




 
Abstrakt 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu ve Studnicích.Tato práce má za cíl vypracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby.Novostavba rodinného domu je určena pro 
4-5-ti člennou rodinu pro celoroční obývání.Součástí rodinného domu je garáž. 
Objekt má 2 nadzemní podlaží a suterén. Budova je zděná z keramických tvárnic Porotherm 
se sedlovou střechou.Objekt je situován na svažitém terénu. 
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Abstract 
 The project deals with new building of detached in Studnice.This work aims to develop 
design documents for building construction. Detached house is for 4-5 member family for 
year round occupancy. The part of the house is garage.The building has 2 floors and 
basement.The building with gable roof is based on brick system Porotherm.The building is 
situated on sloping terrain. 
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Úvod: 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu ve Studnicích.Tato práce má za cíl vypracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby.Novostavba rodinného domu je určena pro   
4-5-ti člennou rodinu pro celoroční obývání.Součástí rodinného domu je garáž.Objekt má 2 
nadzemní podlaží a suterén. Budova je zděná z keramických tvárnic Porotherm se sedlovou 
střechou.Objekt je situován na svažitém terénu. 
 
 
  



Závěr: 
Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace,doplněná studiemi rodinného 
domu pro 4-5 člennou rodinu ve Studnicích u Telče. Rodinný dům je navržen ve svažitém 
území jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím. Objekt je navržen jako zděný z 
cihelných bloků Porotherm. Konstrukce střechy je volena sedlová.Součástí rodinného domu je 
garáž a terasa přístupná z prvního podlaží. 
 Pro architektonický návrh byly vypracovány studie,které jsou součástí této bakalářské 
práce. 
 Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání a je doplněna sedmi výkresy 
znázorňujících vybraných konstrukčních částí.V textové části je zpracován tepelně technický 
posudek,výpis prvků,výpis skladeb,technické zprávy,návrh schodiště a základů. 
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Část A: Průvodní zpráva 
 

1) Identifika ční údaje: 

Název stavby: Rodinný dům 

Účel stavby: Stavba pro bydlení  

Místo stavby: Parcela číslo 678, katastrální území Studnice, obec Telč 

Dotčené a sousední pozemky:  

                    Sousední pozemky: 20/1, 19,677  

                    Dotčené pozemky:   

Vlastnické poměry: Stavebník je vlastníkem pozemku 

Stavebník: Radim Bajer 

                    Na Sádkách 465 

                    588 56 Telč 

Projektant: Petr Přibyl 

                    Studnice 12 

                    588 56 Telč 

Způsob provedení stavby: Dodavatelský 

                      

2) Základní charakteristika stavby:   

Tato projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu v katastrálním území Telč. 

Rodinný dům je částečně podsklepen se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou se 

sklonem 40o. Dům je navržen z cihelných tvarovek POROTHERM. Stropní konstrukce je 

zhotovena ze stropu POROTHERM,který je tvořen cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky POT. Vnější omítka je z POROTHERM TO a vnitřní 

omítka se skládá z omítky POROTHERM UNIVERSAL. Výplně oken navrženy plastová 

okna s izolačním trojsklem.Barevné provedení fasády dle požadavku investora.Hlavní vstup 

do objektu je situován na úrovni 1.NP.Vstupujeme do bytu přes zádveří odkud můžeme do 

garáže a na chodbu z které je přístup do pracovny,koupelny,wc a společného obývacího 

pokoje s jídelnou a kuchyní.Do suterénu se dostaneme pomocí schodiště kde se nachází 

sklad,sklad na dřevo,sklad na potraviny a technická místnost.V druhém nadzemním podlaží se 

nachází ložnice s vestavěnou šatnou,pokoj,dětský pokoj,koupelna a WC. Do druhého 

nadzemního podlaží se dostaneme taktéž pomocí schodiště. 

 
3) Provedené průzkumy a napojení na infrastrukturu:  

3.1.  Hydrogeologický průzkum byl proveden z důvodu podsklepení objektu. Byly 

provedeny 3 kopané sondy do hloubky 4m. Průzkum prokázal jednoduché základové 



podmínky: HPV více jak 1m pod základovou spárou, třída rozpojitelnosti zeminy 3 (tzn. 

Kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, případně rypadlem). Zatřídění zeminy vzhledem 

k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlína písčitá(propustná) F3 s únosností Rtd 

0,2MPa.     

3.2.  Radonový průzkum s výsledným zatříděním do nízkého radonového rizika. Nebudou 

prováděna žádná speciální radonová opatření.  

