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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v obci Přestavlky, 

okres Přerov. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená z vápenopískového zdícího 

systému Sendwix. Stropy jsou z monolitického železobetonu a objekt je zastřešen 

pultovými střechami. Objekt je rozdělen na denní společenskou část v 1NP, noční klidovou 

část v 2NP a technické zázemí v 1S. Obytné místnosti jsou orientovány převážně na jižní 

stranu, směrem do zahrady, s návazností na rozlehlou terasu.  

  

Klíčová slova 
rodinný dům, nadstandardní, novostavba, dvoupodlažní, částečně podsklepený, terasa, 

pultová střecha, vápenopískový zdící systém, železobeton, střešní krytina  

  

  

  

Abstract 
This bachelor’s thesis deals with a new built detached house situated in Přestavlky, Přerov 

district. The building has two floors with a partial basement, made of sand-lime brick 

system Sendwix. Ceilings are made of monolithic reinforced concrete and the building is 

covered with the shed roofs. The object is divided into the social area on the first floor, the 

sleeping area on the second floor and the technical facilities in the basement. Living rooms 

are mainly situated in the southern part of the building, in connection with a large terrace.  

  

Keywords 
detached house, high standard, new building, two story, partial basement, terrace, shed 

roof, sand-lime brick system, reinforced concrete, roofing  
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1. Úvod 

Zadáním bakalářské práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci stavební části ve stupni 

provedení stavby na novostavbu rodinného domu. Objekt je situován na skutečném 

pozemku v katastru obce Přestavlky a také poloha veškerých inženýrských sítí odpovídá 

reálné situaci dle vyjádření správců sítí. Dům je navržen jako jednogenerační, pro 

čtyřčlennou rodinu. Slovo „nadstandardní“ v názvu této práce by nemělo označovat 

pouhou honbu za co největší podlažní plochou stavby, nýbrž snahu o užití „chytrých“ 

řešení, díky kterým by tento dům byl příjemným místem k životu. 

V seminární práci je řešen výběr vhodné střešní krytiny pro pultové střechy se sklonem 

10˚, protože takto nízký sklon vylučuje použití většiny „klasických“ krytin na trhu. 
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2.1.1 Identifikace stavby:  

Název stavby:   Nadstandardní rodinný dům 

Místo stavby:    Přestavlky, P. Č. 77/5, 750 02 

Katastrální území:   Přestavlky u Přerova [735167] 

Kraj:     Olomoucký 

Okres:     Přerov 

Druh stavby:    Rodinný dům 

Stavebník:    JUDr. Jan Horák, Pod Valy 10, Přerov, 750 02 

Projektant:     Štěpán Karlík, Přestavlky 22, 750 02 

Novostavba jednogeneračního rodinného domu v obci Přestavlky. Objekt se dvěma 

nadzemními podlažími, částečně podsklepený. 

2.1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Pozemek 77/5 se nachází v klidné části obce s řídkou zástavbou samostatně stojících 

rodinných domů. V katastru zapsán jako zahrada. V současné době není aktivně využíván a 

je celý pokryt travnatou plochou, bez stromů a keřového porostu. Před zahájením stavby 

bude pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu. V územním plánu je pozemek 

veden jako plocha určená pro bydlení.  

Pozemek je v majetku stavebníka JUDr. Jana Horáka a výměra podle katastru nemovitostí 

činí 973 m
2
. 

Sousední parcely: 

Parcelní 

číslo 
Vlastník Adresa Druh pozemku 

Výměra 

[m
2
] 

77/4 Zdráhal Jiří č.p. 62, 75002 Přestavlky zahrada 556 

st. 6/1 Zdráhal Jiří č.p. 62, 75002 Přestavlky zastavěná plocha a nádvoří 560 

5/1 Zdráhal Jiří č.p. 62, 75002 Přestavlky zahrada 396 

77/6 
SJM Kalman Marek Ing. 

č.p. 107, 75002 Přestavlky zahrada 848 
a Kalmanová Věra Ing. 

