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Abstrakt 
 

Stavba je navržena přibližně do půdorysu písmene „F“ jako jednopodlažní 
podsklepený objekt s obytným podkrovím. Nosný systém objektu je řešen z POROTHERMU 
30 PROFI zatepleného 200 mm EPS. Konstrukce střechy je řešena novodobým hambálkovým 
krovem. Pozemek je mírně svažitý k jiho-západu. V suterénu se nachází parkovací místa pro 3 
osobní automobily, prádelna, technická místnost s dvěma sklady. V přízemí je řešen bazén, 
obývací pokoj, jídelna a kuchyň. Jídelna je propojená galerií s 2.NP. V podkroví se nachází 
ložnice s dvěma pokoji. 

 
 
Klí čová slova 
 

Rodinný dům; svažitý pozemek; suterén; podkroví 
 
 
Abstract 
 The building is designed to approximately in the shape of the letter "F" as a single-
storey building with a basement and an attic. The supporting system object is solved from 
POROTHERM 30 PROFI thermo 200 mm EPS. The roof structure is designed 
"hambálkovým" modern truss. The land is gently sloping to the south-west. In the basement 
there is parking for 3 cars, laundry, utility room with two storage rooms. On the ground floor 
is a swimming pool, living room, dining room and kitchen. The dining room is connected to 
the 2.NP floor galleries, and upstairs there is a bedroom with two rooms. 
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Úvod 
Stavba je navržena přibližně do půdorysu písmene „F“ jako jednopodlažní 

podsklepený objekt s obytným podkrovím. Nosný systém objektu je řešen z POROTHERMU 
30 PROFI zatepleného 200 mm EPS. Konstrukce střechy je řešena novodobým hambálkovým 
krovem. V suterénu se nachází parkovací místa pro 3 osobní automobily, prádelna, technická 
místnost s dvěma sklady. V přízemí je řešen bazén, obývací pokoj, jídelna a kuchyň. Jídelna 
je propojená galerií s 2.NP. V podkroví se nachází ložnice s dvěma pokoji. 

Při zpracovávání projektu jsem se snažil co nejvíce využít zisků ze slunečního záření. 
Tomu odpovídá dispozice a velké otevřené skleněné plochy na jižní stranu. Dále jsem se 
snažil o využití svažitosti terénu, rozdělením na suterén a 1.NP. To přispělo k pohodlnému 
vytvoření garáže a téměř rovinnému vchodu do objektu z ulice Hliniště. 
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A1) IDENTIFIKACE STAVBY 
�  

� název stavby:                 Novostavba rodinného domu, na p. č. 799/53,   
     k.ú. Velké Mezi říčí 

� typ stavby a její funkce: stavba trvalá  
� místo stavby:               Velké Mezi říčí 
� stavební úřad:              Žďár nad Sázavou  
� katastrální území:        Velké Mezi říčí 
� parcelní číslo:        799/53 

A2) CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ Ú ČEL 
 Navržená stavba bude po svém dokončení sloužit pro bydlení rodiny 
investora. Stavba bude provedena jako trvalá. Stavba je navržena jako přízemní 
s jedním podzemním podlažím a podkrovím. Objekt bude zastřešen novodobou 
hambálkovou střechou a obytným podkrovím. 

B) ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU 
Stavebním pozemkem je parcela č. 799/53 v katastrálním území Velké 

Meziříčí. Pozemek se nachází ve staré zástavbě v městě Velké Meziříčí.  
Na místě navržené stavby se v současné době nachází objekt určený 

k demolici a vzrostlá zeleň vyžadující odstranění. Na pozemku se nenacházejí žádné 
inženýrské sítě s výjimkou přípojek vody a elektrické energie. 

Samotný pozemek je mírně svažitý směrem k jihozápadu .  

C1) PROVEDENÉ PRŮZKUMY 
Na pozemku stavby bylo v červenci 2012 provedeno měření za účelem 

stanovení kategorie radonového rizika stavebního pozemku. Z měření vyplývá že 
stavební pozemek v katastrálním území Velké Meziříčí, parcelní číslo 799/53 má 
radonový index pozemku nízký . Déle bylo na pozemku provedeno výškopisné a 
polohopisné zaměření. Jiné průzkumy nebyly vzhledem k charakteru stavby 
provedeny. 

C2) NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Pozemek určený pro stavbu rodinného domu je přímo přístupný ze zpevněné 

místní komunikace. 

C3) NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
� Dopravní napojení:   pozemek stavby je přístupný ze zpevněné 

komunikace 
� Dešťová kanalizace:  napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci 
� Splašková kanalizace:  napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
� Vodovod:   napojení na veřejný vodovodní řad 
� Elektrická energie:  napojení na přípojku el. energie na pozemku stavby 

–  elektroměrový pilíř, veřejná distribuční část NN přípojky je investicí firmy 
E.ON 

� Plynovod:   napojení na STL plynovod 
 
 



 
 
 

D) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Bez požadavku. 

E) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
Všechny obecné požadavky na výstavbu týkající se dotčené stavby jsou splněny. 

F) SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ 
Záměr je v souladu s platným územním plánem. 

G) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Bez požadavku. 

 

H) STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

� Orientační hodnota stavby:     5,427 mil. K č 
� Zastavěná plocha – rodinný dům:    149,44 m2 
� Zastavěná plocha – terasa, vjezd, oplocení  112,62m2 
� Celková zastavěná plocha     262,06m2 
� Celková plocha pozemku     635,09m2 
� Zastavěnost       41,26%  
� Obestavěný prostor:     1304,80 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Brně dne 16.5.2013               .….…………………………. 

Podpis autora: Pavel Lavický 
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1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba je navržena jako novostavba. Staveništěm projektované stavby je 

stavební pozemek parcela č. 799/53 v katastrálním území Velké Meziříčí. Pozemek 
určený pro rodinný dům je přímo přístupný ze zpevněné místní komunikace. 

Na místě navržené stavby se v současné době nachází objekt určený 
k demolici a vzrostlá zeleň vyžadující odstranění. Na pozemku se nenacházejí žádné 
inženýrské sítě s výjimkou přípojek vody a elektrické energie. 
 Samotný pozemek je mírně svažitý směrem k jihozápadu . 

 B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Stavba je navržena přibližně na půdorysu písmene „F“ jako jednopodlažní 

podsklepený objekt s obytným podkrovím, zastřešený soustavou hambalkových 
střech. 

