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Abstrakt 
V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu se zubní 
ordinací. Rodinný dům je umístěn v obci Červený Kostelec, v ulici Lánská na parcele č. 
1007/14. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Objekt je navržen ze 
systému Heluz, celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází provozovna zubní ordinace a obytná část. V druhém 
nadzemním podlaží je pouze obytná část. Z pravé strany je k objektu připojena garáž. 
Samotný projekt je zpracován v programu ArchiCad 14.  
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, zubní ordinace, bakalářská práce, dvě nadzemní podlaží, nepodsklepený, 
kontaktní zateplovací systém, jednoplášťová plochá střecha.  
  
  
  
Abstract 
In the bachelor´s thesis there is designed new building for habitation with tooth surgery. 
House is located in the town of Cerveny Kostelec, street Lánská on plot No 1007/14. The 
building has two floors, has not a basement and has flat roof. The building is designed by 
Heluz system, whole house is insulated with external thermal insulation composite system. 
In the first floor there is tooth surgery and living area. In the second floor there is only 
living area. The right side is connected to the building garage. The project itself is 
processed in ArchiCAD 14.  
  
Keywords 
Detached house, tooth surgery, bachelor thesis, two floors, no basement, external thermal 
insulation composite system, flat roof.  
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Úvod: 

 

Má bakalářská práce zpracovává projekt rodinného domu s provozovnou zubní ordinace. 

Objekt je umístěn na parcele č. 1007/14 v ulici Lánská, v obci Červený Kostelec. Rodinný 

dům je dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. V prvním nadzemním podlaží je 

umístěna provozovna zubního lékaře a obytná část, ve které se nachází kuchyň a obývací 

pokoj. V druhém nadzemním podlaží je umístěna ložnice, dětské pokoje a pokoj pro hosty. 

Objekt je navržen ze systému Heluz, celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem.  
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Obsah: 

 

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 specializaci jeho autorizace, dále jeho 

kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

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

infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

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

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

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy či 

nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Identifikace stavby 

Stavebník: Pavlína Junková, Sokolská 7, 549 41 Červený Kostelec 

 

Projektant: Pavlína Junková, Sokolská 7, 549 41 Červený Kostelec 

 

Základní charakteristika stavby: 

Jedná se o novostavbu rodinného domu se zubní ordinací v Červeném 

Kostelci. Rodinný dům je nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou. 

Provozovna zubní ordinace se nachází v prvním nadzemním podlaží. Půdorys 

objektu rodinného domu je obdélníkový o rozměrech 14,880 x 10,380 m 

s předsazenou obdélníkovou garáží o rozměrech 4,380 x 7,630 m. 

 

Účel využívání stavby: 

Stavba je navržena pro trvalé bydlení 4 osob. V prvním nadzemním podlaží 

je umístěna provozovna pro 1 zubního lékaře a 1 sestru. Ve druhém nadzemním 

podlaží je navržen pokoj pro hosty, který bude umožňovat přespání 1 osoby. Na 

objekt navazuje garáž navržená pro 1 osobní vozidlo.  

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích 

  Území, které je dotčeno navrhovanou stavbou, se nachází v katastrálním 

území Červený Kostelec. Pozemek číslo 1007/14 je ve vlastnictví Pavlíny 

Junkové, Sokolská 7, 549 41 Červený Kostelec. Pozemek je využíván jako 

zahrada. Plocha pozemku je 1 438,81 m2, zastavěná plocha je 178,05 m2, zpevněné 

plochy tvoří 124,35 m2. 

 

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

infrastrukturu. 

  Na pozemku byl proveden radonový a geologický průzkum. V území byl 

zjištěn nízký radonový index. Podloží je tvořeno pískovcem. Podzemní voda 

nebyla průzkumem zjištěna. 

 

 

 



Napojení na dopravní infrastrukturu: 

  Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce, konkrétně na ulici 

Lánská č. 1193/1. Na pozemku jsou navržena 2 parkovací stání pro provozovnu a 

1 parkovací stání před vjezdem do garáže. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

  Rodinný dům bude napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Lánská č. 

1193/1 – vodovod, plynovod, jednotná kanalizace, sdělovací vedení a silové 

vedení nízkého napětí. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny podmínky a požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavbu jsou dodrženy. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Podmínky územního plánu jsou dodrženy. Regulační plán na toto území 

není vypracován. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související  a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

  Stavba nemá věcné ani časové vazby na související stavby a okolní území a 

nevyžaduje žádné podmiňující stavby ani jiná opatření. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení stavby: 07/2013 
Ukončení stavby: 02/2015 
 
  Stavba bude zahájena vytyčením objektu a vytyčením inženýrských sítí. 
Poté bude možné zahájit zemní práce a vybudovat inženýrské sítě. Následně se 
vybetonují základy a provede se zdění obvodových konstrukcí v prvním 



nadzemním podlaží. Po obvodových konstrukcích následují vodorovné konstrukce- 
stropy a poté vyzdění druhého nadzemního podlaží a zastřešení objektu. Po 
dokončení zastřešení je možné provézt jednotlivé stavební práce uvnitř objektu – 
vyzdívání příček, instalace rozvodů vody, elektrické energie. Poté provedení 
omítek a položení podlah.  
  

