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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Lezníku. Objekt je 
navržen na parcele 236. Pozemek je rovinatý. Bakalářská práce je zpracována ve formě 
projektové dokumentace. Jedná se o rodinný dům s jedním podzemním a dvěma 
nadzemními podlažími. Objekt je částečně podsklepen. Dům je navržen z cihelných bloků 
Porotherm, zastropení skládaným stropem Miako. Střecha nad obytnou částí je sedlová. 
Střecha nad garáží je plochá. Všechny konstrukce odpovídají platným normám ČSN. 
Objekt svým architektonickým a proporčním řešením zapadá do okolní zástavby. 
  
Klí čová slova 
 
rodinný dům, projektová dokumentace, částečně podsklepený, sedlová střecha, plochá 
střecha, parcela 
  
  
  
Abstract 
 
The subject of this Bachelor Thesis is a newly constructed detached house in Lezník. The 
building is designed on a plot 236. The land is flat. The Bachelor´s Thesis is prepared in 
the form of project documentation. This is detached house with a basement and two floors. 
The house has partial basement. The house was built by Porotherm brick – type blocks and 
Miako hollow ceiling bricks. The roof above the living area is a saddle. The roof above the 
garage is flat. All constructions were done according to valid CSN code. Architectural and 
proportional design of the building fits into surrounding buildings. 
  
Keywords 
 
detached house, project documentation, partial basement, saddle roof, flat roof, plot 
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Úvod 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu v Lezníku. Jedná 
se o samostatně stojící dům v obci Lezník nedaleko města Poličky. Stavba má jedno 
podzemní a dvě nadzemní podlaží. Objekt je navržen jako částečně podsklepený. 
S podsklepenou obytnou částí a nepodsklepenou garáží. Skládá se ze dvou základních 
obdélníků. Jeden tvoří obytnou část, druhý tvoří garáž. Dům je zastřešen nad obytnou částí 
sedlovou střechou a nad garáží střechou plochou tvořící terasu. Rodinný dům je 
koncipován jako jednogenerační sloužící pro bydlení. Svým architektonickým a 
proporčním návrhem nenarušuje stávající zástavbu.  
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A.PRŮVODNÍ  ZPRÁVA  
 

 
a) Identifikace stavby 

 
 

 Identifika ční údaje stavby: 
 
 Název stavby:   Rodinný dům v Lezníku 
 Účel stavby:   Stavba pro bydlení 
 Místo stavby:   Lezník, Polička 572 01 
 Katastrální území:  Polička 
 Parcelní číslo:   236 

Investor:   Marie Jilková, Lublaňská 28, Praha 2–Vinohrady 
 Stavebně technické řešení: Ludmila Kopecká, Lezník 127, Polička 572 01 
 Okres:    Svitavy 

 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
 
Označení stavby:  Rodinný dům v Lezníku 
Účel stavby:   Stavba pro bydlení 
Dům s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. 

Dům je zděný ze systému Porotherm. Částečně podsklepen. Střecha nad podsklepenou 
částí je sedlová se sklonem 15° s dřevěným krovem. Nad částí nepodsklepenou je střecha 
jednoplášťová plochá. 

 
 
    

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
  
 Jedná se o stavební pozemek ve vlastnictví stavebníka v okrajové části obce 
Lezník. Parcela se nachází mezi parcelami 234/2 na které se nachází neobydlená stará 
usedlost, dále sousedí s parcelou 237, která je nevyužita. Území je opatřeno inženýrskými 
sítěmi a komunikacemi. 
 Na předmětném pozemku č. 236 nejsou stávající stavby. V zadní části pozemku je 
několik vzrostlých stromů.  
 Plocha parcely je  3066m2, terén je rovinný a nesvažitý. 
 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 
 
 Byl zde proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nebude mít vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy 
lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. 
 Byl také proveden radonový průzkum pozemku s výsledkem zatřídění do nízkého 
radonového indexu pozemku. 



 Novostavba rodinného domu bude napojena na stávající veřejný vodovod, 
kanalizaci a NN, přičemž všechny přípojky budou provedeny současně s hlavními 
výkopovými pracemi. Příjezd k novostavbě rodinného domu bude řešen sjezdem z této 
komunikace.  
 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Způsob a místa přivedení jednotlivých přípojek byly dány předem. Všechny 
přípojky budou připraveny a přivedeny na vlastní stavební pozemek. Žádné další 
požadavky od majitelů inženýrských sítí neočekávají. 
 Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby 
nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny. 
 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 
§ 104 odst. 
1 stavebního zákona 

 
 Na dané území je zpracován územní plán, jehož požadavky byly zapracovány do 
návrhu novostavby rodinného domu. Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným 
územním plánem území. 
 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území  
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který neovlivní okolní 
stávající domy. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a 
prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na 
příjezdových komunikacích. 
  