3.3.  Příjezdová komunikace je provedena podle samostatného projektu, který byl proveden 

včetně uložení veřejných sítí zároveň s parcelací pozemku. V současné době je komunikace 

dokončená, prozatím ve vlastnictví PSJ Jihlava, která prováděla zasítění a přípravu stavebních 

parcel. Objekt bude napojen na komunikace příjezdovou plochou ke garáži  a chodníkem k 

hlavnímu vstupu.    

3.4.  Veřejné sítě jsou provedeny v chodníku, na pozemek byly přivedeny přípojky: plyn a 

elektřina do pilíře na hranici pozemku, vodovod do vodoměrné šachty, kde je ukončen 

přípojkou na hadici a uzavíracím ventilem. Kanalizace bude dodatečně napojena na veřejnou 

oddílnou sít.  

 

4) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Napojení sítí a komunikací jsou provedeny dle požadavků dotčených orgánů. Případné změny 

a dodatečné úpravy s nimi budou konzultovány. Všichni účastníci mají 30 denní lhůtu na 

odvoláni. Všechny posudky a smlouvy musí být archivovány a budou součástí projektové 

dokumentace.  

 

5) Údaje o souladu s vyhláškou MMR 137/1998 Sb.(o obecných požadavcích na výstavbu): 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny obecné požadavky na výstavbu.  

 

6) Údaje o schodě s územně plánovací dokumentací: 

Rodinný dům splňuje regulační plán na zástavbu území a je navržen v souladu s územním 

rozhodnutím. 

 

7)  Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a jiná opatření v dotčeném území:    

Jedná se o novostavbu s okolním zastavěným územím.Je nutno dodržovat noční klid. 

V souvislosti se stavbou lze očekávat zvýšenou hladinu hluku a prachu v okolí stavby.  

Přípojky musí být zhotoveny tak, aby byl objekt bezpečně a hospodárně připojen k veřejným 

sítím. Musí být dodržena všechna bezpečnostní ochranná pásma a minimální hloubky 

jednotlivých přípojek.  



 

8) Předpokládaná doba výstavby: 

Předpokládané zahájení výstavby 6/13 

Předpokládané dokončení zemních prací 7/13 

Předpokládané dokončení přípojek 8/13 

Předpokládané dokončení všech nosných kcí. 11/13 

Předpokládané kompletní dokončení stavby 5/14  

Předpokládané předání stavby k užívání 6/14 

 
9) Statistické údaje o stavbě:  

Zastavěná plocha: 199 m2  

Plocha bytových prostor (celkem): 193,22 m2 

Plocha nebytových prostor: 124,9m2                                                                                                                                             

Zpevněná plocha 61,3m2 

Obestavěný prostor: 683,25m3 

Kapacita: 3+1 

Technické místnosti v suterénu (sklad,sklad na potraviny,sklad na dřevo a kotelna) 

Údaje o plochách jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.        

Půdorysné rozměry objektu:6,9x16,65+6,9x8,4                                                                        

Maximální výška nad upraveným terénem 7,92m                                                                       

Odhadovaná cena za 1m3 je 4 900 Kč (s DPH) 

Odhadovaná cena objektu: 3 350 000 Kč (s DPH) 

Dodavatel si vyhrazuje právo po dohodě s investorem upravovat cenu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 29. 1. 2013                                                                                          Vypracoval:Petr Přibyl 

 



Část B: Souhrnná technická zpráva 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické řešení 

1.1. Zhodnocení staveniště: 

Za staveniště je považován celý pozemek investora. Pozemek se nachází v katastrálním 

území Studnice. Jde o parcelu číslo 678. Ta sousedí z východní strany s parcelou číslo 20/1 a 

z severozápadní strany z pozemní komunikací .Ze západní strany pozemek sousedí 

s parcelou číslo 677 a z jihovýchodní strany  s parcelou č. 19. Pozemek má obdélníkový tvar 

a je svažitý k severozápadu.  Na pozemku se nevyskytují žádné stavby,ale vyskytují se tam 4 

stromy. Ornice bude sejmuta a uskladněna na staveništi. Výkopek bude ze staveniště 

odvezen. 

1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Rodinný dům je umístěn na parcele jako samostatně stojící a svým umístěním respektuje 

uliční čáru. Díky svažitému území je asi polovina jihozápadní strany suterénu nad úrovní 

upraveného terénu. Z této strany je řešeno  osvětlení a větrání suterénu,skladu,kotelny,sklad 

na dřevo a sklad na potraviny. Přístup do 1.S  je řešen pomocí  vnitřního schodiště.Přístup do 

1.NP je řešen pomocí vnějšího vstupu,který je 150mm nad úrovní upraveného terénu. Na 

jihovýchodní straně se nachází terasa o rozměrech 6x5,25m s mrazuvzdornou betonovou 

dlažbou.Odtud je také možný přístup do objektu pomocí dveří.  

