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Abstrakt 
 

 Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, dvoupodlažního 

rodinného domu v městě Třebíč, v městské části Týn. Stavba obdelníkového půdorysu je 

navržena ve dvou materiálových variantách a to z cihelných bloků Porotherm a celostěnových 

panelů DOMY D.N.E.S.. Dům je nepodsklepený, konstrukce střechy je pultová s mírným 

sklonem.  Dokumentace je zpracována pro provedení stavby.   

 

Klíčová slova 

  

  Rodinný dům, obdelníkový půdorys, nepodsklepený, pultová střecha, systém 

Porotherm, dřevostavba 

 

 

  

Abstract 
 

  This Bachelor´s thesis processes design of standalone double-storey family house in 

city of Třebíč. The house has rectangle shape and it is designed in two material variants and 

of brick blocks Porotherm and of the wall panels DOMY D.N.E.S.. The house is without 

cellar and is roofed by rack roof with a slight slope. The documentation is works for building 

construction. 
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Úvod : 

 
 Cílem zadaní bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu pro 4 člennou rodinu z 

cihelných bloků Porotherm s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby. Druhou 

částí práce je též zpracování výkresové části alternativního materiálu, v tomto případě dřevostavby.  

 

 Pro tento objekt jsem si vybrala lokalitu na okraji města Třebíč v městské části Týn. 

 

 Dům je nepodsklepený, dvoupodlažní. Konstrukce střechy je pultová s mírným sklonem. 

Objekt je zasazen do rovinatého terénu. 
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a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel  
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A) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 

a příjmení projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel. 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu  

Adresa:   Růžičkova 8 

   Třebíč, 674 01 

Investor:   

Katastrální území:  Týn u Třebíč 

Stupeň PD:   Pro ohlášení stavby 

Schvalující úřad: Městský úřad Třebíč - Stavební úřad  

   Karlovo nám. 104/55 

   Třebíč, 674 01 

Projektant:  Jana Pokorná 

   Slavice 6 

   Třebíč, 674 01 

 

Charakteristika stavby a její účel: 

 Jedná se o stavbu rodinného domu. Stavba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 

425/20 na ulici Růžičkova v Třebíči.Velikost rodinného domu je 4+kk. Objekt je navržen jako 

nepodsklepený.  

 Velikost rodinného domu je 4+kk a jeho celková užitná plocha je 113,4 m2. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm, samostatné WC, obývací pokoj funkčně 

propojený s jídelním koutem a kuchyní, ložnice a koupelna. Ve druhém nadzemním podlaží 

nalezneme dva dětské pokoje a koupelnu. Součástí stavby je zastřešené stání pro jedno motorové 

vozidlo. 

 Z obývacího pokoje a ložnice je přístup na terasu orientovanou na jih směrem do zahrady. 

 Navržený rodinný dům je dle požadavků investora určen pro čtyřčlennou rodinu. 

 

 

 



 

B) Údaje o dosavadním využití a zastavění území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích. 

 

Pozemek s parcelním číslem 425/20 na ulici Růžičkova v Třebíči na kterém je navrženo umístění 

rodinného domu je rovinatý a nachází se v okrajové části města. 

Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Celková výměra pozemku činí 803 m2 a 

orientace ze směru od příjezdové cesty je na jih. Tvar pozemku je obdelníkový a doposud se na 

něm nenachází žádná stavba. 

 

Vlastník pozemku:  Martin Novák 

   Rokytnice nad Rokytnou 135, 683 02 

 

Sousední pozemky:  

Parcelní 

číslo 

 
Vlastník 

 
Adresa majitele 

Druh  

pozemku 

Výměra 

[m2] 

425/53 Mejzlík Josef Fr. Hrubína 735, Nové dvory, 674 01 orná půda 635 

425/56 Žižlavský Václav  Růžičkova 10, Stařečka, Třebíč, 674 01 orná půda 683 

425/42 Město Třebíč Karlovo nám. 104/55Třebíč, 674 01 orná půda 26 

425/4 Město Třebíč Karlovo nám. 104/55Třebíč, 674 01 orná půda 330 

 

 

C) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

 Byl proveden výzkum na výskyt radonu. Bylo zjištěno, že lokalita se nachází v oblasti s 

vysokým radonovým rizikem. 

 Geologické poměry - okolí Třebíče tvoří Českomoravská vrchovina, ta představuje jednu z 

oblastí  Česká vysočina. Nadmořská výška je 475 m n. m. 