353 Obec Přestavlky 75002 Přestavlky ostatní plocha 1691 

77/2 

Obec Dobrčice č.p. 4, 75002 Dobrčice 

ostatní plocha 322 Obec Přestavlky 75002 Přestavlky 

Obec Stará Ves 75002 Stará Ves 
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2.1.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Provedené průzkumy: 

Před zahájením projektové přípravy byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a 

průzkum radonového rizika. 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Budovaný objekt bude napojen na stávající veřejnou komunikaci, východně od pozemku, 

s parcelním číslem 353, dlážděnou cestou šířky 2,5 m. V sousedství pozemku se nenachází 

žádný veřejný chodník, pěší komunikace od domu, tedy bude vedena k téže cestě. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě – jednotnou obecní kanalizaci, vodovod, 

plynovod STL, nízké napětí a sdělovací vedení viz C.02 – Koordinační situace stavby. 

2.1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace 

stavby. 

2.1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu se 

stavebním zákonem č.183/2006 Sb., novelizovaným zákonem č. 350/2012 Sb.  

2.1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 

§ 104 odst. 1 stavebního zákona 

Rodinný dům se 189,43 m
2
 zastavěné plochy podléhá stavebnímu povolení a je v souladu 

s územním rozhodnutím. Projekt splňuje podmínky vyplívající z územního plánu obce 

Přestavlky. 
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2.1.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

Přípojky inženýrských sítí budou dokončeny před zahájením stavby, příjezdová 

komunikace a zpevněné plochy po jejím dokončení. V souvislosti se stavbou lze 

předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. 

2.1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Termín zahájení výstavby:  03/2014 

Termín dokončení výstavby: 03/2015 

Předpokládaná doba výstavby činí 12 měsíců. 

Postup výstavby: 

Nejprve bude provedena skrývka ornice a výkopové práce. Zhotoveny budou základové 

pasy pod podsklepenou částí objektu. Následně bude zhotovena podkladní deska a 

hydroizolace z asfaltových pásů. Po vyzdění nosných stěn 1S a provedení monolitických 

stropů a monolitického schodiště budou zhotoveny základové pasy také pod 

nepodsklepenou částí objektu. Po vyhotovení podkladní desky 1NP bude hydroizolace 1S 

napojena na izolaci 1NP. Na podkladní desce budou vyzděny nosné zdi prvního podlaží. 

Po jejich dokončení bude vyhotovena monolitická stropní konstrukce a konstrukce 

schodiště. Poté následuje vyzdění 2NP a provedení pozedních věnců. Na hrubou stavbu 

bude osazena střešní konstrukce a proveden střešní plášť. Dokončeno bude také souvrství 

ploché střechy. Průběžně budou vyzdívány vnitřní příčky a osazovány výplně otvorů. Po 

dokončení zdění budou provedeny vnitřní instalace, které budou podrobeny předepsaným 

zkouškám. Poté následuje provádění vnitřních omítek. Po jejich dokončení se zhotoví 

obklady a podlahy, namontují zařizovací předměty a osadí otopná tělesa. Průběžně bude 

prováděna tepelná izolace pláště budovy a venkovní omítky. Nakonec budou zhotoveny 

zpevněné plochy a terénní úpravy v okolí domu. 

2.1.9 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 m
2
, a o počtu bytů 

v budovách bytových a nebytových 
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Orientační náklady: 5 805 – 6 450 tis. Kč 

Výpočet: 

1290 m
3
 x 4500 Kč/m

3
 = 5 805 000 Kč 

1290 m
3
 x 5000 Kč/m

3
 = 6 450 000 Kč 

Plocha pozemku: 973 m
2
 

Zastavěná plocha: 189,43 m
2 

Podlahová plocha: 268,17 m
2
 

Obestavěný prostor: 1290 m
3 

V objektu se nachází jedna bytová jednotka. 

V Brně dne 19. 5. 2013     Vypracoval: Štěpán Karlík 
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Identifikace stavby:  

Název stavby:   Nadstandardní rodinný dům 

Místo stavby:    Přestavlky, P. Č. 77/5, 750 02 

Katastrální území:   Přestavlky u Přerova [735167] 

Kraj:     Olomoucký 

Okres:     Přerov 

Druh stavby:    Rodinný dům 

Stavebník:    JUDr. Jan Horák, Pod Valy 10, Přerov, 750 02 

Projektant:     Štěpán Karlík, Přestavlky 22, 750 02 

Novostavba jednogeneračního rodinného domu v obci Přestavlky. Objekt se dvěma 

nadzemními podlažími, částečně podsklepený. 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavební pozemek P. Č. 77/5 se nachází v klidné části obce Přestavlky, v lokalitě určené 

k bytové výstavbě. Terén se mírně svažuje směrem k jihu. Na parcele se nenachází žádné 

stavby, ani vzrostlá vegetace. Přístup na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace. 