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 
 
 Předpokládané zahájení stavby:  03/2014 
 Předpokládané ukončení stavby: 05/2015 
 Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení.  

Před samotným zahájením stavby se provede sejmutí ornice a uskladnění na 
skládku, zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, hrubá 
vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

 



i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových 

 
  
 Zastavěná plocha:     161,73 m2 

Obestavěný prostor:     1240,87m3 

 Max. výška hřebene nad upraveným terénem: 6,93m 
 Půdorysné rozměry objektu: 13,5x8,9+4,95x8,4m 
 Orientační hodnota stavby: 

-spodní stavba: 3,5 tis. Kč/m2  Kč 
 -horní stavba:      13,9 tis. Kč/m2  Kč  
 Celkem:      3,5 mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
 Objekt se nachází na parcele číslo 236 mezi parcelami číslo 237 na východní a číslo 
234/2 západní straně. Na straně severní je příjezdová komunikace, která těsně přiléhá k 
pozemku a na jižní straně louky a pole. Celková plocha parcely tvoří 3066m2. Staveniště je 
téměř rovinné, bez stávajících staveb. Na pozemku nachází několik keřů, které budou před 
zahájením prací odstraněny. V zadní části pozemku je několik vzrostlých stromů.  
K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu rodinného domu 
vhodné. Stávající plocha staveniště není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové 
rezervaci nebo památkové zóně. 
 
b)   Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 

 
 Urbanistické řešení zohledňuje stávající zástavbu rodinných domů. Tvarem a 
stavebním uspořádáním objekt zapadá do okolní zástavby a krajiny. Situování stavby je 
patrné z výkresu situace širších vztahů č. 01. 

Novostavba rodinného domu v Lezníku bude dvoupodlažní s obytným podkrovím a 
podsklepenou obytnou částí. Stavba je navržena pro užívání 4-5 ti členné rodiny. Dům je 
koncipován jako jednogenerační rodinný dům sloužící pro bydlení. Půdorys domu se 
skládá ze dvou základních obdélníků o rozměru 13,5x8,9m – obytná část a obdélníku o 
rozměrech 4,95x8,4m – garáž. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Vstup je na 
úrovni 0,000=525,950 m n. m. Zpevněné příjezdové plochy a chodníky budou z betonové 
dlažby (Rita travertin). Obytná část bude zastřešena sedlovou střechou o sklonu 15° 
 betonovou krytinou BRAMAC Moravská taška plus (břidlicově černá). Pro nosnou 
konstrukci střechy je navržen dřevěný krov. Střecha nad garáží je jednoplášťová plochá, 
která současně tvoří terasu. Fasáda obytné části bude z šedé silikátové fasádní barvy (typ 
Art 3253). Omítka na garáži bude šedobílé barvy (typ Art 3259). Tato barva bude také 
použita v obdélnících kolem oken na severní a jižní straně budovy. Spodní okraj fasády je 
opatřen soklovým obkladem z mozaikové omítky šedé barvy (odstín 062). Okna i dveře 
jsou dřevěná eurookna odstín dub roveremedio/canapa. Zábradlí na terase a u 
francouzských oken bude nerezové. Garážová sekční vrata budou ve stejném odstínu jako 
okna. Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou barvy šedé 
(RAL 9018). 

 V suterénu objektu se nachází domácí fitness, sklad na ovoce, sklad peletek, 
technická místnost prádelna a WC. 

 Přízemí plní funkci převážně denní. Nachází se zde obývací pokoj s jídelnou a 
kuchyní se vstupem na venkovní terasu a navazující zahradu. Dále je zde zádveří, šatna, 



sklad, prostor pro domácí práce a vstupem na zahradu, WC a garáž. Před garáží se nachází 
dostatečně velký zpevněný prostor pro případné zaparkování automobilu. 

Druhé podlaží plní funkci klidovou. Jsou zde dva dětské pokoje, ložnice, koupelna, 
WC a pracovna se vstupem na terasu. Jednotlivá podlaží spojuje dvouramenné schodiště.  

Všechny pobytové místnosti mají dostatečně velká okna, která zajišťují požadované 
oslunění těchto místností. Všechny vnitřní prostory budou osvětleny o dostatečné intenzitě 
žárovkovými a zářivkovými svítidly. 