Střecha je navržena sedlová ve tvaru T. Výška hřebene respektuje územní plán a okolní 

zástavbu, která je tvořená dvoupodlažními rodinnými  domy se sedlovou  střechou.     

1.3. Technické řešení: 

Rodinný dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce 

jsou vyzděny ze systému POROTHERM .Objekt je tvořen podélným nosným stěnovým 

systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny z montovaných stropních 

konstrukcí POROTHERM. Střecha je sedlová tvořena krokvemi,které jsou podepřeny 

ocelovými vaznicemi. Vaznice jsou tvořeny z ocelových válcovaných U profilu  (2xU120) 

svařených do krabice. Ve 2.NP tyto vaznice vynáší konzolovitě vyložené vazničky (2xU160) 

svařeny do krabice,které jsou přivařeny ke  sloupkům schovaným v příčce.Sloupky jsou 

tvořeny z ocelových válcovaných   U profilu (2xU140) svařeny do krabice. 

Objekt je napojen na místní vodovod, oddílnou kanalizační síť,kabel nízkého napětí el. 

Energie a plynem NTL. Veškeré přípojky jsou řešeny podzemí s dodržením ochranných 

pásem. 

Vnější plochy jsou zatravněny, chodníky a příjezdy ke garážím jsou navrženy dlážděné 

zámkovou dlažbou. 

 



 

1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:  

Objekt je ze severozápadní strany připojen na pozemní komunikaci vjezdem ke garáži a 

chodníčkem k hlavnímu vstupu do objektu vydlážděným zámkovou dlažbou. Veškeré 

chodníky k objektu budou vydlážděny zámkovou dlažbou.  

Přípojky technické infrastruktury budou přivedeny od severozápadní  hranice pozemku, kde 

jsou místní rozvody vedeny pod vozovkou, přilehlém zeleném pásu a chodníku. Veškeré 

přípojky již jsou ukončeny na hranici pozemku.  

1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu: 

Objekt má navrženo  1 garážové  stání v garáži na úrovni 1.NP. Další 2 venkovní stání jsou 

možné na příjezdové cestě do garáže.  

1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpadní vody jsou odváděny 

pomocí oddílné kanalizace a následně čištěny. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 

185/2001 a místní vyhláškou. Je  navrženo vytápění dřevem a zplodiny neovlivní kvalitu 

ovzduší v okolí. 

1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací:  

Přístup do objektu je řešen bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.                          

1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace: 

Hydrogeologický průzkum byl proveden z důvodu částečného podsklepení objektu. Byly 

provedeny 3 kopané sondy do hloubky 4m. Průzkum prokázal jednoduché základové 

podmínky: HPV více jak 1m pod základovou spárou, třída rozpojitelnosti zeminy 3 (tzn. 

Kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, případně rypadlem). Zatřídění zeminy vzhledem 

k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlína písčitá(propustná) F3 s únosností Rtd 

0,2MPa.     

Radonový průzkum s výsledným zatříděním do nízkého radonového rizika. Nebudou 

prováděna žádná speciální radonová opatření.  

1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém: 

Stavba bude vytýčena pomocí dvou vytyčovacích přímek. Jedná se o přímky mezi středem 

poklopu kanalizační šachty (PB1) a rohem sousedního objektu (PB2) na parcele č.20/1. Na 

těchto přímkách jsou ve výkresu situace staničením okótovány vzdálenosti k jednotlivým 

rohům objektu. Výškové zaměření stavby se vztahuje k úrovni 0,000=603,500m.n.m 

Baltského systému.   

 



 

1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory: 

Samotný rodinný dům tvoří jeden objekt, dalšími objekty jsou přípojky technické 

infrastruktury (Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka splašková, Kanalizační přípojka 

dešťová, el. Přípojka NN a plynovod NTL), oplocení drátěným plotem na podezdívce, 

zpevněné pojízdné a pochozí plochy, zatravněné plochy. 

1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

Stavba po dokončení nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Během výstavby je 

počítáno se zvýšenou hladinou hluku, případně prachu. Staveniště bude oploceno stavebním 

plotem výšky 1,8m zamezujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.    

1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Pracovníci jsou povinni se řídit nařízením vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

 nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Zaměstnavatel je povinen dělníkům zajistit ochranné pomůcky. Při úrazu na sebe bere 

odpovědnost zaměstnavatel, případně jím pověřená osoba. 

 
 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

Řeší ji samostatná část dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

 

3) Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost řečí požární zpráva v příloze tohoto projektu. 