V blízkosti parcely se vyskytují veškeré inženýrské sítě potřebné k provozu budoucí 

stavby. 

Před zahájením stavby bude pozemek vyjmut ze zemědělského půdního fondu. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Dům je navržen jako volně stojící, jednogenerační, dvoupodlažní, částečně podsklepený. 

K domu přiléhá garáž pro jeden osobní automobil skupiny 1a a venkovní parkovací plocha 

pro jeden automobil. Fasáda domu je v bílé barvě s velkými prosklenými plochami 

orientovanými směrem do zahrady. Zastřešení je vyřešeno pomocí pultových střech se 

sklonem 10˚ v barvě antracitové šedi. Stavba se nachází v místě řídké zástavby a s výškou 

pultu 7,57 m nijak nepřevyšuje okolní domy. 

Vstup do domu vede přes zádveří a chodbu se schodištěm. V 1 NP je situována denní 

společenská zóna, zahrnující obývací pokoj s kuchyní, s návazností na terasu na jižní 
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straně objektu. Dále je zde umístěna pracovna orientovaná na východ.  Hygienické zázemí 

zajišťují koupelna a WC. V prvním podlaží se nachází také šatna a spíž. Chodbou se 

dostaneme k zadnímu vchodu s návazností na garáž přes kryté závětří. 

Výstup do 2NP, kde se nachází noční klidová zóna, je zajištěn pomocí jednoramenného 

schodiště šířky 1 000 mm. Na chodbu v severní části domu navazují koupelna s toaletou, 

dva dětské pokoje na jihu a ložnice rodičů na východě. Z pokojů a ložnice je umožněn 

výstup na terasu v jižní a východní části objektu. 

V suterénu objektu jsou umístěny skladovací místnosti, technická místnost s plynovým 

kondenzačním kotlem a prádelna, propojená shozem na prádlo s koupelnami v nadzemních 

podlažích. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Základové konstrukce: 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC2 šířky 500 a 

600 mm, viz výkres C.03 – Základy. Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. 

Výškové rozdíly základové spáry jsou odstupňovány po 500 mm. Pod sloupy v obývacím 

pokoji jsou navrženy základové patky 900x900 mm. Izolaci proti zemní vlhkosti zajišťuje 

dvojice SBS asfaltových pásů. 

Svislé nosné konstrukce: 

Stavba bude provedena ze zdícího systému Sendwix. Nosné stěny tloušťky 250 mm budou 

vyzděny z tvárnic Sendwix 8DF-LD na tenkovrstvou maltu ZM 921 lepidlo SX. Překlady 

otvorů jsou provedeny dvojicí Sendwix překladů 2DF. Velká rozpětí překlenou 

železobetonové monolitické překlady, spojení s věnci monolitického stropu. V obývacím 

pokoji a v závětří je strop podepřen monolitickými sloupy C25/30 XC2, B500B. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové C25/30 XC2, B500B tloušťky 

150 mm, viz výkresy stropů C.10, C.11, C.12. Desky jsou navrženy jako vyztužené 

v jednom směru, kromě desek D1, které jsou křížem vyztužené. Prostupy u komínového 

tělesa budou dilatovány 30 mm minerální vlny. 
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Schodiště: 

Vnitřní schodiště jsou navržena jako jednoramenná monolitická s deskou tloušťky 

120 mm. Venkovní schodiště je dřevěné s ocelovými schodnicemi. Všechna schodiště jsou 

vybavena zábradlím předepsaných výšek. 

Svislé nenosné konstrukce: 

Příčky jsou zděné z tvárnic Sendwix 4DF-LD na tenkovrstvou maltu ZM 921 lepidlo SX, 

s tloušťkou 125 mm. Z obou stran jsou omítnuty jednovrstvou omítkou JM 303 tl. 5 mm. 

Zastřešení: 

Objekt je zastřešen dvojicí pultových střech ve sklonu 10˚. Krov je tvořen pozednicemi, 

vaznicemi a krokvemi dimenze 100x180 mm. Jako krytina je použita lehká plechová 

krytina Gerard Classic Tile. Nad jihovýchodní částí 1NP se nachází plochá pochůzná 

střecha s betonovou dlažbou na rektifikačních terčích Buzon DPH. 

Tepelná izolace: 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS na příslušné požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla. Většina konstrukcí splňuje hodnoty doporučené. 