 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 
 Rodinný dům v Lezníku je řešen jako dvoupodlažní plus suterén pod obytnou částí. 
Nosný stěnový systém je příčný. V suterénu je obvodové zdivo vyzděno z betonových 
tvárnic POSTA 365B s betonovou zálivkou. Ostatní obvodové stěny jsou vyzděny 
z keramických tvárnic Porotherm 44EKO+ na tepelně izolační maltu TM. Vnitřní nosné 
zdivo je z tvárnic 30 P+D a příčky jsou z tvárnic 11,5 P+D. Vnitřní zdivo je vyzděno na 
klasickou maltu. Stropy jsou montované z keramobetonových nosníků POT a keramických 
vložek MIAKO. Celková tloušťka stropní konstrukce nad obytnou částí je 250mm a nad 
garáží 210mm. Nad obytnou částí je sedlová střecha tvořena dřevěným krovem. Z důvodu 
obytného podkroví je zde provedeno zateplení v úrovni kleštin. Nad garáží je střecha 
plochá. Dům je částečně podsklepen. Budova je založena na základových pasech 
z prostého betonu do nezámrzné hloubky. Pro základové pasy byly vykopány potřebné 
základové rýhy. 
 Řešení vnějších ploch: 
Terasa nad garáží bude tvořena betonovou dlažbou na rektifikačních podložkách. Terasa 
v 1.NP bude dřevěná. Zpevněné plochy jako chodník a vjezd bude z betonové dlažby. 
Pozemek bude od ostatních oddělen dřevěným plotem se zděnou podezdívkou. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Pozemek bude napojen na komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem. 
 Inženýrské sítě vedou ve zmíněné komunikaci. Zde bude provedeno napojení na 
elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád. Všechny přípojky budou provedeny 
současně s hlavními výkopovými pracemi. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
území  

 
 Pro potřeby novostavby bude využívána stávající technická a dopravní 
infrastruktura. Dopravní infrastrukturu tvoří asfaltová příjezdová komunikace. Nejedná se 
o poddolované území.  

Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem 
pro předmětný objekt. Přípojková skříň bude majetkem ČEZ. Z elektroměrného rozvaděče 
bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč domu. Tato skříň se umístí do niky sloupku 
v oplocení. Kabel povede v zemi ve výkopu v pískovém loži, popř. bude uložen 
v chráničce. 

Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž 
bude osazena revizní šachta kanalizace, do níž budou svedeny veškeré splaškové vody. 



Vodoměrná šachta 1200x900x2500 mm s vodoměrnou sestavou bude zřízena na pozemku 
stavebníka v zeleném pruhu u hlavního vstupu do budovy.  

 
 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
  
 Novostavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při 
likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba 
odpady likvidovat v zařízeních k tomu určených podle uvedeného zákona.  
 Povolené limity hluku stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
v platném znění. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00-20:00, 
budou dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 15 nařízení vlády 
v platném znění tj. 60dB. Nájemníci okolních objektů budou seznámeny s prováděním a 
průběhem stavebních prací. Při výstavbě bude pamatováno na maximální možné vyloučení 
prašnosti. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění veřejných komunikací.  
 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  
 komunikací 
  
 Ze strany investora není požadavek na bezbariérové provedení. 
 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
  
 Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, který provedla odborná 
firma. Průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je v hloubce 20 m pod terénem 
a nebude mít vliv na stavbu. Zemina je zde hlína štěrkovitá F1  s dobrou propustností. 
 Radonový průzkum stanovil nízký radonový index pozemku. Nejsou nutná 
speciální opatření. Stačí dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolace.  
 Dále bylo provedeno geodetické měření, které bylo zadáno specializované firmě, 
vizuální prohlídka staveniště a pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. 
 
i)  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
 
 Výškové a polohové podklady ke stavbě vychází z katastrálních podkladů a 
z místních poměrů na pozemku. Přesné výškové zaměření pozemku bude provedeno spolu 
s vytyčením stavby.  Pozemek se nachází ve výšce 525,5-526,5 m n.m. Bpv. Jsou určeny 
dva směrové body PB1 roh budovy čp. 136 na parcele 234/2  a PB2 roh budovy čp. 34 na 
parcele 238. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 
 Stavbu tvoří stavba rodinného domu s přimykající se garáží. Stavba je členěna na 
jeden stavební objekt. 

Dále přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a terénní úpravy.  
 



