na dostatečné prosvětlení a větrání domu. V této části jsem se také věnovala 
zpracování seminární práce na téma Příčky, kdy jsem se věnovala i akustice. 

V další části jsem se věnovala samotné výkresové dokumentaci, kterou doplňují 
jednotlivé zprávy – průvodní zpráva, technická zpráva, souhrnná zpráva. Dále jsem se 
věnovala posouzení z hlediska požárního, tepelně-technického a akustického. 

Schématicky jsem také navrhla rozvody kanalizace a vody. 
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RD  – rodinný dům     d –  tloušťka vrstvy  
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KCE - konstrukce      R –  tepelný odpor  

TUV – teplá užitková voda    m –  hmotnost  

RAL – barevné odstíny    h –  výška  

TI –  tepelná izolace    θi –  vnitřní teplota  

HI –  hydroizolace     θe –  vnější teplota  

ŽB –  železobeton     µ -  faktor difuzního odporu  

XPS – extrudovaný polystyrene   HT –  měrná tepelná ztráta  

EPS – expandovaný polystyrenen  Uem – průměr.součinitel prostupu tepla  

PE FOLIE - polyethylenová fólie   ζrsi –  teplotní factor vnitřního povrchu  

PT –  původní terén    l –  délka  

UT –  upravený terén    b –  šířka schodišťového ramene  

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví  v –  výška  

HUP – hlavní uzávěr plynu   š –  šířka  

Rdt –  návrhová únosnost zeminy  

σd –  napětí v základové spáře  

PÚ –  požární úsek 

SPB –  stupeň požární bezpečnosti  

NÚC – nechráněná úniková cesta 

d – odstupové vzdálenosti 

Po – procento požárně otevřených ploch  

hs – výška otvoru  

PHP – přenosné hasící zařízení 

Sp – požárně otevřená plocha  

Pv – požární zatížení  

ρ –  objemová hmotnost  

S –  plocha  

λ –  součinitel tepelné vodivosti  

Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu  

Mc,a –  roční množství zkondenzované vodní páry  



Mev,a – roční množství vypařitelné vodní páry  
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