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

4.1. Hygienické požadavky: 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a 

zároveň objekt nezabraňuje oslunění okolních objektů. 

4.2. Bezpečnost a ochrana zdraví: v souladu s vyhláškou 363/2005 Sb. 

4.3. Vliv stavby na životní prostředí: 

Během výstavby pravděpodobně nevzniknou negativní vlivy na životní prostředí. Po 

dokončení výstavby nedojde ke zvýšení zatížení životního prostředí. Splašková i dešťová 

kanalizace jsou zaústěný do obecní kanalizace. Komunální odpad bude likvidován smluvní 

firmou.  



 

5) Bezpečnost při užívání 

Objekt je navržen dle platných norem a bezpečnostních předpisů tak, aby byla bezpečná pro své 

uživatele. 

 

6) Ochrana proti hluku  

Nepředpokládá se, že by u rodinného domu hlukové emise do okolního prostoru a jejich působení 

na okolní zástavbu překročily stanovené hygienické předpisy. Ve vnitřním prostředí jsou hladiny 

hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného 

zdraví.  

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné posouzení objektu řeší příloha projektu. 

 

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

Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 369/2001Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Ochrana proti radonu a agresivním spodním vodám je zajištěna hydroizolací spodní stavby. Oblast 

ČR a Vysočiny je z hlediska seismicity stálá. Území obce není poddolované. V těsné blízkosti 

objektu nevedou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma, na které by se musel během výstavby 

nebo užívání objektu brát ohled.   

 

10) Ochrana obyvatelstva 

V objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů CO, předpokládá se využití stávajících 

krytů. 

 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

11.1. Odvodnění území: Rodinný dům je napojen na oddílnou kanalizační síť obce Studnice. 

Přípojky jsou opatřeny revizními šachtami na pozemku. Odpadní vody jsou čištěny v obecní 

ČOV.  

11.2. Zásobování vodou: Objekt je napojen na obecní vodovodní řad. Na pozemku je umístěna 

vodoměrná šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. 



11.3. Zásobování energiemi: Rodinný dům je napojen na rozvod nízkého napětí, který je veden 

v zemi. Na hranici pozemku je vystavěna rozvodní skříň. 

11.4. Řešení dopravy : doprava je řešena napojením na okolní komunikaci. 

11.5.  Povrchové úpravy okolí stavby: Vegetační úpravy proběhnou zatravněním. Zpevněné 

plochy viz. výkres Situace 

11.6. Elektronické komunikace:Napojení bezdrátově na elektrokomunikační síť. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Na stavbě se nevyskytují. 

   

 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 4. 2. 2013                                                                                            Vypracoval:Petr Přibyl 
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Technická zpráva stavební části 

1) Základní údaje 

1.1. Název a místo stavby: Rodinný dům,  

                    Parcela číslo 678, katastrální území Studnice, obec Telč 

1.2. Účel stavby: Stavba pro bydlení 

1.3. Investor:    Radim Bajer 

                    Na Sádkách 465 

                    588 56 Telč 

1.4. Dodavatel: PSJ Jihlava 

                     Husova 263 

                     586 01 Jihlava    

1.5. Projektant: Petr Přibyl 

                     Studnice 12 

                     588 56 Telč 

1.6. Místo a datum vypracování technické zprávy: V Brně dne 6.4.2013 

2) Seznam příloh 

 

3) Architektonicko-dispoziční řešení 

3.1. Podklady pro projekt:   

Zadání bakalářské práce 

3.2. Rozčlenění na jednotlivé objekty: 

 Samotný rodinný dům tvoří jeden objekt, dalšími objekty jsou přípojky technické infrastruktury 

(Vodovodní přípojka, kanalizační přípojka splašková, Kanalizační přípojka dešťová, el. 

Přípojka NN, Přípojka plynu), oplocení živým plotem a ze přední strany oplocení drátěným 

plotem na podezdívce,zpevněné pojízdné a pochozí plochy a  zatravněné plochy. 

3.3. Funkční a dispoziční řešení: 

V 1S se nachází sklad na potraviny,sklad na dřevo,sklad a technická místnost.Tyto místnosti 

jsou přístupné samostatně z chodby.Do 1.S se dostaneme po vnitřním schodišti. 

V 1S je navržena technická místnost se samostatným vstupem. 