 C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STA VEB 
A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

 
NAVRŽENÉ MATERIÁLY: 

� nosné stěny:   pálené keramické tvarovky POROTHERM 30 
PROFI 

� střešní konstrukce:  dřevěná hambalková soustava 
� stropní konstrukce: polomontovaný keramický strop, nosníky POT a vložky 

MIAKO, místy      železobetonový strop s odlehčujícími bloky ZETR systém 
UB13 

� střešní krytina:  plech s imitací tašek LINDAB TOPLINE, barva: cihlově 
červená 

� vnější omítka:   silikonová probarvená omítka 
� okna, vnější dveře:  plastové 5-komorové rámy s trojsklem, barva: z ex. hnědá, 

z in. bílá, např. PKS MONT a.s. 
NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUK TURU: 

� Dopravní napojení:   pozemek stavby je přístupný ze zpevněné 
komunikace 

� Dešťová kanalizace:  napojení na veřejnou dešťovou kanalizaci 
� Splašková kanalizace:  napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci 
� Vodovod:   napojení na veřejný vodovodní řad 
� Elektrická energie:  napojení ne elektroměrový pilíř na hranici pozemku 

stavby,  veřejná    distribuční část NN přípojky – investice E.ON 
� Plynovod:   napojení na STL plynovod 

 D) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 
Parkování osobních vozidel investora je zajištěno v navržené garáži. 

 E) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
 V průběhu realizace stavby nebudou vznikat nebezpečné odpady. Se vzniklým 
odpadem bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Tento odpad musí 
být likvidován předáním pouze osobě k tomu oprávněné. 

Během realizace a odstraňování staveb je nutno veškeré odpady třídit a vést 
evidenciodpadů. Tato evidence včetně doložení způsobu nakládání (využití, 



odstranění) bude předložena při kolaudaci stavby. Odpady vznikající ze základních 
minerálních stavebních materiálů je třeba přednostně využít jako celek k jejich 
původnímu účelu. Není-li to možné, lze další využití nebo odstranění realizovat až po 
jejich úpravě (třídění, drcení). Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční 
odpady nelze využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace. V souladu s vyhl. č. 
383/2001 Sb. je lze pouze ukládat jako odpad na skládky kategorie S-OO nebo S-NO 
(jsou-li znečištěny nebezpečnými složkami). Výjimku tvoří pouze odpady podskupiny 
17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie „O“. Upravené odpady na bázi zdiva, betonu, 
maltovin a kameniva je možno využít: 

� jako stanovený stavební výrobek pro posouzení shody výrobku podle § 12 
zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

� jako upravený odpad v souladu se zákonem o odpadech, s nímž je dále 
nakládáno pouze v zařízeních určených k využívání odpadů podle ust. §14 
odst. 1 nebo odst. 2 zákona o odpadech (odpady určené pro rekultivace 
terénu, skládek, apod.) 

 
 Vytápění navržené stavby rodinného domu je navrženo vzduchotechnikou 
a kondenzačním kotlem na zemní plyn. 

 F) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 
Na pozemku stavby bylo v červenci 2012 provedeno měření za účelem 

stanovení kategorie radonového rizika stavebního pozemku. Z měření vyplývá že 
stavební pozemek v katastrálním území Velké Meziříčí, parcelní číslo 799/53 má 
radonový index pozemku nízký . Déle bylo na pozemku provedeno výškopisné a 
polohopisné zaměření. Jiné průzkumy nebyly vzhledem k charakteru stavby 
provedeny. 

 G) ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝ ČENÍ STAVBY 
Boční odstup od hranice pozemku 799/53 byl stanoven na 2,9 m. Stavba bude 

vytýčena dle výkresové dokumentace. 

 

 H) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby a při jejím 

následném provozu je třeba dodržet ustanovení závazných předpisů a nařízení, 
zejména pak: 

� vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.  
324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech 

� ČSN 05 0610: Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
� ČSN 05 0631: Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
� Hygienický předpis č. 34 - svazek 30/67: Směrnice o nejvyšších koncentracích 

nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 
� nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
� nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavba byla navržena v souladu se všemi platnými ČSN a EN tak, aby byla 



Zajištěna požadovaná mechanická odolnost a stabilita. Podrobnější statické výpočty 
jsou přílohou prováděcí dokumentace resp. výrobní dokumentace jednotlivých 
dodavatelů. 

3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Viz. samostatné požárně bezpečnostní řešení stavby. 

4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 a) větrání 

V objektu je navrženo nucené větrání s rekuperací. Větrání je zajištěno dvěma 
jednotkami jedna je řešena pouze pro místnost s bazénem a odpočívárnu, druhá je 
pro zbylé místnosti 1. a 2.NP. Potrubí a vzd. Jednotka pro bazén musí splňovat 
odolnost proti agresivnímu prostředí (např. jednotky DUPLEX RDH) Pro místnosti 
soc. vybavení a bazénu platí, že budou řešeny podtlakovým větráním (min.95%).  
Přívod a odvod vzduchu z vzduchotechnických jednotek je řešen přes zemní 
kolektor, který ústí do rohu pozemku.  

5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Bezpečnost prostor je dána dodržením požadavků norem na návrh a  

provedení Jednotlivých typů konstrukcí – zábradlí, parapety oken, použití materiálů v 
souladu s hygienickými požadavky na vnitřní prostředí, apod. 
 

Elektroinstalace bude navržena a provedena dle protokolu o určení vnějších 
vlivů 

pro elektrická zařízení dle ČSN 33 2000-3 a související ČSN 33 2000-5-51. 

6) OCHRANA PROTI HLUKU 
 A) HLUK ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 

Stavební práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

7) ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 
Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0540: Tepelná ochrana budov. 

8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
 SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

9) OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Jako ochrana proti vzlínání vody a radonu je navrženo použití asfaltových 
pásů typu S tl. 3,5  mm. Hydroizolace je provedena na základovém betonu a 
vytáhnutá min. 500mm nad terén. Svary mezi svislými a vodorovnými pásy jsou 
řešeny jako krabicový na vnější hraně základů. 



10) OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

11) INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 
A) DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Dešťová voda je nejprve odvedena do retenční nádrže, odkud je využita 
k zalévání zahrady. Odtud je přepadem napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 
Materiál dešťové kanalizace KG SN4 DN 125 mm. Střešní dešťové svody budou 
osazeny lapači střešních splavenin. 

 
B) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci.. Materiál venkovní části PVC KG 
SN8 DN 150. Pro vnitřní rozvody bude použito potrubí z PVC a PPs. Pro potrubí 
připojovací a svislé–odpadní i větrací  systém PPs HT, pro potrubí svodné systém 
PVC KG. Svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.S. 