 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může 
dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních 
prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F 

 
 Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi a dále 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. Ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. Ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanový bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce). Vyhláška č. 137/1998 
Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a 
zdroji ohrožení. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na 
stavebním dozoru. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Vlastní nosná konstrukce je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním 
systému POROTHERM, tj. zděné konstrukce s překlady a stropy s dodržením 
konstrukčních zásad výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému. 
 Statické výpočty nejsou součástí zadání bakalářské práce, tudíž nejsou řešeny. 
 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) Zřícení stavby nebo její části 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 
 
3. Požární bezpečnost 
 
 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu. 
 Na stavbu je vypracována samostatná zpráva dle ČSN 73 0818, ve které je navržena 
a posouzena ochrana nosné konstrukce, tak aby byla zachována stabilita po dobu nutnou 



k evakuaci z objektu. Jsou vypočítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku vyhoví a 
nepřesahují hranice pozemku. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 
 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
 Místnosti jsou větrány přirozeně okny.  
 Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 
zdraví osob ani životního prostředí. 
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě 
budou tříděny do přistavěných kontejnerů a odvezeny do sběrného dvora. Běžný domovní 
odpad bude odvážen specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 
 Likvidace odpadních vod splaškových bude zajištěna odvodem do jednotné veřejné 
kanalizační sítě. Voda dešťová bude svedena do podzemní nádrže na vodu, která bude 
opatřena bezpečnostním přepadem. Jako ochrana proti radonu bude sloužit protiradonová 
izolace plnící současně funkci hydrizolace.  
 Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a 
vytápění s regulací tepla pomocí termostatických ventilů. 
 
5 .  Bezpečnost při užívání 
 
 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým proudem. 
 Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a 
příslušných norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné 
užívání. 
 Na bezpečnost při užívání se vztahují platné bezpečnostní předpisy a normy, 
zejména je nutno dodržovat ustanovení: 
-zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
-zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
-nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanový rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících s dezinfekčních prostředků 
-nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
-nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které 
působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a 
je vyhovující pro obytné prostředí. 
 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 730532  
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků – Požadavky. 
 Všechny instalace budou řádně zaizolovány, stoupačky kanalizace budou obaleny 
zvukovou izolací. 



 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotlivé metody výpočtu energetické náročnosti 
budov 
 Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s ČSN 73 0540-2. Objekt 
byl zařazen do kategorie B jako Úsporný 

b)Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Tento projekt neřeší.  

 
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 
 
 Objekt je navržen tak, aby odolával běžným nárokům na ochranu před škodlivými 
vlivy vnějšího prostředí. 
 Z radonového průzkumu vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým 
výskytem. Jedná se o pozemek s nízkým radonovým výskytem. Jako ochrana proti radonu 
bude sloužit protiradonová izolace plnící současně funkci hydrizolace. Stačí dbát na řádně 
provedené a utěsněné spoje hydroizolace. 
 Staveniště se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech a není ohroženo 
žádnými škodlivými vlivy. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
 Všechny konstrukce splňují jak požární, tak i akustické požadavky dané normou.  
 
 
11.  Inženýrské stavby (objekty) 
 
 a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 Likvidace odpadních vod splaškových bude zajištěna odvodem do jednotné veřejné 
kanalizační sítě pomocí PVC trubek DN 150. Jako revizní šachta zde slouží prefabrikovaná 
železobetonová skruž o průměru 1000mm. Voda dešťová je svedena pomocí PVC trubek 
DN 150 do podzemní nádrže na vodu o objemu 12000 l. Nádrž na vodu bude opatřena 
bezpečnostním přepadem a napojena do vsakovacích kanálů. Bude umístěna v západní 
části pozemku. Střešní svody budou zaústěny do lapačů střešních splavenin. Svody jsou 
z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6mm průměru 100mm. 

 Spád zpevněných ploch je minimálně 2% od budovy směrem k zeleným plochám. 
Liniová drenáž stavby bude svedena do vsakovacích šachet. Jedna šachta je provedena v 
západní a druhá ve východní části zahrady. Liniová drenáž bude v rozích stavby opatřena 
revizními šachtami DN 300. Drenáž je tvořena perforovanými plastovými trubkami DN 
160 se sklonem 1% umístěnými ve štěrkovém loži frakce 16/32 na betonovém podkladu.  

 
 



 b) zásobování vodou 
 Zásobování pitnou vodou je zabezpečeno vodovodní přípojkou z HDPE 100 SDR 
11 DN 80 z místního vodovodního řadu. Vodoměrná sestava s vodoměrem a hlavním 
uzávěrem vody je umístěna v plastové (PP) vodoměrné šachtě (1200x900x2500mm) 
v zeleném pruhu u hlavního vstupu do objektu. 
 

a) zásobování energiemi 
   Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň v nice sloupku v oplocení na 
hranici pozemku s elektroměrovým rozvaděčem pro předmětný objekt. Z elektroměrného 
 rozvaděče bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč domu. Objekt je napojen na elektrickou 

síť 220V a 380V. 
 

d) řešení dopravy 
 Na předmětné parcele č. 236 bude vybudován nový sjezd z komunikace. Sjezd bude 
proveden betonovou dlažbou (Rita travertin s reliéfním povrchem). 
 
 e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 V rámci terénních úprav bude okolní terén zatravněn, osázen keři a malými 
okrasnými stromy. V zadní (jižní) části parcely bude vysázen ovocný sad. Přístup ke 
vstupním dveřím a příjezd ke garáži bude řešen zpevněnou plochou k přilehlé komunikaci. 

 
 f) elektronické komunikace 
 Bude řešeno na základě požadavku investora. 