Suterén je zateplen 140 mm Isover EPS 200 Perimetr, obvodové stěny 180 mm Isover EPS 

70F. Střechy jsou zatepleny deskami PIR izolace – plochá střecha 140 mm, pultová střecha 

160 mm nadkrokevně. Tepelně izolační a kročejovou izolaci podlah je tvoří Isover EPS 

RigiFloor 5000. 

Výplně otvorů: 

Objekt je osazen hliníkovými okny Avantis 75 SHI s izolačními trojskly 

s Ug = 0,5 W/m
2·K a Uf = 1,1 W/m

2·K. Vstupní dveře šířky 900 mm jsou ocelové 

s izolačním trojsklem s Ud = 1,1 W/m
2·K. Interiérové dveře jsou značky Sapeli v provedení 

dýha. 

Podlahy: 

V celém domě jsou těžké plovoucí podlahy s betonovou mazaninou. V suterénu, spíži a 

hygienických místnostech tvoří nášlapnou vrstvu keramická dlažba. Ve zbylé části bytu 

jsou položeny dubové parketové vlysy. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Budovaný objekt bude napojen na stávající veřejnou komunikaci, východně od pozemku, 

s parcelním číslem 353, dlážděnou cestou šířky 2,5 m. V sousedství pozemku se nenachází 

žádný veřejný chodník, pěší komunikace od domu, tedy bude vedena k téže cestě. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě – jednotnou obecní kanalizaci, vodovod, 

plynovod STL, nízké napětí a sdělovací vedení viz C.02 – Koordinační situace stavby. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území. 

Součástí stavby bude garáž pro jeden osobní automobil skupiny 1a a venkovní parkovací 

plocha pro jeden automobil. Příjezdová cesta do garáže z betonové dlažby bude mít šířku 

2,5 m a bude napojena na přilehlou místní komunikaci. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny do obecní jednotné kanalizace. Voda bude do 

domu vedena z vodovodního potrubí PVC DN 90, které vede přes stavební pozemek. 

Vodoměrná šachta bude umístěna u hranice pozemku, viz C.02 – Koordinační situace 

stavby. Elektřina je přivedena podzemním vedením NN do rozvodné skříně na hranici 

pozemku, odkud bude vedena do objektu. Plynovodní přípojka bude vedena směrem od 

místní komunikace, viz C.02 – Koordinační situace stavby. 

Lokalita stavby není poddolována, ani výrazně svažitá. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

V průběhu výstavby budou dodržovány příslušné limity hluku. Budou provedena opatření 

ke snížení prašnosti stavby a zajištěn úklid příjezdové komunikace. Odpady vzniklé během 

stavby budou zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Provoz stavby nebude 

zatěžovat okolí emisemi škodlivin, díky využití plynového kondenzačního kotle. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny do obecní jednotné kanalizace. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Plánovaná stavba rodinného domu není navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Před zahájením projektové přípravy byla provedena obhlídka pozemku, inženýrsko-

geologický průzkum a kompletní radonový průzkum. Na základě průzkumu bylo 

stanoveno, že hladina podzemní vody nebude mít negativní vliv na stavbu. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Použité podklady: 

Katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí 

Vyjádření správců sítí v dané lokalitě 

Geometrický plán 

Použity byly výškový systém Balt po vyrovnání a souřadnicový systém S-JTSK. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba se dále dělí na tyto objekty: 

SO - 01 – Rodinný dům 

SO - 02 – Prostor pro uložení komunálního odpadu 

SO - 03 – Terasa 

SO - 04 – Zpevněné plochy 

SO - 05 – Přípojka silového vedení nízkého napětí 

SO - 06 – Přípojka sdělovacího vedení spojového 

SO - 07 – Plynovodní přípojka 

SO - 08 – Vodovodní přípojka 

SO - 09 – Kanalizační přípojka 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nemá negativní dopad na okolní pozemky. Budou dodrženy veškeré předepsané 

odstupy od okolní zástavby. Během výstavby budou provedena příslušná opatření sloužící 

k eliminaci znečištění příjezdových komunikací. Odpady vzniklé během stavby budou 

zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zařízení staveniště bude umístěno 

na pozemku investora. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F 

Během výstavby bude dbáno na dodržování příslušné legislativy, zejména pak Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky. Všichni pracovníci na stavbě projdou povinně školením BOZP. O této 

skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude navržena dle statického výpočtu tak, aby v průběhu výstavby nebo užívání 

nedošlo k: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) nadměrnému přetvoření stavebních konstrukcí, 

c) poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku přetvoření konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

2.2.3 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby rodinného domu je řešena v samostatné části:  D.02 - Technická 

zpráva požární ochrany. 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Navržené dispoziční, konstrukční a materiálové řešení stavby je v souladu s platnými 

hygienickými předpisy, závaznými normami ČSN EN a požadavky na ochranu zdraví a 

zdravích životních podmínek. V budově je zajištěno požadované osvětlení a větrání 

obytných místností.  