 Stoupačky budou na ležaté potrubí napojeny pomocí tvarovek - redukce 
pro zvětšení profilu a kolena 87°. Stoupačky budou vedeny převážně ve stávajících 
nosných zdech a příčkách řádně ukotveny do zdiva. Větrané stoupačky budou 
zakončené větrací hlavicí - vyústění min. 500mm nad střešní plášť. 

 
 
 
 

C) VODOVOD 
Počet osob                             3 
Specifická potřeba vody     150 l/osoba/den 
Denní potřeba vody     3 x 150 = 450 l/den 
Roční potřeba vody     164 m3/rok  
Materiál venkovní části PE 100 SDR11 PN16 32x3,0 mm. Potrubí bude 

vedeno převážně v 
drážkách vysekaných v nosných zdech či příčkách, případně v podlaze. 

Veškeré potrubí bude navrženo plastové. Izolace potrubí bude provedena dle 
vyhl.č.151/2001. Potrubí bude izolováno návlekovou izolační hadicí MIRELON. 
Součinitel tepelné vodivosti této izolace je 0,038 W/m.K, vyhovuje tedy požadavkům 
zmíněné vyhlášky. Studená voda bude izolována hadicí tl. 15 mm a teplá 10 mm. 
Zařizovací předměty budou standardní dle výběru investora. 

 
D) ROZVOD PLYNU 

Bude provedena nová STL přípojka PE Ø 32 ze stávajícího STL potrubí 
vedoucího podél komunikace. Přípojka bude ukončena v pilíři pro HUP, regulaci a 
měření plynu s kulovým uzávěrem - HUP. 

Po provedení vnitřní instalace bude v pilíři osazen domovní  regulátor B6 a 
fakturační plynoměr G6 s roztečí hrdel 250 mm. Za plynoměrem bude osazen uzávěr 
KK  5/4“. Regulátor bude  připojen dle  TPG 609 01 a ČSN EN 12279  a bude 
umístěn min. 0,5 m nad terénem. Plynoměr  bude připojen dle TPG 934 01. 

Od uzávěru bude proveden NTL přívod plynu  PE Ø40*3,0 mm o délce cca 
11,8m. 

Potrubí bude vedeno za plotem objektu a přivedeno do technické místnosti, 



poté 1.S přes stropní konstrukci do kuchyně.  Prostup přes stěnu bude proveden dle 
ČSN EN 1775.  Zemní práce budou provedeny dle ČSN 733050. Výkop pro  NTL 
přívod plynu bude proveden do hloubky 0,8m  s krytím min. 0,6m.  Potrubí bude 
uloženo na pískové lože tl. 0,1 m, dále bude potrubí opatřeno obsypem výšky 0,2 m 
nad vrchem potrubí( po zhutnění ). Nad obsypem potrubí bude položena signalizační 
fólie. Pro stavbu NTL přívodu plynu budou použity trubky z polyetylenu PE 100, SDR 
11. Na potrubí bude položen signalizační vodič – KVZ ( kabel CYY 1x2,5 mm 2, 2x 
opláštěný žlutozelené izolace, který bude vyveden na začátku a na konci přípojky). 
Ve vzdálenosti min. 1,0 m před domem a při výstupu potrubí z pilíře budou na potrubí 
provedeny přechodky PE/OC. Na svařeném a položeném potrubí bude provedena 
hlavní tlaková zkouška vzduchem dle EN 12007, TPG 70201 a revize. 

Potrubí bude vyvedeno v koupelně a bude vedeno do technické místnosti 
v podkroví, kde bude připojen plynový kotel.  Plynový kotel (kondenzační) o výkonu 
6-20 kW bude instalován jako spotřebič uzavřený s odtahem spalin a   přívodem 
vzduchu  pomocí koaxiálního odkouření.  Kotel bude zároveň zajišťovat i ohřev teplé 
užitkové vody do nepřímo ohřevného zásobníku TUV o objemu cca 120 l . Zásobník 
bude umístěn v technické místnosti  pod kotlem. Plynový kotel  bude připojen přes 
uzávěr – kulový kohout. 

Plná spotřeba plynu bude činit  max. 2,50  m3/hod. 
Maximální roční spotřeba plynu bude činit  max. 3 000  m3/rok. 
Vnitřní rozvod potrubí bude proveden z ocelových trub černých s atestem na 

plyn. 
Potrubí bude spádováno od plynoměru   ke  kotli. Prostup  nosnou konstrukcí  

bude 
opatřen  chráničkou. Potrubí bude uloženo dle ČSN EN 1775. Na celém odběrním 
plynovém zařízení bude provedena  tlaková zkouška, o které bude sepsán zápis. Po 
provedení tlakové zkoušky se potrubí opatří dvojnásobným syntetickým nátěrem  
(žluté barvy), včetně nátěru potrubí  v chráničkách.  V obytných místnostech lze 
barvu nátěru přizpůsobit interiéru. 

Na plynovém zařízení bude před uvedením do provozu provedena výchozí 
revize, o  

které bude vyhotovena zpráva. 
Veškeré práce budou provedeny dle platných předpisů a norem. 

 

E) VYTÁPĚNÍ 
V objektu bude instalováno konvektorové. Tento systém bude vytápět všechny 

místnosti v 1.NP a 2.NP. Tepelná ztráta objektu je cca 12 kW. Zdrojem tepla bude 
plynový kotel (kondenzační) o výkonu 6-20 kW. Spotřebič  bude instalován jako 
uzavřený s odtahem spalin a přívodem vzduchu pomocí koaxiálního odkouření (musí 
vyhovovat podmínkám pro kondenzační kotle).  Kotel bude zároveň zajišťovat i ohřev 
teplé užitkové vody do nepřímo ohřevného zásobníku TUV o objemu cca 120 l . 
Zásobník bude umístěn pod kotlem.  Rozvody jsou navrženy nerezové nebo 
hliníkové, vedené převážně v podlaze, případně pod stropem 1S. Regulace kotle 
bude modulační dle skutečné potřeby tepla s vazbou na venkovní teplotu a 
prostorovou teplotu. Zabezpečení kotlů je řešeno dle ČSN 060830, pojistný ventil a 
tlaková expanzní nádoba je součástí kotle. Rozvody budou tepelně izolovány.   

 
F) ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Napojení rozvodů elektrické energie bude provedeno ve stávajícím rozvaděči 
uvnitř stávajícího objektu. 