 
 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 V rámci projektu novostavby rodinného domu se nevyskytují žádná výrobní a 
nevýrobní technologická zařízení staveb. 
 
 
 
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 

 
 
 
 
 

RODINNÝ DŮM V LEZNÍKU 
DETACHED HOUSE IN LEZNÍK 
 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Ludmila Kopecká 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADIM SMOLKA 
SUPERVISOR 

BRNO 2013 



 

F. DOKUMENTACE STAVBY (BJEKT Ů) 
 
 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
 
1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
a) Účel objektu 
 
  Celý objekt je určen pro bydlení. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
 Budova je složena ze dvou základních obdélníků o rozměru 13,5x8,9m – obytná 
část a obdélníku o rozměrech 4,95x8,4m – garáž. Na jihozápadní straně objektu se nachází 
venkovní terasa s dřevěným povrchem částečně krytá výsuvnou markýzou.  
 V suterénu objektu jsou prostory pro skladování a praní prádla, také je zde 
umístěno domácí fitness. V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnosti. 
V podkroví jsou orientované místnosti klidové. 
 Objekt je osazen na rovinatém terénu na jižní, západní a východní straně je zahrada. 
Převážná část pozemku bude zatravněna. Komunikační plochy budou z betonové dlažby 
s reliéfním povrchem. Objekt je přístupný od příjezdové komunikace do 1.NP. 
 Stavba je navržena pro užívání 4-5 ti členné rodiny.  

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

osvětlení a oslunění 
 

 Objekt je určen pro čtyřčlennou rodinu. Plocha parcely je 3066m2. Zastavěná 
plocha je 161,730m2, procento zastavění je 5,3%. Vstup do objektu je orientován 
na severní straně. Obývací pokoj s jídelnou, dětské pokoje a ložnice jsou orientovány na 
jižní a západní stranu. 

Všechny pobytové místnosti mají dostatečně velká okna, která zajišťují požadované 
oslunění těchto místností. Všechny vnitřní prostory budou osvětleny o dostatečné intenzitě 
žárovkovými a zářivkovými svítidly. 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

 
 Výkopy.  Parcela se nachází na zemině, která má vlastnosti štěrkopísku s příměsí 
jemnozrnných částí s pevností Rdt=0,200 MPa. Spadá do kategorie 3-4 a je středně 
těžko rozpojitelná. Násypy ze štěrkopísku frakce 8/22 budou hutněny po vrstvách 
maximálně 300mm. Ornice bude sejmuta a skladována v krajní části pozemku a 
následně použita na dokončovací terénní úpravy. 

 



Základy. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu C16/20, 
pro něž byly vykopány potřebné základové rýhy. Hloubka základů v nepodsklepené části 
je 1000mm a v podsklepené části 350mm. Základy budou nejprve zhotoveny 
v podsklepené části budovy a po vyzdění suterénního zdiva se provedou základy 
v nepodsklepené části. Základy nepodsklepené části budou odstupňovány na úroveň 
základové spáry podsklepené části objektu. Základovou spáru je nutno před 
zabetonováním chránit proti promrzání a rozbřídání. V základech je nutné vynechat 
prostupy pro vedení ležaté kanalizace podle výkresů základů. Podkladní betonová deska 
tloušťky 150mm bude vyztužena KARI sítí 100x100x6mm. Celá spodní stavba bude 
zaizolována hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými modifikovanými pásy. Betonová 
deska bude zaizolována pásy typu Elastek 40 mineral a Glastek special mineral. Suterénní 
zdivo bude zaizolováno pásem Glastek special mineral. 

 
Svislé nosné a nenosné konstrukce. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou 

navrženy ze systému POROTHERM. Obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic 
44 EKO+ na tepelně izolační maltu TM. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic 30 P+D a příčky 
jsou z tvárnic 11,5 P+D. Vnitřní zdivo je vyzděno na klasickou maltu. Suterénní zdivo je 
z betonových tvárnic POSTA 365 s vybetonovanými dutinami. Pilířek v suterénu pod 
komínem z 1.NP (nad obývacím pokojem m. č. 107) je vyzděn z betonových tvárnic 
POSTA 250 B s vybetonovanými dutinami. 