Odpady vzniklé během stavby budou zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. Provoz stavby nebude zatěžovat okolí emisemi škodlivin, díky využití 

plynového kondenzačního kotle. Splaškové a dešťové vody budou odváděny do obecní 

jednotné kanalizace. 
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2.2.5 Bezpečnost při užívání 

Veškerá zábradlí v bytě splňují předepsaná minimální výšky nad volným prostorem dle 

ČSN 74 3305. V hygienických místnostech a v závětřích bude položena protiskluzová 

dlažba. Na elektroinstalaci objektu bude provedena řádná revize. 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

V blízkosti plánovaného objektu se nenachází významný zdroj hlukového znečištění. 

Avšak ochrana proti hluku z venkovního prostoru bude zajištěna dostatečně hmotnými 

stěnami pláště budovy a výplněmi otvorů s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností.  

Vnitřní dělící konstrukce splňují požadavky na R‘w. Podlahy budou těžké plovoucí, 

s dostatečnou vrstvou kročejové izolace. 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Obvodový plášť plánované stavby, včetně výplní otvorů, splňuje požadované hodnoty na 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2: 2011. 

OZN Konstrukce 
Součinitel 

prostupu tepla 

Požadovaný součinitel 

prostupu tepla 

    U [W/m
2
·K] UN,20 [W/m

2
·K] 

S1 Plochá střecha 0,157 0,24 

S2 Pultová střecha 0,150 0,24 

S4 Obvodová stěna 0,202 0,30 

S5 Suterénní stěna 0,225 0,45 

S7 Sokl 0,223 0,30 

S11 Podlaha 1S 0,386 0,45 

S12 Podlaha 1S - do vlhka 0,386 0,45 

S13 Podlaha 1NP - do vlhka, nad 1S 0,354 1,05 

S14 Podlaha 1NP - nad 1S 0,371 1,05 

S15 Podlaha 1NP - na zemině 0,395 0,45 

S20 Podlaha 1NP - schodišťový prostor 0,354 1,05 

O Okna hliníková Avantis 75 SHI, trojsklo 0,921 1,50 

D Vstupní dveře ocelové Thermopro 1,100 1,70 

D15 Balkonové dveře Avantis 75 SHI, trojsklo 1,027 1,70 

2.2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Plánovaná stavba rodinného domu není navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. 
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2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Spodní stavba bude chráněna proti radonu hydroizolací z dvojice asfaltových pásů 

s příslušnými atesty. Stavební parcela nezasahuje do žádných ochranných pásem nebo 

záplavového území a není zasažena agresivní spodní vodou, seismicitou nebo 

poddolováním. 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

Projekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva a je navržen v souladu územním plánem obce Přestavlky. 

2.2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odpadní a dešťové vody budou svedeny do jednotné obecní kanalizace. 

b) zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad spravovaný společností Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. 

c) zásobování energiemi 

Objekt bude připojen na elektrickou síť ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a plynovod ve 

správě Jihomoravská plynárenská, a.s. Příprava tepla a teplé vody bude probíhat místně za 

pomoci plynového kondenzačního kotle. 

d) řešení dopravy 

Budovaný objekt bude napojen na stávající veřejnou komunikaci, východně od pozemku, 

s parcelním číslem 353, pěší komunikace od domu bude vedena k téže cestě. Doprava 

v klidu bude zajištěna pomocí jednoho garážového stání skupiny 1a a jednoho parkovacího 

místa na příjezdové komunikaci. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Vnější plochy budou zatravněny, osazeny nízkou vegetací. Pěší a obslužné komunikace 

budou provedeny z betonové dlažby. 

f) elektronické komunikace 

Objekt bude připojen na sdělovací podzemní vedení společnosti Telefónica Czech 

Republic, a.s. 
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2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 

stavbě vyskytují) 

V navrhovaném rodinném domě se nevyskytují žádná výrobní a nevýrobní technologická 

zařízení staveb. 