Hlavním vstupem v 1.NP se dostaneme do zádveří s množstvím úložného prostoru, z kterého se 

můžeme dostat do garáže se stáním pro jeden automobil a na chodbu z které se samostatně 

dostaneme do pracovny,koupelny,samostatného WC a dále do obývacího pokoje,který je spojen 

s jídelnou a kuchyní.Odtud je možnost přístupu na venkovní terasu. 
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Do 2.NP se dostaneme pomocí vnitřního schodiště,které je prosklené z chodby jsou opět 

jednotlivě přístupné všechny místnosti.Vedle schodiště se nachází pokoj dále se nachází v 2.NP 

koupelna,samostatné WC,dětský pokoj a ložnice s vestavěnou šatnou. 

3.4. Architektonické a výtvarné řešení: 

Rodinný dům je umístěn na parcele jako samostatně stojící a svým umístěním respektuje uliční 

čáru. Díky svažitému území je asi polovina jihozápadní strany suterénu nad úrovní upraveného 

terénu. Z této strany je řešeno  osvětlení a větrání suterénu,skladu,kotelny,sklad na dřevo a sklad 

na potraviny. Přístup do 1.S je řešen pomocí  vnitřního schodiště a do 1.NP pomocí  vnějšího 

vstupu,který je 150mm nad úrovní upraveného terénu. Na jihovýchodní straně se nachází terasa 

o rozměrech 6x5,25m s mrazuvzdornou betonovou dlažbou.  

Střecha je navržena sedlová ve tvaru T. Výška hřebene respektuje územní plán a okolní 

zástavbu, která je tvořená dvoupodlažními rodinnými  domy se sedlovou  střechou.     

Fasádní omítka je navržená minerální tepelně izolační perlitová jednovrstvá omítka 

POROTHERM TO ve světle oranžové barvě. 

Výplně otvorů tvoří plastová okna s izolačními trojskly  v dekoru dřeva,barva ořech tmavý 

(Nussbaum) firmy VEKRA. 

3.5. Technické řešení: 

Rodinný dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce 

jsou vyzděny ze systému POROTHERM . Jedná se o podélná stěnový systém. Vodorovné 

nosné konstrukce jsou provedeny z montovaných stropních konstrukcí POROTHERM. Střecha 

je sedlová tvořena krokvemi,které jsou podepřeny ocelovými vaznicemi. Vaznice jsou tvořeny z 

ocelových válcovaných U profilu  (2xU120) svařených do krabice. Ve 2.NP tyto vaznice vynáší 

konzolovitě vyložené vazničky (2xU160) svařeny do krabice,které jsou přivařeny ke  sloupkům 

schovaným v příčce.Sloupky jsou tvořeny z ocelových válcovaných   U profilu (2xU140) 

svařeny do krabice. 
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4) Stavebně konstrukční řešení 

4.1. Zemní práce: 

Na ploše pozemku se nenachází žádné keřové nebo stromové porosty, které by bylo nutno 

odstranit před započetím zemních prací. Nejprve bude sejmuta ornice z celého pozemku do 

hloubky cca 0,15m a bude uložena na deponii v blízkosti hranice pozemku. Po zaměření objektu 

se vykope základová jáma. Tam kde hloubka výkopu přesáhne 1m bude provedeno svahování 

se sklonem 2:1. Hydrogeologický průzkum ukázal hladinu podzemní vody více jak 1m pod 

nejnižší úrovní základové spáry, a proto neovlivní způsob založení objektu. Průzkum dále 

ukázal zeminu třídy hlína písčitá F3(propustná) s únosností Rtd = 0,2MPa. Zjištěná byla 

rozpojitelnost a těžitelnost zeminy nejvýše 3. Třídy (tzn. Kopné horniny rozpojitelné 

krumpáčem, případně rypadlem). Výkopek bude odvážen na skládku, případně použit na jiných 

stavbách.  

4.2. Základové konstrukce: 

Průzkum prokázal jednoduché základové podmínky stanovené dle ČSN 73 1001. Základová 

konstrukce je tvořena základovými pasy  C20/25.Hloubka základů v nepodsklepené části je 

1000mm a v podsklepené části 500mm. V nepodsklepené části budovy budou základové pasy 

zaizolovány tepelně izolačními deskami EPS Styrodur 2800C tl.80mm. Základy budou nejprve 

vybetonovány v podsklepené části objektu a teprve po vyzdění suterénního zdiva budou 

vybetonovány základy nepodsklepené části objektu. Základy nepodsklepené části budou 

odstupňovány na úroveň základové spáry podsklepené části objektu. Základovou spáru je nutno 

před zabetonováním chránit proti promrznutí a rozbřídání.  Výpočet velikostí základů je uveden 

v příloze. Napojení základů podsklepené části a nepodsklepené části je řešeno pomocí přizdívky 

z CPP (290/140/65).Přizdívka je 150mm tlustá.Podkladní beton pod podsklepenou částí objektu 

je navržen tloušťky 150mm z betonu C20/25 a vloženou kari sítí Ø6mm s oky 15x15. Pod 

nepodsklepenou částí objektu  s garáží je podkladní beton C20/25 tloušťky 150mm s vloženou  

kari sítí Ø 6mm. 