 Napojení na místní komunikaci je řešeno dle projektové dokumentace a to výjezdem na 

ulici Růžičkovu. 

 V dané lokalitě jsou zavedeny tyto inženýrské sítě : vodovod, silové vedení nízkého napětí, 

jednotná kanalizace a plynovod. Na tyto sítě bude objekt napojen na severní straně parcely. 

Elektroměr bude umístěn na domě a vodoměr ve vodoměrné šachtě. 

 



 

D) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 

 

 Navrhovaný rodinný dům splňuje požadavky stanovené z hlediska ochrany životního 

prostředí. Žádné stavební práce nebudou nepříznivě ovlivňovat okolí. Odpady budou dováženy   

místní skládku, aby nezpůsobovali  znečištění životního prostředí. Objekt splnil požadavky dané 

Vodohospodářskou správou, Hasičským záchranným sborem a Památkovou péčí. 

 

E) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o obecných 

požadavcích, které tímto splňuje a tudíž není třeba žádat o výjimky. 

 Stavební práce musí probíhat dle platných norem a vyhlášek o provedení práce. Na stavební 

činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci stavebního dozoru. Práce musí být prováděny v 

souladu s projektovou dokumentací. Případné změny budou zapsány do stavebního deníku a budou 

zaneseny do projektové dokumentace. V průběhu výstavby nesmí být narušeny požadavky 

dotčených orgánů a je také nutné dbát na BOZP. 

 

Důležité bezpečnostní předpisy a normy pro provádění práce : 

 -  zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 

     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

     bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

     pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

     zdraví při práci), 

 -  nařízení 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, 

 -   nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

     a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 -   nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

     provoz a používání strojů a technických zařízení, 

 -   nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

     zaměstnanců při práci, 

 -   nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

     poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

 



 

      dezinfekčních prostředků, 

 -   vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

      pracích. 

 

  F) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace 

 

Přiložená projektová dokumentace je v souladu se zněním územního plánu města Třebíč. 

Podmínky regulačního plánu jsou splněny. 

 

G) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

  

Objekt je navržen jako samostatně stojící a nemá tedy přímou návaznost na okolní stavby. 

 

H) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

 Předpokládané zahájení výstavby: 6/2013 

 Předpokládané ukončení výstavby: 8/2014 

 

Postup výstavby : odstranění dřevin a křovin, skrývka ornice, výkopové práce, zavedení přípojek, 

základová konstrukce, svislé nosné konstrukce, stropy, schodiště, zastřešení, výplně otvorů, vnitřní 

instalace, omítky, podlahy, fasáda, terénní úpravy, dokončovací práce. 

 

I) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, údaje o podlahové ploše 

budovy v m2 a o počtu bytů v budově 

 

Orientační hodnota stavby : 

 -  Orientační hodnota stavby   2 600 000 Kč 

 -  Celková plocha pozemku  803 m2 

 -  Plocha navrhovaného objektu 107 m2 

 -  Nezastavěná plocha, zeleň  696 m2 

 -  Počet bytů v budově  1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. květen 2013        Vypracovala : Jana Pokorná 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

   a) zhodnocení staveniště  

   b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

   c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

    ploch 

      Zemní práce:  
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      Podlahy 

      Odvětrání 

      Tepelná izolace:  

      Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

      Úpravy povrchu:  

      Zpevněné plochy:  

   d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

   e) řešení technické a dopravní infrastruktury  

   f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

   g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

       a komunikací  

   h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové           

        dokumentace 

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

       systém  

   j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  

 

 



 

 

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

       provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  

   l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

2. Mechanická odolnost a stabilita  

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

6. Ochrana proti hluku  

7. Úspora energie a tepla  

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohyb 

   a orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty 

   a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

   b) zásobování vodou  

   c) zásobování energiemi  

   d) řešení dopravy  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště 

 Jedná se o stavbu rodinného domu. Stavba bude realizována na pozemku s parcelním číslem 

425/20 na ulici Růžičkova v Třebíči. Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda. 

Celková výměra pozemku činí 803 m2 a orientace ze směru od příjezdové cesty je na jih. Tvar 

pozemku je obdelníkový a doposud se na něm nenachází žádná stavba. 