V Brně dne 19. 5. 2013     Vypracoval: Štěpán Karlík 
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Identifikace stavby:  

Název stavby:   Nadstandardní rodinný dům 

Místo stavby:    Přestavlky, P. Č. 77/5, 750 02 

Katastrální území:   Přestavlky u Přerova [735167] 

Kraj:     Olomoucký 

Okres:     Přerov 

Druh stavby:    Rodinný dům 

Stavebník:    JUDr. Jan Horák, Pod Valy 10, Přerov, 750 02 

Projektant:     Štěpán Karlík, Přestavlky 22, 750 02 

Novostavba jednogeneračního rodinného domu v obci Přestavlky. Objekt se dvěma 

nadzemními podlažími, částečně podsklepený. 

2.3.1 Účel objektu 

Objekt je určen pouze pro jednogenerační rodinné bydlení. 

2.3.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Architektonické, funkční a výtvarné řešení 

Dům je navržen jako volně stojící, jednogenerační, dvoupodlažní, částečně podsklepený. 

K domu přiléhá garáž pro jeden osobní automobil skupiny 1a a venkovní parkovací plocha 

pro jeden automobil na příjezdové komunikaci. Fasáda je v bílá RAL 9010, sokl 

z Marmolitu černé barvy. Velké prosklené plochy jsou orientovány směrem do zahrady, na 

jih od domu. Okna jsou hliníková Avantis 75 SHI, s rámy v barvě okenní šedi RAL 7040. 

Vstupní dveře jsou ocelové v téže barvě. V barvě okenní šedi jsou rovněž okapy. 

Zastřešení je vyřešeno pomocí pultových střech se sklonem 10˚ s lehkou plechovou 

krytinou Gerard Classic Tile v barvě antracitové šedi. Na ploché pochůzné střeše je 

instalována betonová dlažba BEST v karamelové barvě. Zábradlí je subtilní sloupkové 

z pozinkované oceli. Parapety a oplechování atiky a střechy jsou řešeny TiZn plechu. 

Výška pultu činí 7,57 m a komín sahá do výšky 8,08 m. Stavba se nachází v místě řídké 

zástavby a nijak nepřevyšuje okolní domy. 

Dispoziční řešení 
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Dispozice 1NP: 

Vstup do domu vede přes zádveří a chodbu se schodištěm. V 1 NP je situována denní 

společenská zóna, zahrnující obývací pokoj s kuchyní, s návazností na terasu na jižní 

straně objektu. Dále je zde umístěna pracovna orientovaná na východ.  Hygienické zázemí 

zajišťují koupelna a WC. V prvním podlaží se nachází také šatna a spíž. Chodbou se 

dostaneme k zadnímu vchodu s návazností na garáž přes kryté závětří. 

Tabulka místností 1NP 

OZN Účel Plocha [m
2
] Podlaha 

101 Zádveří 5,28 Dřevěné vlysy 

102 Chodba 18,97 Dřevěné vlysy 

103 Pracovna 12,37 Dřevěné vlysy 

104 Kuchyně + obývací pokoj 40,58 Dřevěné vlysy 

105 Chodba 4,67 Dřevěné vlysy 

106 Spíž 4,86 Keramická dlažba 

107 Šatna 3,92 Dřevěné vlysy 

108 WC 2,35 Keramická dlažba 

109 Koupelna 6,60 Keramická dlažba 

110 Závětří 6,98 Mrazuvzdorná dlažba 

111 Schodišťový prostor 6,06 Keramická dlažba 

112 Garáž 29,28 Litá pojízdná podlaha 

120 Závětří 4,92 Mrazuvzdorná dlažba 

Dispozice 2NP: 

Výstup do 2NP, kde se nachází noční klidová zóna, je zajištěn pomocí jednoramenného 

schodiště šířky 1 000 mm. Na chodbu v severní části domu navazují koupelna s toaletou, 

dva dětské pokoje na jihu a ložnice rodičů na východě. Z pokojů a ložnice je umožněn 

výstup na terasu v jižní a východní části objektu. 