4.3. Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové zdivo je navrženo z tvárnic POROTHERM 44 P+D  na maltu VC POROTHERM 

TM,pevnost v tlaku 5Mpa. Suterénní stěna pod úrovní terénu je navržena z tvárnic 

POROTHERM 40 P+D na maltu VC POROTHERM TM,pevnost v tlaku 10 Mpa a je zateplena 

EPS tl. 40mm.Nadezdívka je navržena z tvárnic POROTHERM 44 P+D  na maltu VC 

POROTHERM TM,pevnost v tlaku 5Mpa. Vnitřní nosné zdivo vedle schodiště je vyzděno 

z tvárnic POROTHERM 24 P+D  na maltu VC POROTHERM TM,pevnost v tlaku 10 Mpa. 

Ostatní nosné příčky jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 19 AKU a 14 P+D  na maltu VC 

POROTHERM TM,pevnost v tlaku 5Mpa.  
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4.4. Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří keramické stropy POROTHERM. Keramické stropní vložky  

MIAKO o tloušťce 190mm a nadbetonávce 60mm. Šířky  a délky viz. Výpis stropních vložek 

v jednotlivých výkresech stropů. Uložení nosníku je 125mm.Zálivka spár a dobetonávky jsou 

provedeny betonem C 20/25. V místě kde není nosná stěna  pro uložení nosníku je provedeno 

ztužující žebro z nízkých vložek MIAKO. Takto vytvořené výztužné žebro je zalito betonem 

C20/25.Věnce jsou provedeny na všech nosných stěnách a v horní části nadezdívky z betonu 

C20/25 a oceli B490. Věnce jsou izolovány pěnovým polystyrenem tloušťky 80mm a  

věncovkou POROTHERM  VT8.  Výpisy jednotlivých věnců viz. Výkresy stropů. Nadokenní a 

nadedveřní překlady jsou použity překlady POROTHERM 7;11,5 a 14,5 s uložením  minimálně 

125 nebo jiné dle světlosti otvorů. Výpisy překladů s jejich přesnými rozměry a počty jsou 

uvedeny ve výkresech. 

4.5. Konstrukce spojující různé úrovně: 

Vnitřní schodiště je monolitická železobetonová deska o tloušťce 150mm s nabetonovanými 

stupni z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B490 vetknuta do ztužujícího věnce. Jde o schodiště 

dvouramenné. Povrchová úprava stupňů je laminátová dlažba do polyuretanové pěny a kotvena 

pomocí hliníkové kotvící lišty,viz.detail G. Šířka ramene je 1075mm, sklon ramene je 29°. Na 

rameni je navrženo 9 stupňů o rozměru 166,66X300mm (včetně povrchové úpravy). Rozměr 

podesty je 2250x1500mm. Výška madla zábradlí je 1100mm.V 1.S je výpln zábradlí svislá a v 

1.NP a 2.NP vodorovná. 

4.6. Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce je navržena jako sedlová střecha. Sklon střechy je 40o. Střecha je sedlová 

s vnějšími svody. Nosná konstrukce pláště je tvořená krokvemi a ocelovými vaznicemi, které 

jsou uložené v kapsách v štítových stěnách a na ocelových vazničkách konzolovitě vyloženými 

podepíranými ocelovými sloupky schovanými v nosných příčkách. Střešní plášť je tvořen pod 

krokevními a mezi krokevními tepelnými izolacemi , na které je kotvena difuzní folie a dále 

kontralatě,střešní latě a střešní krytina. Detailní skladby vrstev a jejich tloušťky jsou uvedeny ve  

výkrese střešní konstrukce a v příslušných detailech viz.detail B a D. 

4.7. Komíny:  

Komín je navržen ze systému SCHIEDEL  UNI PLUS. Obvodový plášť je tvořen z tvárnic 

z lehkého betonu, vnitřní tepelná izolace z minerální rohože a vnitřní šamotová vložka 

s vnitřním průměrem 200mm. Vnější rozměry komína jsou 400x400mm.Nadstřešní část je 

oplechována titan zinkovým plechem o tl.0,7mm,viz.výpis klempířských prvků.Komín sahá 

650mm nad úroven hřebene. V 1.S v technické místnosti je umístěn podstavec pro odvod 

kondenzátu a vybírací otvor.     



 

6 

 

4.8. Příčky a dělící konstrukce: 

Příčky tloušťky 200mm jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM  19 AKU  na maltu VC  5MPa. 