  

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Velikost rodinného domu je 4+kk a jeho celková užitná plocha je 113,4 m2. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm, samostatné WC, obývací pokoj funkčně 

propojený s jídelním koutem a kuchyní, ložnice a koupelna. Ve druhém nadzemním podlaží 

nalezneme dva dětské pokoje a koupelnu. Součástí stavby je zastřešené stání pro jedno motorové 

vozidlo. Z obývacího pokoje a ložnice je přístup na terasu orientovanou na jih směrem do zahrady. 

 Navržený rodinný dům je dle požadavků investora určen pro čtyřčlennou rodinu. 

 Architektonický výraz stavby je jednoduchý a skromný. Dům je obdelníkový, bez jakýkoliv 

jiných částí narušujících  tento tvar. Obytné pokoje jsou orientované na jih do zahrady. Pro větší 

propojení s venkovním okolí jsou v těchto pokojích navrženy velká francouzská okna, respektive 

dveře se vstupem na terasu a zahradu. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

 

Zemní práce: 

 Na pozemku bude provedeno odstranění ornice do hloubky 200 mm a následném strojním 

výkopu vlastní jámy. Ostatní výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy 

popřípadě ručními dokopávkami. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

 

Základové konstrukce: 

 Objekt bude založen na základových pasech z betonu C 16/20 v nezámrzné hloubce -

1,000m pod upraveným terénem. Základy budou prováděny do výkopových rýh. Podkladní 

betonová deska tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí. V místech uložení příčky bude provedeno 

dvojité vyztužení pomocí Kari sítě. 

 

 



 

Svislé konstrukce: 

 Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 30 P+D o 

tloušťce 300 mm na maltu Porotherm TI. Obvodové zdivo bude následně zatepleno pomocí 

pěnového polystyrenu Isover EPS Grey v tlouštce 180 mm. Vnitřní příčky budou z tvárnic 

Porotherm AKU 11,5. Nosné svislé konstrukce krytého stání jsou navrženy z dřevených sloupů 

140x140 mm z KVH dřeva v pohledové kvalitě s povrchovou úpravou. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce bude z keramobetonových POT nosníků Porotherm v osové vzdálenosti 

625 mm, respektive 500 mm a vložek Miako 19/62,5, respektive 19/50 a následně zmonolitněné 

betonem c 20/25. Tloušťka stropu je 250 mm. V úrovni stropní konstrukce je navržen 

železobetonový ztužující věnec. 

 

Podhledy: 

  Pod střešní konstrukcí jsou navrženy zavěšené sádrokartonové podhledy Rigips. Desky 

budou ve dvou úrovních aby při elektroinstalaci nedošlo k proražení parozábrany. 

 

Schodiště: 

 Jednoramenné schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové. 

  

Komín: 

 Pro odvod spalin z plynového kondenzačního kotle je navržen systém vertikálního 

odkouření  Ø60/100, systém typu C33 Tiger condens. 

 

Střešní konstrukce: 

 Střecha je navržena jako pultová se sklonem 7o. Nosná konstrukce je tvořena krokvemi 

osedlanými na pozednicích, které jsou uložené na železobetonovém věnci. Střešní konstrukce nad 

krytým stáním je taktéž nesena krokvemi a vaznicí osedlány na pozednicích, které leží na 

dřevěných sloupech, respektive jsou uloženy ve třmenech Bova.  Povlaková krytina je navržena z 

falcované střešní krytiny RUUKKY. Zateplení  bude provedeno v úrovni krokví a pod krokvemi. 

Dešťová voda je svedena do podokapního žlabu a následně svodem do jednotné kanalizace. 

 

 

 



 

Okna a dveře: 

 Okna budou plastová Vekra classic v bílé barvě zasklená izolačním dvojsklem. Vchodové 

dveře budou taktéž plastová Vekra classic VD. Vnitřní dveře mají obložkové zárubně a jsou od 

firmy Sapeli. 

 

Podlahy: 

 Jako roznášecí vrstva v podlahách je použita betonová mazanina, která leží na vrstvě tepelné  

izolace Isover EPS Grey na terénu a EPS Styrofloor ve 2.NP. Nášlapnou vrstvu v obývacím pokoji, 

ložnici a dětských pokojí tvoří laminátová podlaha, ve zbylých místnostech keramická dlažba. 

 

Odvětrávání: 

 Odvětrávání je přirozené - okny. 