 
Stropy. Stropy jsou tvořeny POROTHERM POT nosníky v osové vzdálenosti 500 

a 625mm, keramickými tvarovkami MIAKO 19, 15, 8 a zmonolitněnými betonovou 
deskou tl. 60mm nad líc keramických vložek. Deska je z železobetonu - beton třídy C20/25 
a vyztužena sítí KARI průměru 6mm a velikostí ok 100x100mm (ocel B500). Minimální 
uložení nosníků POT je 125mm. V místě příček, které jsou orientovány rovnoběžně 
s nosníky je použita snížená vložka výšky 80mm a vytvořen skrytý průvlak. Při provádění 
stropů, musí být POT nosníky podepřeny po maximální vzdálenosti 1,5m.  

 
Věnce. Věnce obvodových zdí jsou monolitické tvořeny z železobetonu třídy 

C20/25 a ocelí B500. Výztuž pro věnce použitých v objektu je vytvořena z armovacích 
košů skládajících se z podélné výztuže Ø 16mm a dvoustřižných třmínků Ø 8mm po 
250mm. Tyto koše jsou navzájem spojovány přesahem výztuže a to 300mm. V rozích se 
spojení provede pomocí výztuže Ø 8mm ohnuté do pravého úhlu v délce přesahu koše 
300mm. Na obvodových stěnách budou věnce doplněny věncovkami VT8/23,8 a VT8/19,5 
s tepelnou izolací EPS 100S tloušťky 100mm.  

 
Překlady. V celém objektu jsou použity Porotherm překlady. V obvodových 

stěnách jsou překlady Porotherm 7 s vloženou tepelnou izolací EPS 100 S tloušťky 90mm. 
Překlady ve vnitřních nosných stěnách opět tvoří překlady Porotherm 7. Otvory v příčkách 
jsou opatřeny nízkými překlady 11,5.  

 
Komínová tělesa. V objektu jsou dvě komínová tělesa, každý je tvořen jedním 

průduchem. Typ tělesa – SCHIEDEL Uni*** Plus třísložkový komínový systém se zadním 
odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Průměr průduchu je 140mm. Na komínové 
těleso v 1S - kotelně je napojen kotel na tuhá paliva, je zde rovněž umístěn vybírací otvor. 
Na další těleso je napojena v 1.NP - obývacím pokoji krbová sestava. Toto těleso začíná 
v 1.NP, kde je též umístěn vybírací otvor. Komínové tvarovky jsou spojeny pomocí 
Schiedel speciální zdící směsi na komíny. Nad rovinou střechy jsou komíny opatřeny 
tenkovrstvou minerální omítkou barvy fasády (typ Art 3253).  



 
Zastřešení. Zastřešení nad obytnou částí je sedlovou střechou se sklonem 15°. 

Nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov. Kotvení pozednice k věnci bude pomocí ocelové 
kotvy se závitem průměru 16mm po vzdálenostech 1,1m.  Kvůli obytnému podkroví je zde 
provedeno zateplení v úrovni kleštin pomocí tepelné izolace ISOVER UNI. Krytina bude 
z betonových tašek Bramac Moravská taška plus, která je vhodná již od sklonu 12°. 
Vzhledem k malému sklonu střechy bude provedeno bezpečnostní opatření v podobě 
přelepených spojů difůzní fólie uložené na bednění. Střešní krytina bude dodána 
s veškerým příslušenstvím, jako jsou hřebenáče, větrací a krajní tašky, sněhové háky a 
komínové lávky.  

Střecha nad garáží je jednoplášťová plochá, která zároveň tvoří střešní terasu. Atika 
na této střeše je ze zdiva 30 P+D a obalena tepelnou izolací EPS 70F tl. 50mm.  

 
 Schodiště. Všechna schodiště v objektu jsou řešena jako dvouramenná monolitická 
železobetonová z betonu třídy C 20/25 s ocelí B500. Šíře schodišťového ramene je 
900mm. Schodiště z 1.S do 1.NP má výšku stupně 173,53mm a šířku 280mm, v jednom 
rameni je 8 stupňů v druhém 9 stupňů. Stupnice i podstupnice jsou obloženy keramickým 
obkladem lepeným na betonový podklad. Schodiště z 1.NP do 2.NP má výšku stupňů 
177,78mm a šířku 280mm. V každém rameni je 9 stupňů. Stupnice i podstupnice jsou 
obloženy dřevěným obkladem lepeným na betonový podklad. Zábradlí je připevněno na 
schodišťových stupních. Je tvořeno nerezovými trubkami s dřevěným madlem. 
 