Příčky tloušťky 150mm jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM  14 P+D  na maltu VC  5MPa. 

Příčky tloušťky 125mm jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM  11,5  P+D  na maltu VC  

8MPa.Příčka tloušťky 100mm je provedena ze sádrokartonu systém KNAUF. Jedná se o příčku 

oddělující 1NP a 1S. Instalační šachta je  provedena  z tvárnic POROTHERM 8 P+D na maltu 

VC  5Mpa. Zděné příčky jsou prováděny před omítkami, sádrokartonová příčka je provedena po 

omítkách.  

4.9. Izolace: 

4.9.1. Proti zemní vlhkosti a vodě: 

Hydroizolace je navržena jednovrstvá asfaltový pás (Polyelast Extra tl. 4mm) Spoje jsou 

prováděny horkovzdušně natavováním.Kotvení k vodorovnému podkladu pomocí 

natavování. Kotvení k podkladu je mechanické (na svislých konstrukcích). Izolace je z horní 

strany opatřena jemnozrným minerálním posypem a ze spodní strany lehce natavytelnou 

polymerní folií. Izolace musí být vyvedena minimálně 300mm nad upravený terén. Ukončení 

hydroizolace bude pod tep.izolací a  omítkou. Ochrannou vrstvu hydroizolace v 1.S tvoří 

extrudovaný polystyren o tloušťce 40mm a  u nepodsklepené části objektu  1m pod terén o 

tloušťce 80mm na betonové základu. Z vnější strany je položena ochranná geotextílie. 

Izolace střechy je tvořena střešní pojistnou fólií  (Jutadach 95 plus) která je uložená na 

krokvích  a mechanicky kotvená k podkladu. Ukončení u okapu je zpracováno 

v detailu.viz.detail B  

4.9.2. Tepelné izolace: 

Tepelná izolace střechy je navržena z minerální vlny ISOVER UNIROL mezi krokvemi tl. 

160mm a pod krokvemi tl.60mm.Celková tl. tepelné izolace 220mm. 

Nadezdívka není zateplena. Zateplení věnců a překladů je tvořeno opět fasádním 

polystyrenem. Ve věncích tloušťky 80mm a u překladů 90mm. Izolace je vložená u věnců za 

věncovku a u překladů za první překlad ze strany exteriéru.  

Tepelná izolace terasy je navržena z XPS Synthos Prime tl.80mm. 

Tepelná (kročejová) izolace podlah je navržena z desek ISOVER EPS GREY  tl.80mm.  

Tepelná izolace podlah na terénu je navržena z EPS ISOVER GREY  tl.80mm. 

Tepelná izolace  suterénní stěny tvoří zároveň ochrannou vrstvu hydroizolace a je tvořena 

extrudovaným polystyrenem tl. 40mm a u nepodsklepené části  1m  pod terénem u základu 

se vrstva zvětší na 80mm.  

4.9.3. Akustické izolace: 

Zvuková izolace podlah je navržena z desek ISOVER EPS GREY  tl. 80mm 

Svody odpadních vod budou izolovány minerální vlnou tl.20mm. 
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4.10.Podlahy: 

         Skladby podlah včetně tloušťek jsou uvedeny ve výpisu podlah. 

4.11. Podhledy: 

 V podkroví, pod střechou zateplenou mezi krokvemi je zavěšený pohled ze sádrokartonových 

desek tl. 12,5mm. V místnosti č.205 a 206 musí být použity desky s odolností proti trvalé 

vlhkosti. Nosná konstrukce je tvořena z přímých závěsů pro CD profily a z CD profilů. 

 4.12.Truhlá řské výrobky: 

        Veškeré truhlářské výrobky (dveře, obložkové zárubně) jsou uvedeny ve výpisu truhlářských  

 výrobků. 

4.13. Výrobky z plastu: 

Veškeré výrobky z plastu (okna) jsou uvedeny ve výpisu oken.    

4.14. Zámečnické výrobky: 

Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků. 

4.15. Klempířské výrobky: 

Veškeré klempířské výrobky jsou uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. Klempířské 

výrobky jsou navrženy z titan zinku a pozinkovaného plechu.   

4.16. Obklady:  

Obklady jsou použity v kuchyních za kuch. linkami, kde začínají ve výšce 600mm nad 

podlahou a obklad je vysoký 600mm. Obklady  v koupelnách jsou provedeny od úrovně 

podlahy až do výšky 2000mm v 1NP a v 2NP v místě nadezdívky 1000mm a ostatní stěny do 

výšky 2000mm. Materiál je použit keramický obklad do stavebního lepidla.  