 

Tepelná  izolace: 

 Obvodové stěny budou zatepleny pěnovým polystyrenem značky Isover EPS Grey tl. 180 

mm. Ve střešní konstrukci je použita izolace ze skelných vláken v tloušťce 180 mm mezi krokvemi 

a 120 mm pod krokvemi. Zateplení soklu a základových pasů bude provedeno z extrudovaného 

polystyrenu Synthos XPS v tloušťce 180 mm. Podlaha na terénu bude zateplena pomocí izolace 

Isover EPS Grey tl. 80 mm. 

 

Izolace proti vodě a vlhkosti: 

 Ve střešní konstrukci  bude jako parozábrana použita izolace Isover Vario KM Duplex. Jako 

pojistná hydroizolace je navržena izolace Jutadach 150. Proti zemní vlhkosti bude použit 

hydroizolační asfaltový pás Glastek 40 Special mineral. 

 

Úpravy povrchů: 

 Na vnitřních i vnějších stěnách je navržena omítka Porotherm TO na jádrovou omítku 

Porotherm Universal. Vnější  strany obvodové stěn budou dle projektu nabarveny silikátovou 

fasádní barvou Cemix. Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou Cemix. 

 

Zpevněné plochy: 

 Příjezdová cesta, kryté stání, chodník i terasa budou zpevněny betonovou dlažbou DITON 

STONE tloušťky 80 mm. Okapový chodník bude proveden z kačírku o tloušťce 200 mm. 

 



 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení na místní komunikaci je řešeno dle projektové dokumentace a to výjezdem na 

ulici Růžičkovu. 

 Stavba bude na severní straně pozemku napojena na přípojku  vodovodu, silového nízkého 

napětí, plynovodu a na jednotnou kanalizaci. Elektroměr bude umístěn na domě a vodoměr ve 

vodoměrné šachtě. 

  

e) řešení technické a dopravní infrastruktury 

 Rodinný dům je přístupný z místní komunikace vzdálené cca 9 m od objektu se kterou je 

spojena vjezdem ke krytému stání a vstupním chodníkem. Tyto dvě přístupové cesty jsou z 

betonové dlažby DITON STONE. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Jejím užíváním nebudou 

překročeny stanovené limity ohledně hluku a vibrací. Stavební práce na stavbě budou probíhat od 

7:00 do 21:00 hodin. Majitelé okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem 

stavebních prací. 

 Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění veřejné komunikace, proto bude zajištěn 

trvalý úklid vozovky. Podzemní vody nebudou následkem výstavby nijak znečištěny. Komunální 

odpad bude řádně evidován a pravidelně vyvážen na skládku.  

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Na základě radonového průzkumu provedeného na pozemku bylo zjištěno vysoké radonové 

riziko. Podloží stavby bude odvětrávané pomocí perforovaných trubek  vyvedených nad střechu 

1.NP. 

 

 

 

 



 

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

systém 

 Pro vytyčení stavby bude sloužit hranice pozemku, situace a kopie katastrální mapy. Před 

zahájením výkopových prací bude provedeno výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 SO1: bydlení 

SO2: přípojka elektrické sítě 

SO3: přípojka vodovodu 

SO4: přípojka plynovodu 

 SO5: přípojka kanalizace 

 SO6: zpevněné plochy 

 

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

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 Dokončená stavba nebude mít negativní účinky na své okolí. Dočasně se mohou zvýšit 

hodnoty prachu a hluku. Stavba bude oplocena kvůli zamezení přístupu cizích osob na staveniště 

 

l ) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Pracovníci budou  seznámeni s příslušnými požadavky  a nařízeními BOZP a bude 

požadováno jejich dodržování. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky ( oděv, boty, 

helmy, ochranné brýle...).  

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Jelikož se jedná o jednoduchou stavbu rodinného domu, není nutné splňovat  zvláštní 

požadavky na zakládání stavby. Objekt je navržen tak, aby vlivem zatížení nedošlo ke zřícení 

objektu nebo jeho částí.  

 Součástí projektové dokumentace jsou nutné statické výpočty - návrh rozměrů základových 

pasů. 

 

 3. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům  

 



 

- na požární bezpečnost dle vyhlášky 23/2008 Sb .- O technických podmínkách požární ochrany     

   staveb 

- normy ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

- normy ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

 

Podrobné řešení požární bezpečnosti stavby viz příloha - Technická zpráva požární ochrany 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Jedná se o objekt pro bydlení s minimálními negativními dopady na životní prostředí. 