 
Ochrana před NDN dle PNE 33 0000 : 
-ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
 článek 3.2.2.1 - polohou 
 článek 3.2.2.2 - zábranou 
 článek 3.2.2.3 - kryty nebo přepážkami 
 článek 3.2.2.4 - izolací živých částí 
-ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
 článek 3.3.2.1 - polohou 
 článek 3.3.2.3 - izolací 
 článek 3.3.3 - samočinným odpojením od zdroje v síti TN 
 
Ochrana před účinky přepětí : stupeň A v rámci  zdroje, dále neřešeno. 
Hladina osvětlení je navržena s ohledem na ČSN EN 12665 a požadavky 

dané ČSN EN  
12464-1. 
Vnitřní silnoproudé rozvody budou provedeny kabely CYKY uloženými pod 

omítkou.  
Dimenze těchto kabelů bude v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-523, 

ČSN 33 2000-4-43 a dalších souvisejících norem. 
Elektrické rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-3 a 33 2000-5-

51 a 
souvisejících norem. 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 
 Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí ornice v tl. cca 300 
mm. Ornice bude uložena na deponii na pozemku stavby, po dokončení stavebních 
prací bude použita pro dokončovací terénní úpravy. Po sejmutí ornice bude 
provedena úprava pláně na úroveň -3,450. Od této úrovně budou hloubeny rýhy pro 
základové pasy. Šířky a spodní úroveň základových pasů je patrná z výkresové 
dokumentace. 

2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 Založení objektu bude provedeno na základových pasech betonovaných 
přímo do vyhloubených rýh, do bednění nebo bude použito betonových tvarovek tzv. 
ztraceného bednění. Šířka základových pasů je patrná z výkresové dokumentace, 
úroveň spodního a horního líce základového pasu je patrná z výkresové 
dokumentace.  Z vnější strany obvodových základových pasů bude provedeno 
zateplení deskami z XPS tl. 150 mm. Desky slouží zároveň jako ochrana 
hydroizolace proti mechanickému poškození. Na soklové desky bude provedena 
stěrka s vložením výztužné sklo vláknité tkaniny a mozaiková dekorativní omítka. Po 
provedení základových pasů je nutné provést a řádně zhutnit zemní násypy. Mezi 
základové pasy se provede zásyp zeminou a řádně se zhutní. Na urovnanou a 
zhutněnou vrstvu zeminy se rozprostře štěrkopísková vrstva tl. 150 mm a provede se 
betonáž podkladní betonové mazaniny tl. 100 mm. Do podkladní betonové mazaniny 
bude při spodním a vrchním líci vložena svařovaná síť KARI KD 35 (oka 100x100 
mm, Ø 5 mm). Na podkladním betonu v místě, kde bude umístěn bazén bude deska 
nastavena žebírkovou konstrukcí ze ztracených tvarovek ZETR systém UB13. 
Ztracené tvarovky jsou z lisovaného recyklovaného plastu a utvoří vzduchovou kapsli 
uvnitř ŽB konstrukce. 

 Materiál základových pasů a podkladní betonové mazaniny: prostý beton 
C16/20. 

Základy je nutné založit v nezámrzné hloubce a na dostatečně únosné 
zemině! 

3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
� Obvodové a vnitřní nosné zdivo 

Obvodové a vnitřní zdivo bude provedeno z keramických tvarovek POROTHERM 30 
PROFI (247/300/249 mm), malta pro tenké spáry. Při zdění rohů, koutů a ostění je 
třeba použít doplňkových tvarovek POROTHERM 30 ½ PROFI, POROTHERM 30 R 
PROFI. Zdění bude prováděno v souladu s technickými podklady výrobce. 

� Nadpraží okenních a dveřních otvorů – obvodové a vnitřní nosné zdivo 

Nadpraží dveřních a okenních otvorů bude provedeno z keramických překladů 
POROTHERM překlad 7, vždy 4 ks na otvor pro tl. stěny 300 mm. Překlady budou 
osazeny do lože z cementové malty a u líce budou k sobě zafixovány měkkým 
(rádlovacím) drátem proti překlopení. Osazení bude prováděno v souladu s 
technickými podklady výrobce. 

� Ztužující věnec 



Ukončení obvodového zdiva bude v 1.S na úrovni -0,650, v 1.NP +2,350 a v 2.NP na 
úrovni +3,350, +3,850 a +4,750 provedeno železobetonovým ztužujícím věncem 
výšky 250 mm a šířky 220 mm. Obezdění bude provedeno keramickými věncovkami 
POROTHERM VT 8/25. Výztuž věnce 4x Ø V12, třmínky Ø V6 po 300 mm. Materiál 
pozedního věnce beton C16/20. Do věnce 2.NP budou osazeny ocelové svorníky Ø 
16 mm pro kotvení pozednice. 

VÝPIS SVISLÝCH KONSTRUKCÍ:  

 

SKLADBA STĚNY SUTERÉNU K1     

- POHLEDOVÁ STRANA - TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 4mm 

  KERAMICKÝ SOKLÍK VE SPODNÍM ROHU v= 100mm tl. 8mm  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- KERAMICKÝ BLOK PTH 30 PROFI NA TENKOVRSTVOU MALTU tl. 300mm 

- HYDROIZOLACE - BITAGIT ASFALTOVÝ PÁS TYPU S tl. 3,5mm 

- VYROVNÁVACÍ A LEPÍCÍ MALTA  

- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 70F (ETICS) l=0,039W/mK tl. 150mm  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- SOKL: MOZAIKOVÁ OMÍTKA tl. 2mm 

- PŮDNÍ ZÁSYP ZHUTNĚNÝ  

  NÁSYP ZE ZEMINY ZHUTNĚNÝ  

- PŮVODNÍ (ROSTLÁ) ZEMINA 

    CELKEM tl. 468mm 

 

SKLADBA STĚNY KERAMICKÝ OBKLAD K2     

- POHLEDOVÁ STRANA - KERAMICKÝ OBKLAD tl. 8mm 

  FLEXI LEPIDLO NA KER. OBKLAD tl. 5mm 

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- KERAMICKÝ BLOK PTH 30 PROFI NA TENKOVRSTVOU MALTU tl. 300mm 

- VYROVNÁVACÍ A LEPÍCÍ MALTA  

- TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝ POLYSTYRÉN GREIWALL EPS 70F (ETICS) l=0,032W/mK tl. 200mm  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- VENKOVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, TOČENÁ STRUKTURA tl. 4mm 

    CELKEM tl. 527mm  

 

 

 

 

 

 



SKLADBA STĚNY OMÍTKA  K3     

- POHLEDOVÁ STRANA - TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 4mm 

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- KERAMICKÝ BLOK PTH 30 PROFI NA TENKOVRSTVOU MALTU tl. 300mm 

- VYROVNÁVACÍ A LEPÍCÍ MALTA  

- TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝ POLYSTYRÉN GREIWALL EPS 70F (ETICS) l=0,032W/mK tl. 200mm  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- VENKOVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, TOČENÁ STRUKTURA tl. 4mm 

    CELKEM tl. 523mm 

 

 

SKLADBA STĚNY GALERIE  K4     

- POHLEDOVÁ STRANA - TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 4mm 

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- KERAMICKÝ BLOK PTH 19 AKU NA TENKOVRSTVOU MALTU tl. 300mm 

- VYROVNÁVACÍ A LEPÍCÍ MALTA  

- TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝ POLYSTYRÉN GREIWALL EPS 70F (ETICS) l=0,032W/mK tl. 200mm  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- VENKOVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, TOČENÁ STRUKTURA tl. 4mm 

    CELKEM tl. 523mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Nosná k-ce stropu nad 1.S a 1.NP v rodinném domě bude provedena jako 
polomontovaný keramický strop s nosníky POT a vložkami MIAKO 19/ PTH. Tloušťka 
nosné konstrukce po nadbetonování 250 mm. 