4.17. Omítky:  

Vnitřní omítka vápenocementová jednovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm.  

Vnější omítka je tvořena minerální tepelně izolační perlitovou omítkou  POROTHERM TO 

tl.20mm.V části soklu,který je 500mm nad úrovní upraveného terénu po celém obvodu objektu 

je použito vnější dekorativní soklové omítky WEBER.PAS marmolit  jemnozrný MAR1 

tl.3mm. 

4.18. Malby a nátěry:  

Na vnitřní nátěry bude použit disperzní matný nátěr WEBER.DECO malba v tónování podle 

požadavků investora.  
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5) Stručný popis technických zařízení       

5.1. Kanalizace: 

Rodinný dům je napojen na oddílnou kanalizační síť obce Studnice. Přípojky jsou opatřeny 

revizními šachtami na pozemku. Podrobněji by odkanalizování objektu řešil speciální projekt 

TZB.  

5.2. Voda: 

Objekt je napojen na obecní vodovodní řad. Na pozemku je umístěna vodoměrná šachta 

s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. Podrobněji by rozvod vody v objektu řešil speciální 

projekt TZB.  

5.3. Elektroinstalace: 

Rodinný dům je napojen na rozvod nízkého napětí, který je veden v zemi. Na hranici pozemku 

je vystavěna rozvodní skříň. Rozvody elektřiny po objektu by řešil speciální projekt TZB, 

popřípadě revizní technik.  

5.4. Ústřední topení: 

Objekt je vytápěn ústředním topením. Dimenze potrubí a velikosti otopných těles by řešil 

speciální projekt vytápění TZB. Kotel je navržen na tuhá paliva umístěný v technické místnosti 

v 1S. V technické místnosti je dále umístěn zásobník pro kombinovaný ohřev vody. 

5.5. Větrání:   

V celém objektu je navrženo přirozené větrání.  WC  v 1NP a 2NP je větráno nástěnnými 

ventilátory. Sklepní prostory jsou větrány přirozeně okny. Odvětrání v garáži je řešeno 

přívodními otvory v garážových vratech,větracími otvory umístěnými na jedné straně u podlahy 

a na druhé straně u stropu a přirozeně oknem. Větrání technické místnosti je řešeno přirozeně 

oknem.Digestoře v kuchyních jsou navrženy recirkulační s uhlíkovými filtry.        

5.6. Rozvod plynu 

Plyn je přiveden na pozemek do skříně HUP s plynoměrem na hranici pozemku. Dále je veden 

pouze do technické místnosti. Dimenze a rozvod plynu by řešil speciální projekt TZB. 

 

6) Požárně bezpečnostní řešení   

Požární odolnost řeší požární zpráva v příloze projektu. Veškeré nosné konstrukce musí být 

navrženy a provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí 

projektu. 

 

7) Zvláštní požadavky  

7.1. Ekologie a ochrana životního prostředí: 

    Stavba je v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb.,zákona č.381/2001 Sb., a s novelou 

 148/2006 Sb. 
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7.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  

Základní požadavky na BOZP jsou určeny Nařízením vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, Nařízení vlády 

č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zákon č. 

309/2006, který upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích,Vyhláška č.362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi  s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

8) Statické řešení objektu 

    Statické řešení objektu není řešeno v tomto projektu. 

 

9) Úpravy okolí objektu 

9.1. Přístupové komunikace: 

Přístupové komunikace jsou vydlážděny zámkovou dlažbou uloženou do pískového lože. 

Příjezd do garáží je zpevněn zámkovou dlažbou uloženou do betonu. 

9.2. Terénní úpravy: 

Při zemních pracích převládají výkopy, je ale také třeba provést drobné násypy. 

9.3. Okapové chodníky: 

Okapové chodníky jsou zhotoveny z betonových dlaždic 500x500mm kolem celého objektu 

(pokud není navržena jiná úprava –  zámková dlažba terasy). Dlažba je uložená do pískového 

lože ve spádu 2% od objektu.   

9.4. Oplocení: 

Bude provedeno po obvodu pozemku z živého plotu 1,7 metru vysokého a z přední strany bude 

oplocení zajištovat drátěný  plot na podezdívce .Vstupní branka bude otevíravá stejně jako 

vjezdová brána. 

9.5. Zeleň : 

Zbytek ploch (dle Situace) bude zatravněna.   

9.6. Likvidace odpadu : 

 Místo pro ukládání odpadu je umístěno na hranici pozemku u obslužné komunikace. 

(zakresleno ve výkresu Situace). 

 

 

 

 

V Brně dne 4. 4. 2013                                                                                  Vypracoval:Petr Přibyl 

 