Materiály použité pro stavbu nevykazují žádné negativní vlivy na zdraví osob, zdravé životní 

podmínky a životní prostředí. 

 

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.) 

Odpady vzniklé při výstavbě budou recyklovány a odvezeny na  skládku. Po 

uvedení do provozu bude domovní odpad skladován v kontejneru u hranice 

parcely  a odvážen v souladu s vyhláškou o nakládání s domovním odpadem. 

 

Řešení ochrany ovzduší 

Během výstavby bude používáno ochranných prostředků zmírňujících prašnost 

(ochranné plachty, kropení…). 

Po uvedení stavby do provozu se nepředpokládá negativní vliv objektu na kvalitu ovzduší v jeho 

bezprostředním okolí. 

 

Řešení ochrany proti hluku 

Provoz rodinného domu nepředpokládá užívání hlučných zařízení. Objekt nebude klimatizován. 

 

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Staveniště bude oploceno. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 S ohledem na druh a provoz stavby není vyžadováno žádné speciální opatření týkající se 

zajištění bezpečnosti při užívání stavby. 

 



 

 Stavba je navržena v souladu s „ Obecně technickými požadavky na výstavbu ”. Na Stavbě 

budou dodržovány příslušné požadavky a opatření BOZP. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Stavba a její navrhovaný provoz nebude vykazovat z hlediska hluku žádný negativní 

vliv na okolí stavby. 

Požadovanou neprůzvučnost stavebních konstrukcí danou normou ČSN 73 0532 (2010) zajistí 

navržené skladby konstrukcí a adekvátní akustické izolace, viz. příloha tepelně technického 

posouzení . 

 

7. Úspora energie a tepla 

 Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy  

Navržená budova je v souladu s platnou normou  ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika budov, 

týkající se splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Budova je klasifikována do 

klasifikační třídy A –  velmi úsporná. Viz  příloha tepelně technického posouzení. 

 

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

orientace 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Spodní voda na pozemku je podle výpovědi sousedů v hloubce 2,6 m a tedy neohrožuje 

budoucí objekt. Na pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými 

látkami, které by mohly ohrozit životní prostředí. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

Nehrozí též ani výskyt seismických vlivů a budova se nenachází v poddolovaném území či 

ochranném a bezpečnostním pásmu. 

Objekt je standardně chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle platných 

vyhlášek a norem. 

 

10. Ochrana obyvatel 

 Umístění, charakter a vlastní řešení stavby splňuje požadavky na ochranu obyvatel a po 

dokončení výstavby nebude zdrojem škodlivých látek. 

 



 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

U objektu bude zřízena jednotná kanalizační přípojka, do které bude svedena 

jak splašková tak kanalizační odpadní voda. Tato přípojka bude napojena na veřejnou kanalizační 

síť, která ústí do čističky odpadních vod v Třebíči. 

 

b) Zásobování vodou 

Stavba bude mít zřízenu vodovodní přípojku napojenou na veřejný vodovodní řád. 

Součástí této přípojky bude vodoměrná šachta s vodoměrem. 

 

c) Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na silové vedení nízkého napětí, elektroměr bude umístěn v rozvodné skříni 

na pozemku . Objekt bude mít dále zřízenou plynovodní přípojku napojenou na plynovodní potrubí. 

HUP je na pozemku. 

 

d) řešení dopravy 

Místní komunikace je situována ze severní strany pozemku. Na tu navazuje 

vjezd ke krytému stání a vstup na pozemek.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 

 V objektu nejsou žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 
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a) Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu  

Adresa:   Růžičkova 8 

   Třebíč, 674 01 

Investor:   

Katastrální území:  Týn u Třebíč 

Stupeň PD:   Pro ohlášení stavby 

Schvalující úřad: Městský úřad Třebíč - Stavební úřad  

   Karlovo nám. 104/55 

   Třebíč, 674 01 

Projektant:  Jana Pokorná 

   Slavice 6 

   Třebíč, 674 01 

 
b) Účel objektu 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu v okrajové části na ulici Růžičkova v 

Třebíči.Velikost rodinného domu je 4+kk. Objekt je navržen jako nepodsklepený.  

 Navržený rodinný dům je dle požadavků investora určen pro čtyřčlennou rodinu. 
 

c)  Úásady 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 

 Velikost rodinného domu je 4+kk a jeho celková užitná plocha je 113,4 m2.. Objekt je 

orientován směrem od příjezdové cesty na jih.  