 Nad částí půdorysu obývacího pokoje, kuchyně, zádveří, garáží a prádelnou je 
navrženo provedení ŽB kazetového stropu ze ztracených tvarovek ZETR systém 
UB13. Ztracené tvarovky jsou z lisovaného recyklovaného plastu a utvoří 
vzduchovou kapsli uvnitř ŽB konstrukce. 

Při provádění stropních k-cí je třeba dodržet montážní postup výrobce 
stropního systému. 

 



VÝPIS VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ:  

SKLADBA PODLAHY PRO 1.NP A 2.NP (LAMINO, KER. DLAŽBA)   P1 

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - LAMINO, KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm 

- KROČEJOVÁ FÓLIE - MIRALON FULLPRO tl. 5mm 

  FLEXI LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 5mm 

- SAMONIVELAČNÍ POTĚR WEBER FLOOR 4490 tl. 40mm 

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE 

- POLYSTYRÉN EPS 100Z l=0,037W/mK tl. 100mm 

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE 

- SYSTÉMOVÝ STROP PTH MIAKO 19, BETÓNOVÁ MAZANINA  (SÍŤ KARI KD35, OKA 100x100 mm, ∅5mm) 

  / - KAZETOVÝ STROP OD SPOLEČNOSTI ZETR SYSTÉM U-BOOT BETON C16/20, S3, B500 tl. 250mm 

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 4mm 

    CELKEM tl. 405mm 

 

SKLADBA PODLAHY PRO 1.S    P2 

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm 

- FLEXI LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 5mm 

- SAMONIVELAČNÍ POTĚR WEBER FLOOR 4490 (SÍŤ KARI KD35, OKA 100x100 mm, ∅5mm) tl. 40mm 

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE  

- SPÁDOVÁ VRSTVA, TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100Z l=0,037W/mK tl. 50-100mm 

- HYDROIZOLACE - BITAGIT ASFALTOVÝ PÁS TYPU S tl. 3,5mm 

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C16/20, S3, B500 (SÍŤ KARI KD35, OKA 100x100 mm, ∅5mm) tl. 100mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP ZHUTNĚNÝ TL. 150 mm 

  NÁSYP ZE ZEMINY ZHUTNĚNÝ (Edef2 > 45 MPa) 

- PŮVODNÍ (ROSTLÁ) ZEMINA 

    CELKEM tl. 397mm 

 

SKLADBA PODLAHY POD BAZÉN    P3 

- POLYPROPYLÉNOVÝ BAZÉN tl. STĚNY 15mm 

- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 100Z l=0,039W/mK tl. 150mm 

- HYDROIZOLACE - BITAGIT ASFALTOVÝ PÁS TYPU S tl. 3,5mm 

- KAZETOVÁ PODLAHA OD SPOLEČNOSTI ZETR SYSTÉM U-BOOT BETON C16/20, S3, B500 tl. 250mm 

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C16/20, S3 (SÍŤ KARI KD35, OKA 100x100 mm, ∅5mm) tl. 50mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP ZHUTNĚNÝ TL. 300 mm 

  NÁSYP ZE ZEMINY ZHUTNĚNÝ (Edef2 > 45 MPa) 

- PŮVODNÍ (ROSTLÁ) ZEMINA 

    CELKEM tl. 763mm 



 

SKLADBA PODLAHY DLAŽBA POJEZDOVÁ    P4 

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP f= 4-8mm ZHUTNĚNÝ TL. 50 mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP f= 16-32mm ZHUTNĚNÝ TL. 300 mm 

  NÁSYP Z MAKADAMU ZHUTNĚNÝ (Edef2 > 45 MPa) 

- PŮVODNÍ (ROSTLÁ) ZEMINA 

    CELKEM tl. 410mm 

 

SKLADBA PODLAHY DLAŽBA POCHŮZÍ    P5 

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 40mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP f= 4-8mm ZHUTNĚNÝ TL. 50 mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP f= 16-32mm ZHUTNĚNÝ TL. 200 mm 

  NÁSYP Z MAKADAMU ZHUTNĚNÝ (Edef2 > 15 MPa) 

- PŮVODNÍ (ROSTLÁ) ZEMINA 

    CELKEM tl. 290mm 

 

SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍČKU   P8 

- OBLÁZKOVÝ NÁSYP (KAČÍREK) tl. 50mm 

- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP f= 16-32mm ZHUTNĚNÝ TL. 250 mm 

- PŮVODNÍ (ROSTLÁ) ZEMINA 

 

5. KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ ÚROVNĚ - SCHODIŠTĚ 
� Schodiště vnitřní 

 V objektu jsou navrženy dvě schodiště. Schodiště z 1S je točité s tloušťkou ŽB 
desky min. 100mm. Šířka schodišťového ramene 1000 mm, počet stupňů v rameni 
17, rozměr stupňů 166,6/300 mm. Schodiště bude provedeno jako ŽB monolitické s 
nadbetonovanými stupni a obkladem keramickou dlažbou.  

Schodiště v 1.NP je z ŽB. Schodnice schodiště je navrhnuta z dubového 
dřeva, tloušťky 40mm. Schodiště je tříramenné (2x5 stupni a jednou osmi stupni).     

Schodiště budou po obou stranách opatřeny madlem resp. zábradlím výšky 
950 mm.  