 Podlahy. Podlahy budou provedeny jako plovoucí. Nášlapná vrstva bude dlažba 
nebo dřevo. Podlahy s keramickou dlažbou budou opatřeny keramickým soklem výšky 
100mm. U podlah dřevěných se zhotoví lakovaná dřevěná lišta. Podrobný popis podlah je 
specifikovaný ve výpisu skladeb. Viz. složka C1. 
 
 Podhledy. V podkroví pod střechou je sádrokartonový podhled Rigips. S deskami 
Rigips RED tloušťky 12,5mm. Podhled v koupelně a WC je z desek  Rigips GREEN 
impregnovaná do vlhkého prostředí. Sádrokartonový pohled je tvořen CD profily 
z pozinkovaného ocelového plechu 60/27/0,6mm, stavěcích třmenů a samořezných šroubů 
kotvených do krokví a kleštin. 
 
 Obklady. Vnitřní keramické obklady od výrobce Rako typu Combi budou 
v koupelnách a WC (č.m. S05, 205, S06, 105 a 204) do výšky 2000mm. V kuchyni (č.m. 
108) v místě kuchyňské linky začíná ve výšce 800mm nad podlahou a je vysoký 600mm. 
Spára na styku obkladu a dlažby bude vyplněna trvale pružným silikonovým tmelem. 
Obklady budou lepeny pomocí lepidel na keramické obklady. 
 
 Omítky a fasády. Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny 
vápenocementovou jednovrstvou omítkou Porotherm Universal tl. 10mm. Vnější fasády 
budou provedeny tepelněizolační omítkou Porotherm TO tl. 30mm a uzavírací vrstvou 
Porotherm Universal tl. 5mm. Fasáda obytné části bude z šedé silikátové fasádní barvy 
(typ Art 3253). Omítka na garáži bude šedobílé barvy (typ Art 3259). Tato barva bude také 
použita v obdélnících kolem oken na severní a jižní straně budovy. Spodní okraj fasády je 
opatřen soklovým obkladem z mozaikové omítky šedé barvy (odstín 062). 
 

Izolace. Celá spodní stavba bude zaizolována hydroizolační vrstvou tvořenou 
asfaltovými modifikovanými pásy. Na betonovou desku budou použity pásy typu Elastek 
40 mineral tl.3mm a Glastek special mineral tl. 4mm. Suterénní zdivo bude zaizolováno 



pásem Glastek special mineral tl. 4mm. Pásy budou celoplošně nataveny na penetrovaný 
podklad a vytaženy do výšky 300mm nad přilehlý terén. Hydroizolace ploché střechy je 
řešena asfaltovým pásem Elastek 50 Special Dekor plošně nataven na podklad 
tepelněizolačního kompletizovaného dílce Polydek EPS 200S s nakašírovanou vrstvou 
SBS modifikovaného pásu tl. 3,5mm. 
 Zateplení základů v garáži je tvořeno tepelnou izolací XPS tl.60mm a 
v podsklepené části z XPS tl. 80mm. Zateplení šikmé střechy je řešeno tepelnou izolací 
Isover Uni mezi krokvemi tl. 180mm a pod krokvemi tl. 60mm. Ve vodorovné části nad 
úrovní kleštin je volně položená tepelná izolace tl. 80mm.  Plochá střecha je zateplena 
kompletizovanými dílci Polydek EPS 200S, které zároveň tvoří spádovou vrstvu. 
Akustická a tepelná izolace podlah je tvořena izolací Styrofloor T4. 

 
Výplně otvorů. Výplně okenních otvorů budou provedeny dřevěnými eurooprofily 

Slavona  Solid Comfort SC78 s izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla celého 
okna Uw=1,1W/m2K. Vchodové a boční dveře dodá firma Sapeli. Dveře budou částečně 
proskleny izolačním dvojsklem.  Součinitel prostupu tepla dveří  U=0,9W/m2K. V garáži 
jsou plechová sekční vrata s vnitřní polyuretanovou izolací a přerušovanými tepelnými 
mosty. Vrata dodá firma Lomax. Vnitřní dveře dodá firma Sapeli. Podrobný popis výplní 
otvorů ve specifikacích výrobků. Viz. složka C1. 

 
Klempířské výrobky. Oplechování komínů, parapety a odvodňovací prvky (žlaby, 

kotlíky, sněhové zábrany, svody a kolena) budou z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm. 
Povrchová úprava nátěr šedé barvy (RAL 9018). Výpis klempířských prvků ve 
specifikacích výrobků. Viz. složka C1. 