 V prvním nadzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm, samostatné WC, obývací 

pokoj funkčně propojený s jídelním koutem a kuchyní, ložnice a koupelna. Ve druhém nadzemním 

podlaží nalezneme dva dětské pokoje a koupelnu. Součástí stavby je zastřešené stání pro jedno 

motorové vozidlo. Z obývacího pokoje a ložnice je přístup na terasu orientovanou na jih směrem do 

zahrady. 

 Architektonický výraz stavby je jednoduchý a skromný. Dům je obdelníkový, bez jakýkoliv 

jiných částí narušujících  tento tvar. Obytné pokoje jsou orientované na jih do zahrady. Pro větší 

propojení s venkovním okolí jsou v těchto pokojích navrženy velká francouzská okna, respektive 

dveře se vstupem na terasu a zahradu. 



 Do domu je směrem od hlavní komunikace veden chodník a příjezdová cesta ke krytému 

stání . Veškeré nezpevněné plochy se ve finální fázi zatravní a osází stromy.    

 Investor nepožaduje bezbariérové řešení objektu, proto k němu nebylo přihlíženo. 

 

d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 Stavba je navržená pro čtyrčlennou rodinu. 

 

Plocha pozemku: 803,00 m2 

Zastavěná plocha: 107,25 m2 

Ostatní plochy:    

 Zpevněné:   72,07 m2 

 Nezpevněné: 623,68 m2 

Obestavěný prostor: 577,02 m2 

Užitková plocha:   113,1 m2 

 

 Obytné pokoje jako ložnice, dětské pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem jsou 

orientovaná na jih, směrem do zahrady. Ostatní pokoje jsou orientované směrem k hlavní 

komunikaci na sever. 

 Normové požadavky na osvětlené a proslunění  bytových jednotek jsou splněny. 

 

e) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Zemní práce: 

 Na pozemku bude provedeno odstranění ornice do hloubky 200 mm a následném strojním 

výkopu vlastní jámy. Ostatní výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy 

popřípadě ručními dokopávkami. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

 

Základové konstrukce: 

 Objekt bude založen na základových pasech z betonu C 16/20 v nezámrzné hloubce -

1,000m pod upraveným terénem. Základy budou prováděny do výkopových rýh. Podkladní 

betonová deska tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí. V místech uložení příčky bude provedeno 

dvojité vyztužení pomocí Kari sítě. 



Svislé konstrukce: 

 Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků Porotherm 30 P+D o 

tloušťce 300 mm na maltu Porotherm TI. Obvodové zdivo bude následně zatepleno pomocí 

pěnového polystyrenu Isover EPS Grey v tlouštce 180 mm. Vnitřní příčky budou z tvárnic 

Porotherm AKU 11,5. Nosné svislé konstrukce krytého stání jsou navrženy z dřevených sloupů 

140x140 mm z KVH dřeva v pohledové kvalitě s povrchovou úpravou. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce bude z keramobetonových POT nosníků Porotherm v osové vzdálenosti 

625 mm, respektive 500 mm a vložek Miako 19/62,5, respektive 19/50 a následně zmonolitněné 

betonem c 20/25. Tloušťka stropu je 250 mm. V úrovni stropní konstrukce je navržen 

železobetonový ztužující věnec. 

 

Podhledy: 

  Pod střešní konstrukcí jsou navrženy zavěšené sádrokartonové podhledy Rigips. Desky 

budou ve dvou úrovních aby při elektroinstalaci nedošlo k proražení parozábrany. 

 

Schodiště: 

 Jednoramenné schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové. 

  

Komín: 

 Pro odvod spalin z plynového kondenzačního kotle je navržen systém vertikálního 

odkouření  Ø60/100, systém typu C33 Tiger condens. 

 

Střešní konstrukce: 

 Střecha je navržena jako pultová se sklonem 7o. Nosná konstrukce je tvořena krokvemi 

osedlanými na pozednicích, které jsou uložené na železobetonovém věnci. Střešní konstrukce nad 

krytým stáním je taktéž nesena krokvemi a vaznicí osedlány na pozednicích, které leží na 

dřevěných sloupech, respektive jsou uloženy ve třmenech Bova.  Povlaková krytina je navržena z 

falcované střešní krytiny RUUKKY. Zateplení  bude provedeno v úrovni krokví a pod krokvemi. 