 

 

 

 

 



 

VÝPIS SCHODIŠŤOVÝCH KONSTRUKCÍ:  

 

SKLADBA PODLAHY SCHODIŠTĚ   P6 

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - DUBOVÁ SCHODNICE tl. 40mm 

- FLEXI LEPIDLO NA DUBOVÉ SCHODNICEU tl. 5mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE tl. min. 100mm 

  (SÍŤ KARI KD35, OKA 100x100 mm, ∅8mm) C16/20, S3, B500  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 4mm 

    CELKEM tl. 154mm 

 

SKLADBA PODLAHY SCHODIŠTĚ   P7 

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 8mm 

- FLEXI LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU tl. 5mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ tl. min. 100mm 

  (SÍŤ KARI KD35, OKA 100x100 mm, ∅8mm) C16/20, S3, B500  

- TEPELNÁ IZOLACE PĚNOVÝ POLYSTYRÉN GREIWALL EPS 70F (ETICS) l=0,032W/mK tl. 100mm  

- TENKOVRSTVÁ OMÍTKA SE SKLOVLÁKNITOU TKANINOU tl. 5mm 

- TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 4mm 

    CELKEM tl. 242mm 

6. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 Střešní k-ce je navržena dřevěná s pozednicemi a kleštinovou soustavou.  
Střešní krytina je navržena z vlnitého plechu s imitací tašek LINDAB TOPLINE, 
barva: cihlově červená. 

 Na provedené ztužující věnce se osadí pozednice (160x160 mm) a pomocí 
ocelových svorníků Ø 16 mm se připevní. Pod matice je třeba použít podložky Ø 58 
mm tl. 6 mm. Rozmístění kotevních svorníků je patrné z výkresové dokumentace. 

 Dle výkresové dokumentace se osadí sloupky (2x2xUPE100) s pásky 
(UPE100) a na ně se osadí vrcholová vaznice (160x160 mm) a válcovaný nosník 
(IPE160) dle výkresové dokumentace..  

 Na pozednice (160x160 mm), nosník (IPE160) a vrcholovou vaznici (160x160 
mm) se osadí krokve (100x180 mm. Na každý pár krokví se osadí dvojice hambálků 
(80x160 mm). Spojení hambálků a krokví bude provedeno pomocí oboustranných 
kruhových hmoždíků BULLDOG 50/17 s ocelovým svorníkem Ø 12mm a podložkami 
Ø 58mm tl. 6 mm. Krokve předstupující před líc fasády budou hoblovány. 

 Viditelné dřevěné prvky v interiéru a exteriéru budou hoblovány. 

 Na konstrukci krovu bude proveden záklop z palubek a OSB desek na pero a 
drážku ve dvou vrstvách. Na přesazích krokví u okapu a ve štítu bude proveden 



záklop z palubek tl. 18 mm. Poté se připevní difuzně otevřená pojistná fólie DEKTEN 
METAL a spoje se slepí. Montáž se provede v souladu s předpisy a doporučeními 
výrobce. Při provádění pojistných hydroizolací je třeba dbát na řádné napojení na 
prostupující konstrukce, vzájemné přesahy pásů a zakončení pásů u okapu pomocí 
plechových okapnic. Na pojistnou hydroizolaci se upevní vlnitý plech LINDAB , 
upevnění ke konstrukci samořeznými vruty s PE podložkou. 

DÉLKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDOU PŘESNĚ ZMĚŘENY DODAVATELEM NA 
STAVBĚ! 

 Použité dřevěné prvky je nutné chránit proti biotickým škůdcům. Dle ČSN-EN-
335-1 a ČSN-EN-335-2  je konstrukce zařazena do třídy ohrožení 2. Dřevo je nutné 
chránit proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním prostředky s 
účinností FB, P, IP. Třída zdravotně hygienické a ekologické nezávadnosti použitých 
prostředků - 3. Aplikace ochranných prostředků bude provedena dvojnásobným 
nátěrem. Pro ochranu dřeva bude použit pouze výrobek splňující výše uvedené 
požadavky. Doporučuji použití přípravku BOCHEMIT QB. 

 

VÝPIS STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ:  

 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OKAPU   S1 

- STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECH S IMITACÍ TAŠEK, LINDAB TOPLINE, BARVA: CIHLOVĚ ČERVENÁ 

- POJÍSTNÁ HYDROIZOLACE - KONTAKTNÍ VYSOCEDIFUZNÍ FÓLIE DOKTEN METAL A DOKTEN METAL PLUS 

- ZÁKLOP OSB DESKOU NA PERO A DRÁŽKU tl. 18mm 

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ - DŘEVĚNÉ PALUBKY tl. 18mm 

- DŘEVĚNÉ KROKVE 180x100  

    CELKEM tl. 216mm  

 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZATEPLENÁ ČÁST   S2 

- STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECH S IMITACÍ TAŠEK, LINDAB TOPLINE, BARVA: CIHLOVĚ ČERVENÁ 

- POJÍSTNÁ HYDROIZOLACE - KONTAKTNÍ VYSOCEDIFUZNÍ FÓLIE DOKTEN METAL A DOKTEN METAL PLUS 

- 2x ZÁKLOP OSB DESKOU NA PERO A DRÁŽKU tl. 2x18mm 

- DŘEVĚNÉ KROKVE 180/100 + TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE 

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 180mm 

- TEPELNÁ IZOLACE POD KROKVE NA KROKVOVÉM NÁSTAVCI RIGIPS    

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 100mm 

- PAROZÁBRANA - ISOVER DIFUNORM PE tl. 0,2mm 

- SÁDROKARTONOVÝ CD PROFIL NA STAVĚCÍCH TŘMENECH S TEPELNOU IZOLACÍ  

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 40mm 

- PALUBKY / NEBO IMPREGNOVANÝ SÁDROKARTÓN RIGIPS tl. 12mm 

    CELKEM tl. 388mm  

     

 



 

 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NEZATEPLENÁ ČÁST   S3 

- STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECH S IMITACÍ TAŠEK, LINDAB TOPLINE, BARVA: CIHLOVĚ ČERVENÁ 

- POJÍSTNÁ HYDROIZOLACE - KONTAKTNÍ VYSOCEDIFUZNÍ FÓLIE DOKTEN METAL A DOKTEN METAL PLUS 

- 2x ZÁKLOP OSB DESKOU NA PERO A DRÁŽKU tl. 2x18mm 

- DŘEVĚNÉ KROKVE 180x100  

    CELKEM tl. 216mm  

 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZATEPLENÁ ČÁST NAD GALERIÍ   S4 

- STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECH S IMITACÍ TAŠEK, LINDAB TOPLINE, BARVA: CIHLOVĚ ČERVENÁ 

- POJÍSTNÁ HYDROIZOLACE - KONTAKTNÍ VYSOCEDIFUZNÍ FÓLIE DOKTEN METAL A DOKTEN METAL PLUS 

- 2x ZÁKLOP OSB DESKOU NA PERO A DRÁŽKU tl. 2x18mm 

- ROZNÁŠECÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY 50/100 + TEPELNÁ IZOLACE 