Tabulka místností 2NP 

OZN Účel Plocha [m
2
] Podlaha 

201 Schodišťový prostor 4,76 Dřevěné vlysy 

202 Chodba 13,59 Dřevěné vlysy 

203 Koupelna + WC 10,32 Keramická dlažba 

204 Pokoj 1 13,30 Dřevěné vlysy 

205 Pokoj 2 11,72 Dřevěné vlysy 

206 Ložnice 13,29 Dřevěné vlysy 

210 Terasa 45,14 Betonová dlažba 
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Dispozice 1S: 

V suterénu objektu jsou umístěny skladovací místnosti, technická místnost s plynovým 

kondenzačním kotlem a prádelna, propojená shozem na prádlo s koupelnami v nadzemních 

podlažích. 

Tabulka místností 1S 

OZN Účel Plocha [m
2
] Podlaha 

S01 Sklad 1 7,25 Keramická dlažba 

S02 Chodba 12,94 Keramická dlažba 

S03 Sklad 2 11,72 Keramická dlažba 

S04 Technická místnost 12,75 Keramická dlažba 

S05 Prádelna 13,87 Keramická dlažba 

S06 Sklad 3 7,72 Keramická dlažba 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Po dokončení stavby bude okolí objektu zatravněno a bude vysazen živý plot na hranici 

pozemku. Další výsadba bude provedena dle přání majitele. 

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Plánovaná stavba rodinného domu není navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. 

2.3.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Dům je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. 

Zastavěná plocha: 189,43 m
2 

Podlahová plocha: 268,17 m
2
 

Obestavěný prostor: 1290 m
3 

Místnosti domu budou orientovány následovně: 

Sever: závětří, zádveří, chodby, schodišťový prostor 

Jih: kuchyně + obývací pokoj, dětské pokoje, koupelny 

Východ: pracovna, ložnice 

Západ: závětří  

Přirozené osvětlení bytu bude dodrženo ve všech obytných místnostech. Umělé osvětlení 

bude zajištěno za pomoci úsporných LED svítidel. 
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2.3.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Základové konstrukce: 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC2 šířky 500 a 

600 mm, viz výkres C.03 – Základy. Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. 

Výškové rozdíly základové spáry jsou odstupňovány po 500 mm. Pod sloupy v obývacím 

pokoji jsou navrženy základové patky 900x900 mm. Izolaci proti zemní vlhkosti zajišťuje 

dvojice SBS asfaltových pásů. 

Svislé nosné konstrukce: 

Stavba bude provedena ze zdícího systému Sendwix. Nosné stěny tloušťky 250 mm budou 

vyzděny z tvárnic Sendwix 8DF-LD na tenkovrstvou maltu ZM 921 lepidlo SX. Překlady 

otvorů jsou provedeny dvojicí Sendwix překladů 2DF. Velká rozpětí překlenou 

železobetonové monolitické překlady, spojení s věnci monolitického stropu. V obývacím 

pokoji a v závětří je strop podepřen monolitickými sloupy C25/30 XC2, B500B. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové C25/30 XC2, B500B tloušťky 

150 mm, viz výkresy stropů C.10, C.11, C.12. Desky jsou navrženy jako vyztužené 

v jednom směru, kromě desek D1, které jsou křížem vyztužené. Prostupy u komínového 

tělesa budou dilatovány 30 mm minerální vlny. 

Schodiště: 

Vnitřní schodiště jsou navržena jako jednoramenná monolitická s deskou tloušťky 

120 mm. Venkovní schodiště je dřevěné s ocelovými schodnicemi. Všechna schodiště jsou 

vybavena zábradlím předepsaných výšek. 

Svislé nenosné konstrukce: 

Příčky jsou zděné z tvárnic Sendwix 4DF-LD na tenkovrstvou maltu ZM 921 lepidlo SX, 

s tloušťkou 125 mm. Z obou stran jsou omítnuty jednovrstvou omítkou JM 303 tl. 5 mm. 

Zastřešení: 

Objekt je zastřešen dvojicí pultových střech ve sklonu 10˚. Krov je tvořen pozednicemi, 

vaznicemi a krokvemi dimenze 100x180 mm. Jako krytina je použita lehká plechová 

krytina Gerard Classic Tile. Nad jihovýchodní částí 1NP se nachází plochá pochůzná 

střecha s betonovou dlažbou na rektifikačních terčích Buzon DPH. 
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Tepelná izolace: 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS na příslušné požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla. Většina konstrukcí splňuje hodnoty doporučené. 