Dešťová voda je svedena do podokapního žlabu a následně svodem do jednotné kanalizace. 

 

Okna a dveře: 

Okna budou plastová Vekra classic v bílé barvě zasklená izolačním dvojsklem. Vchodové dveře  



budou taktéž plastová Vekra classic VD. Vnitřní dveře mají obložkové zárubně a jsou od firmy 

Sapeli. 

 

Podlahy: 

 Jako roznášecí vrstva v podlahách je použita betonová mazanina, která leží na vrstvě tepelné  

izolace Isover EPS Grey na terénu a EPS Styrofloor ve 2.NP. Nášlapnou vrstvu v obývacím pokoji, 

ložnici a dětských pokojí tvoří laminátová podlaha, ve zbylých místnostech keramická dlažba. 

 

Odvětrávání: 

 Odvětrávání je přirozené - okny. 

 

Tepelná  izolace: 

 Obvodové stěny budou zatepleny pěnovým polystyrenem značky Isover EPS Grey tl. 180 

mm. Ve střešní konstrukci je použita izolace ze skelných vláken v tloušťce 180 mm mezi krokvemi 

a 120 mm pod krokvemi. Zateplení soklu a základových pasů bude provedeno z extrudovaného 

polystyrenu Synthos XPS v tloušťce 180 mm. Podlaha na terénu bude zateplena pomocí izolace 

Isover EPS Grey tl. 80 mm. 

 

Izolace proti vodě a vlhkosti: 

 Ve střešní konstrukci  bude jako parozábrana použita izolace Isover Vario KM Duplex. Jako 

pojistná hydroizolace je navržena izolace Jutadach 150. Proti zemní vlhkosti bude použit 

hydroizolační asfaltový pás Glastek 40 Special mineral. 

 

Úpravy povrchů: 

 Na vnitřních i vnějších stěnách je navržena omítka Porotherm TO na jádrovou omítku 

Porotherm Universal. Vnější  strany obvodové stěn budou dle projektu nabarveny silikátovou 

fasádní barvou Cemix. Sokl bude opatřen mozaikovou omítkou Cemix. 

 

Zpevněné plochy: 

 Příjezdová cesta, kryté stání, chodník i terasa budou zpevněny betonovou dlažbou DITON 

STONE tloušťky 80 mm. Okapový chodník bude proveden z kačírku o tloušťce 200 mm. 

 

 



f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Navržená budova je v souladu s platnou normou  ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika 

budov, týkající se splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Budova je klasifikována 

do klasifikační třídy A –  velmi úsporná. Viz  příloha tepelně technického posouzení. 

 

g) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

Stavba bude založena základových pasech z monilitického betonu. Izolace proti vlhkosti je 

navržena z asfaltového pásu Glastek 40 sepcial mineral. 

 
 
h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
 Dokončená stavba nebude mít negativní účinky na své okolí. Dočasně se mohou zvýšit 

hodnoty prachu a hluku. Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na nízkou energetickou 

náročnost budovy. 

 

i) Dopravní řešení 

 Napojení na místní komunikaci je řešeno dle projektové dokumentace a to výjezdem na 

ulici Růžičkovu. 

 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 V okolí stavby se nevyskytuje agresivní spodní voda, seismicita ani poddolované územi. V 

místě je naměřené vysoké radonové riziko. Podloží bude odvětrávané pomocí perforovaných trubek 

vyvedených nad střechu 1.NP. 

 

k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Projektová dokumentace je zpracována dle platné vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o obecných požadavcích na výstavbu. Stavební práce musí probíhat dle platných norem a vyhlášek 

o provedení práce. Na stavební činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci 

stavebního dozoru. Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek 



 § 156 zák. č. 183/2006 Sb. Dále budou splněny všechny požadavky zákona a související vyhášky, 

především vyhl. č.137/1998 Sb. a vyhl. 491/2006 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. květen 2013                Vypracovala : Jana Pokorn 



Závěr: 

 

 Projektová dokumentace v plném rozsahu odpovídá požadavkům investora na vybudování 

rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu ze systému Porotherm. Jako alternativa byl zvolen systém 

z celostěnových panelů, který umožňuje rychlejší výstavbu a lepší tepelně technické vlastnosti s 

ohledem na tloušťku  stěny.  

 Architektonické a dispoziční řešení domu odpovídá současným trendům a zároveň 

respektuje příslušné technické normy a předpisy. 
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