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 100mm 

- DŘEVĚNÉ KROKVE 180/100 + TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE 

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 180mm 

- TEPELNÁ IZOLACE POD KROKVE NA KROKVOVÉM NÁSTAVCI RIGIPS    

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 100mm 

- PAROZÁBRANA - ISOVER DIFUNORM PE 

- SÁDROKARTONOVÝ CD PROFIL NA STAVĚCÍCH TŘMENECH S TEPELNOU IZOLACÍ  

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 40mm 

- PALUBKY / NEBO IMPREGNOVANÝ SÁDROKARTÓN RIGIPS tl. 12mm 

    CELKEM tl. 488mm 

 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZATEPLENÁ ČÁST NAD GALERIÍ   S5 

- STŘEŠNÍ KRYTINA - PLECH S IMITACÍ TAŠEK, LINDAB TOPLINE, BARVA: CIHLOVĚ ČERVENÁ 

- POJÍSTNÁ HYDROIZOLACE - KONTAKTNÍ VYSOCEDIFUZNÍ FÓLIE DOKTEN METAL A DOKTEN METAL PLUS 

- ZÁKLOP OSB DESKOU NA PERO A DRÁŽKU tl. 18mm 

- ROZNÁŠECÍ DŘEVĚNÉ HRANOLY 50/100 + TEPELNÁ IZOLACE 

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 100mm 

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ - DŘEVĚNÉ PALUBKY tl. 18mm 

    CELKEM tl. 296mm 

 

 

 

 

 



 

 

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VODOROVNÁ ČÁST   S6 

- ZÁKLOP Z PRKEN tl. 24mm 

- DŘEVĚNÉ HAMBÁLKA 160/80 + TEPELNÁ IZOLACE MEZI HAMBÁLKY 

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 160mm 

- TEPELNÁ IZOLACE POD KROKVE NA KROKVOVÉM NÁSTAVCI RIGIPS    

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 100mm 

- PAROZÁBRANA - ISOVER DIFUNORM PE  

- SÁDROKARTONOVÝ CD PROFIL NA STAVĚCÍCH TŘMENECH S TEPELNOU IZOLACÍ  

  ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHAUS KLEMMFIL l=0,036W/mK tl. 40mm 

- PALUBKY / NEBO IMPREGNOVANÝ SÁDROKARTÓN RIGIPS tl. 12mm 

    CELKEM tl. 336mm  

 

7. KOMÍNY 
 Objekt má navržena jedno komínové těleso s průduchem na plynná paliva o 
Ø 120 mm. 

� Plynná paliva 

Pro odkouření kondenzačního kotle je navržen cihelný komín SCHIDEL ABSOLUT 
ABS 12. Připojení sopouchu 45° ve výšce cca 2500 mm. Komín bude založen dle 
montážního návodu firmy SCHIDEL. Komínové těleso bude do úrovně střešního 
pláště opatřeno tenkovrstvou omítkou se vyztuženou sklo vláknitou tkaninou. Pro 
nadstřešní část budou použity pohledové prstence CIKO KOMFORT, které imitují 
lícové zdivo. Statické zajištění komínového tělesa do konstrukce krovu bude 
provedeno pomocí ocelových prvků ze systému výrobce. Komíny budou sestaveny z 
cihelných komínových tvárnic, izolačních rohoží a šamotových vložek. V patě 
průduchu bude osazen podstavec s odvodem kondenzátu a mřížka pro přístup 
vzduchu do kanálků zadního odvětrání. Tvarovka pro komínová dvířka bude osazena 
v patě a bude kryta komínovými dvířky. Zvláštní pozornost musí být věnována 
průchodnosti kanálků zadního odvětrání po celé výšce komína, dilatacím v místě 
tvarovek pro komínová dvířka a připojení spotřebiče (čelní desky) a připojení 
kouřovodů do sopouchu. Nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních 
materiálů od povrchu komínového pláště minimálně 50 mm. Při provádění komína 
bude postupováno v souladu s ČSN 73 4201: Komíny a kouřovody – Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv a dalších souvisejících norem. 

8. PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
 Příčky jsou navrženy zděné z cihelných tvarovek POROTHERM 11,5 PROFI 
(497/115/249 mm), malta pro tenké spáry. 

 Nadpraží dveřních otvorů v příčkách bude provedeno z ocelových L úhelníků 
50x50/5mm, které budou osazeny do lože z cementové malty. 



 Schodiště do 1.S je odděleno sklobetonovou příčkou ENERGY SAVING 
1908W, vyzděnou na VETRO maltu. Příčka je provedena od podlahy 1.S po 
konstrukci schodiště. Sklobetonová příčka je z mléčného skla s modrým pigmentem. 
Mezi její funkce patří prosvětlení schodiště a částečně i garáže přírodním světlem. 

9. IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI  A VZLÍNÁNÍ RADONU Z 
PODLOŽÍ 
 Je navrženo použití jednovrstvé celistvé izolace z asfaltových pásů Bitagit 
S tl.3,5 mm s plynotěsně provedenými prostupy. Fólie bude vytažena na stěnu min. 
500 mm nad úroveň upraveného terénu. Jako ochrana izolace proti poškození bude 
chráněna textílií 300 g/m2. 

10. IZOLACE TEPELNÉ 
� Izolace obvodových stěn 
Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s 

tepelnou izolací z desek ISOVER EPS GREIWALL 70F tl. 200 mm 0,032=  ג W/mK a 

ISOVER XPS 70F tl. 150mm 0,039=  ג W/mK. 

 

� Izolace podlahy 1.NP 
 Tepelná izolace bude provedena z desek z expandovaného polystyrenu EPS 

100Z  tl. 100 mm 0,037=  ג W/mK. 
  
 Všechny podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí, je třeba dbát na jejich 
řádné od dilatování od stěn pomocí okrajových pásků např. pomocí pásků z EPS tl. 
10 mm případně Miralon 5mm. 
  

 
� Izolace podkroví 

Tepelná izolace bude provedena z minerální plsti ISOVER MULTI KOMFORT  

HASSIVHAUS KLEMMFIL 0,036=  ג W/mK. Mezi 
krokvemi tl. 180mm, nad krokvemi a pod krokvemi 
tl. 100mm 

11. HYDROIZOLACE 
� Na  k-ci podlahy a na stěnách koupelny a místnosti s bazénem bude 

provedena 

 vodotěsná izolace pomocí stěrkových hydroizolačních systémů. Např. nátěrová 
hydroizolace WEBER: Tekutá fólie. Na takto provedenou izolaci bude lepen obklad 
pomocí WEBER: lepící malty Flex. Při provádění je třeba dodržet předpisy a 
doporučení výrobce. 