Suterén je zateplen 140 mm Isover EPS 200 Perimetr, obvodové stěny 180 mm Isover EPS 

70F. Střechy jsou zatepleny deskami PIR izolace – plochá střecha 140 mm, pultová střecha 

160 mm nadkrokevně. Tepelně izolační a kročejovou izolaci podlah je tvoří Isover EPS 

RigiFloor 5000. 

Výplně otvorů: 

Objekt je osazen hliníkovými okny Avantis 75 SHI s izolačními trojskly 

s Ug = 0,5 W/m
2·K a Uf = 1,1 W/m

2·K. Vstupní dveře šířky 900 mm jsou ocelové 

s izolačním trojsklem s Ud = 1,1 W/m
2·K. Interiérové dveře jsou značky Sapeli v provedení 

dýha. 

Podlahy: 

V celém domě jsou těžké plovoucí podlahy s betonovou mazaninou. V suterénu, spíži a 

hygienických místnostech tvoří nášlapnou vrstvu keramická dlažba. Ve zbylé části bytu 

jsou položeny dubové parketové vlysy. 

Veškeré použité materiály vyhoví vzhledem k plánované životnosti stavby. 

2.3.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

OZN Konstrukce 
Součinitel 

prostupu tepla 

Požadovaný součinitel 

prostupu tepla 

    U [W/m
2
·K] UN,20 [W/m

2
·K] 

S1 Plochá střecha 0,157 0,24 

S2 Pultová střecha 0,150 0,24 

S4 Obvodová stěna 0,202 0,30 

S5 Suterénní stěna 0,225 0,45 

S7 Sokl 0,223 0,30 

S11 Podlaha 1S 0,386 0,45 

S12 Podlaha 1S - do vlhka 0,386 0,45 

S13 Podlaha 1NP - do vlhka, nad 1S 0,354 1,05 

S14 Podlaha 1NP - nad 1S 0,371 1,05 

S15 Podlaha 1NP - na zemině 0,395 0,45 

S20 Podlaha 1NP - schodišťový prostor 0,354 1,05 

O Okna hliníková Avantis 75 SHI, trojsklo 0,921 1,50 

D Vstupní dveře ocelové Thermopro 1,100 1,70 

D15 Balkonové dveře Avantis 75 SHI, trojsklo 1,027 1,70 
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Obvodový plášť plánované stavby, včetně výplní otvorů, splňuje požadované hodnoty na 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2: 2011. 

2.3.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Základová zemina byla určena geologickým průzkumem jako F3 – hlína písčitá 

(Rdt = 175 kPa). Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20, 

šířky 500 a 600 mm viz D.04 – Výpočet základů. Pod sloupy v obývacím pokoji jsou 

navrženy základové patky 900x900 mm. 

2.3.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

V průběhu výstavby budou dodržovány příslušné limity hluku. Budou provedena opatření 

ke snížení prašnosti stavby a zajištěn úklid příjezdové komunikace. Odpady vzniklé během 

stavby budou zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Provoz stavby nebude 

zatěžovat okolí emisemi škodlivin, díky využití plynového kondenzačního kotle. 

Splaškové a dešťové vody budou odváděny do obecní jednotné kanalizace. 

2.3.8 Dopravní řešení 

Budovaný objekt bude napojen na stávající veřejnou komunikaci, východně od pozemku, 

s parcelním číslem 353, pěší komunikace od domu bude vedena k téže cestě. Doprava 

v klidu bude zajištěna pomocí jednoho garážového stání skupiny 1a a jednoho parkovacího 

místa na příjezdové komunikaci. 

2.3.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Spodní stavba bude chráněna proti radonu hydroizolací z dvojice asfaltových pásů 

s příslušnými atesty. Stavební parcela nezasahuje do žádných ochranných pásem nebo 

záplavového území a není zasažena agresivní spodní vodou, seismicitou nebo 

poddolováním. 

2.3.10  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 



32 

 

na využívání území, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v souladu se 

stavebním zákonem č.183/2006 Sb., novelizovaným zákonem č. 350/2012 Sb.  

V Brně dne 19. 5. 2013     Vypracoval: Štěpán Karlík 
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3. Závěr 

Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání. Byla zpracována stavební část projektové 

dokumentace novostavby rodinného domu ve stupni pro provedení stavby, dle platných 

právních předpisů a technických norem. Objekt splňuje všechny akustické, tepelně 

technické a požárně bezpečnostní požadavky. Změny proti prvotním návrhům jsou 

minimální, většinou vynucené použitím konkrétních výrobků. 
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SO – Stavební objekt 
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