 
Zámečnické prvky. Zábradlí terasy, francouzských oken a schodiště bude 

z ocelových nerezových prvků. Popis je uveden ve specifikaci výrobků. Viz. složka C1. 
 

 Zpevněné venkovní plochy. Zpevněné venkovní plochy jako příjezdová 
komunikace a chodník budou z betonové dlažby (Rita travertin s reliéfním povrchem). 
Terasa bude dřevěná z thermoborovice. Pozemek bude oplocen dřevěným plotem 
s vyzděnou podezdívkou.  
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou ověřeny tepelně 
technickým výpočtem a navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty dle ČSN  
73 0540/2007. Stavba je zatříděna dle klasifikační třídy obálky budovy do třídy B jako 
úsporná. 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
průzkumu  

 
Na základě předběžných informací od majitelů sousedních objektů byl zvolen způsob 

založení na betonových monolitických základových pasech. Průzkumem bylo zjištěno, že 
hladina podzemní vody je v hloubce 20 m pod terénem tudíž nezasahuje do základových 
poměrů. Zemina je zde hlína štěrkovitá F1  s dobrou propustností a pevností 
Rdt=0,200kPa. Před započetím veškerých prací bude stav ověřen kopanými nebo vrtanými 
sondami. 

 



 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

 
Objekt koresponduje s okolím a nevyvozuje žádné negativní účinky na životní 

prostředí. Kanalizační přípojka bude svedena do jednotné veřejné kanalizační sítě. 
Domovní odpad bude likvidován v rámci sběru TKO. Po dobu výstavby budou vznikat tyto 
kategorie odpadů dle 381/2011 Sb.: -170201 Dřevo, -170204 Plastové obalové fólie, -
170901 Stavební suť, -170504 Zemina+kamení, -200101 Papír a lepenka. Likvidace těchto 
odpadů bude provedena na základě odvozu do sběrných dvorů. 

 
h) Dopravní řešení 

 
Na předmětné parcele č. 236 bude vybudován nový sjezd z komunikace. Sjezd bude 

proveden betonovou dlažbou (Rita travertin s reliéfním povrchem). Zpevněná plocha bude 
dostatečně velká a umožní i venkovní zaparkování automobilu. 

 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
 

Objekt je dostatečně chráněn proti vnějším povětrnostním vlivům obvodovými 
vnějšími konstrukcemi. Z radonového průzkumu vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen 
radonovým výskytem. Jedná se o pozemek s nízkým radonovým výskytem. Jako ochrana 
proti radonu bude sloužit protiradonová izolace plnící současně funkci hydrizolace. Stačí 
dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolace. 

 
j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Navržená stavba je v souladu s vyhláškami 268/2009 O technických požadavcích na 
stavby, 269/2009 O obecných požadavcích na využívání území a zákonem 183/2006 O 
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). 
 
 
1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST 
1)   Situace širších vztahů   M 1:1500 
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 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ   
 
Řešena jako samostatná část PD. 
 
VÝPOČTY 
 
Zpracovávají se:  - potřebné výpočty tepelně technické 
  -výpočet rozměrů základových pasů 
  -výpočet schodiště 
 



Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace rodinného domu dle 
zadání v souladu s platnými normami a právními předpisy. Tj. prováděcí výkresy stavby, 
technické zprávy, tepelně technické posouzení, požární zprávu a seminární práci. Zadání 
práce bylo splněno. 
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Anotace práce Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Lezníku. 
Objekt je navržen na parcele 236. Pozemek je rovinatý. Bakalářská práce je 
zpracována ve formě projektové dokumentace. Jedná se o rodinný dům 
s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Objekt je částečně 
podsklepen. Dům je navržen z cihelných bloků Porotherm, zastropení 
skládaným stropem Miako. Střecha nad obytnou částí je sedlová. Střecha 
nad garáží je plochá. Všechny konstrukce odpovídají platným normám 
ČSN. Objekt svým architektonickým a proporčním řešením zapadá do 
okolní zástavby. 
 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The subject of this Bachelor Thesis is a newly constructed detached house 
in Lezník. The building is designed on a plot 236. The land is flat. The 
Bachelor´s Thesis is prepared in the form of project documentation. This is 
detached house with a basement and two floors. The house has partial 
basement. The house was built by Porotherm brick – type blocks and Miako 



hollow ceiling bricks. The roof above the living area is a saddle. The roof 
above the garage is flat. All constructions were done according to valid 
CSN code. Architectural and proportional design of the building fits into 
surrounding buildings. 
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