 

12. BAZÉN 

 V místnosti 1.01 je použit vnitřní bazén z polypropylénu s přelivem. Bazén je 



hluboký 1,25m, objemu V=14,04m3. U bazénu je počítáno s polyuretanovou navíjecí 
bublinkovou fólií ovládonou el. pohonem. V bazénu se předpokládá s whirlpool 
masážními sedadly a protiproudým systémem s dvěmi jednotkami – každá má 
regulovatelný výkon do 85m3/h. Vytápění je řešeno jako podlahové s termoregulací. 
Větrání musí splňovat nejviší kvalitativní nároky pro agresivní prostředí. Potrubí 
vzduchotechniky je navrhnuto z nerezových plechů. Přívod je uvažován ve 
spodních  rozích místnosti a v parapetech oken, odvody pak ve stopě a překladu 
dveří. Teplota vzduchu u bazénu je projektována na 30°C a prům. teplota vody vody 
v  bazénu je 28°C. V místnosti pro bazén a přilehlou odpočívárnu je řešeno 
podtlakové větrání (min. 95%)  samostatnou jednotkou DUPLEX RDH (odolnost proti 
chem. vlivům).  

 
13. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z PLASTŮ, VÝPLNĚ 
OTVORŮ 
 

� Okna 

Profily: rámu - 5-ti komůrkový plastový rám z tvrdého PVC 
 Křídla - 6-ti komůrkový plastový rám z tvrdého PVC 

 Barva: hnědá. 
 Zasklení: tepelně izolační trojsklo (U= 0,72W/m2K) plastový „teplý“ rámeček. 
 

� Vnější dveře 

Profily: rámu - 5-ti komůrkový plastový rám z tvrdého PVC 
 Křídla - 6-ti komůrkový plastový rám z tvrdého PVC 

 Barva: hnědá. 
 Zasklení: tepelně izolační trojsklo (U= 0,72W/m2K) plastový „teplý“ rámeček. 
 

� Vnitřní dveře 

 Typové dřevěné otočné s polodrážkou, plné alt. prosklené dle výběru 
investora. 

VIZ. PŘÍLOHA 

 

14. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

 
� Okapy 

 Hliníkový plech s povrchovou úpravou plastizolem, velikost 125 mm, barva: 
červená. 

� Svody 

 Hliníkový plech s povrchovou úpravou plastizolem, velikost 87 mm, barva: 
červená. 

� Vnější parapety 

 Hliníkové prefabrikované tažené, barva: hnědá. 

� Lemování, úžlabí, oplechování komína 



 Měděný plech. Lemování  komína bude provedeno s dilatační lištou a vodní 
drážkou výšky 40 mm. Úžlabí bude provedeno s vodní drážkou výšky 40 mm. 

VIZ. PŘÍLOHA 

 

15. OBKLADY 
 V prostoru WC a koupelny bude proveden obklad bělninovými obkladačkami 
dle výběru investora do výšky 2,0 m v koupelně a 1,5 m v prostoru WC. Za 
kuchyňskou linkou bude proveden obklad bělninovými obkladačkami dle výběru 
investora, spodní úroveň obkladu 0,8 m, horní úroveň 1,4 m. Při obkládání bude 
použito plastových alt. kovových profilů (vnější a vnitřní roh, apod.). Spárořez a druh 
obkladu bude určen v průběhu výstavby. 

16. OMÍTKY 
� Sokl 

 Kontaktní zateplovací systém (ETICS), tepelný izolant soklové desky ISOVER 

tl. 150 mm alt. desky z XPS 70F 0,039=  ג W/m2K tl. 150 mm . Mozaiková dekorativní 
omítka. Barva: fialovo-červená. 

� Vnější omítky 

 Kontaktní zateplovací systém (ETICS), tepelný izolant ISOVER GREIWALL 

EPS 70F 0,032=  ג W/m2K tl. 200 mm. Silikonová probarvená omítka, točená struktura. 
Barva: žlutá, bílá. 

� Vnitřní omítky 

Na konstrukci bude použito flexi. tenkovrstvá malta vyztužená sklo-vláknitou 

tkaninou, na kterou bude použita štuková omítka WEBER. Při provádění budou 
použity pod omítkové profily pro ochranu hran. 

17. MALBY A NÁTĚRY 
� Vnitřní omítky 

 Malířská barva interiérová. Barva: bílá alt. barevná dle výběru investora. 

� Viditelné dřevěné konstrukce v exteriéru 

 Nátěr tenkovrstvou lazurovací barvou vhodnou pro dřevěné konstrukce. 
Barva: hnědá. 

� Viditelné dřevěné konstrukce v interiéru 

 Nátěr bezbarvým lakem vhodným pro dřevěné konstrukce. 

 Barva: bezbarvý. 

V Brně dne 16.5.2013               .….…………………………. 

Podpis autora: Pavel Lavický 



Závěr 
Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace na rodinný dům. Projektová 

dokumentace je vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce je tepelné posouzení 
stavebních konstrukcí a zatřídění do energetického štítku. Budova spadá do skupiny             
B-úsporná. 
Dle požárně bezpečnostního řešení stavby, objekt vyhovuje všem nařízením 
a vyhláškám. Odstupové vzdálenosti dle intenzity sálání zasahují na pozemek a neohrožují 
okolní pozemky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 
Normy: 
- ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 73 0540-2/2007 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0540-3/2005 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
- ČSN 73 0540-3/2005 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
- ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 : 2009 - Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
 
Vyhlášky: 
- Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- Vyhláška 246/2001 Sb. O požární prevenci 
- Vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 
- Vyhláška 186/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
Webové stránky: 
− http://www. internorm.cz 
− http://www.porotherm.cz 
− http://www.ursa.cz 
− http://www.isover.cz 
− http://www.stavební pouzdro.cz 
− http://www.jama.cz 
− http://www.dektrade.cz 
− http://www.lindab.cz 
− http://www.pksokna.cz 
− http://www.pasivnidomy.cz 
− http://www.ekodrain.cz 
− http://www.zetr.cz 
− http://www.atrea.cz 
− http://www.tzb-info.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
RD rodinný dům 
KON konstrukce 
KV konstrukční výška 
PBS požární bezpečnost staveb 
PD projektová dokumentace 
PHP přenosné hasicí přístroje 
R tepelný odpor konstrukce 
RD rodinný dům 
Rse tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
SV světlá výška 
U součinitel prostupu tepla konstrukce 
EPS expandovaný polystyren 
XPS extrudovaný polystyren 
ŽB železobeton 
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