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy či 

nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

  Orientační hodnota stavby: 4 761 640 Kč 

  Podlahová plocha budovy: 245,52 m2 

  Zastavěná plocha: 178, 05 m2 

  Počet bytů: 1 

  Počet parkovacích stání na pozemku: 3 

 
SO 1 – rodinný dům – 1 054 m2 – 4 216 000 Kč 

SO2 – přípojka kanalizace – 10,552 m - 21 100 Kč 

SO 3 – přípojka nízkého napětí – 15,509 m - 31 020 Kč 

SO4 – vodovodní přípojka – 6,406 m - 12 810 Kč 

SO5 – přípojka sdělovacího vedení – 14,963 m - 29 930 Kč 

SO6 – plynovodní přípojka – 7,409 m - 14 820 Kč 

SO7 – zpevněné plochy – 110,69 m2 – 332 070 Kč 

SO8 -  oplocení – 173,157 m - 103 890 Kč 
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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 

Staveniště se nachází v mírně svažitém terénu s převýšením do 800 mm. 

Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny a není kulturní památkou. 

 

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

souvisejících 

Jedná se o stavbu rodinného domu s provozovnou zubní ordinace v 1 

nadzemním podlaží. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou 

střechou. Půdorys objektu rodinného domu je obdélníkový o rozměrech 14,880 

x 10,380 m s předsazenou obdélníkovou garáží o rozměrech 4,380 x 7,630 m. 

Stavba se nachází v lokalitě s novými architektonicky různorodými moderními 

domy. 

 

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

řešení vnějších ploch 

Objekt je zděný, svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných 

broušených bloků HELUZ. Svislé nenosné konstrukce jsou navržené také 

z cihelných broušených bloků. Strop nad 1NP a nad 2NP je navržen jako 

keramický strop HELUZ ze stropních nosníků HELUZ a stropních vložek 

HELUZ MIAKO. Střecha je plochá, jednoplášťová. Schodiště je 

železobetonové monolitické s dřevěným obkladem. 

Vnější zpevněné plochy jsou navrženy jako betonová dlažba BEST KLASIKO. 

Okapový chodník betonová dlažba BEST PLATEN – rozměry 500 x 500 x 50 

mm.  

  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

  Stavba je napojena na přilehlou obslužnou komunikaci Lánská č. 1193/1. 

 
 
 



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

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

a svažném území 

  Stavba se nenachází v poddolovaném území. Nejsou vyžadovány žádné 

změny ani úpravy. 

 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

  Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na 

životní prostředí – bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí 

respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního 

prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

  Bezbariérové užívání je uvažováno v provozovně zubního lékaře. K tomuto 

účelu je přizpůsobena navazující přístupová plocha, vyhrazeno jedno parkovací 

stání, vstup do objektu a WC pro pacienty.  

 
 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

  Na pozemku byl proveden radonový a geologický průzkum. V území byl 

zjištěn nízký radonový index. Podloží je tvořeno pískovcem. Podzemní voda 

nebyla průzkumem zjištěna. 

 

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

výškový systém 

  Jako podklad pro vytyčení stavby budou sloužit dva pevné body. 1PB – roh 

objektu st.1395 (nadmořská výška – 438,375 m n. m.), 2PB – roh objektu st.796 

(nadmořská výška – 439,660 m n. m.). Úroveň podlahy v 1NP – 0,000 = 

439,750 m n. m.  

 
 



 

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

provozní soubory 

  Stavba se člení na stavební objekty 

- SO1 – rodinný dům 

- SO2 – přípojka kanalizace 

- SO3 – přípojka elektriky 

- SO4 – vodovodní přípojka 

- SO5 – zpevněné plochy 

- SO6 – oplocení 

 

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

negativními účinky provádění stavby a po jejích dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

  Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění budou 

učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na životní prostředí. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 

uveden v části F 

  Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob. Po celou dobu 

výstavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy a Nařízení vlády 

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

zdraví při práci na staveništích.  

 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

a) Zřícení stavby nebo její části 

Ověřeno statickým výpočtem. 

 

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Ověřeno statickým výpočtem. 

 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

Ověřeno statickým výpočtem.  



 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Ověřeno statickým výpočtem.  

 

3) Požární bezpečnost 

  Na navrženou stavbu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení.  

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

  Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku, prachu a škodlivin. Stavba je navržena 

tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí. 

 

5) Bezpečnost při užívání 

   Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na bezpečnost při užívání 

objektu. 

 

6) Ochrana proti hluku 

  Při provádění budou učiněna opatření proti hluku, tak aby hluk a vibrace 

působící na osoby a zvířata byl v mezích, které neohrožují zdraví, a respektoval 

noční klid. 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

  Součinitel prostupu tepla obvodové stěny s navrženou tepelnou izolací je U 

= 0,17 W/m2K, střešní konstrukce má součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K a 

podlaha na terénu má součinitel prostupu tepla U = 0,43 W/m2K.  

 

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

orientace 

  Bezbariérové užívání je uvažováno v provozovně zubního lékaře. K tomuto 

účelu je přizpůsobena navazující přístupová plocha, vyhrazeno jedno parkovací 

stání, vstup do objektu a WC pro pacienty.  

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

  Projektem řešená stavba je dle protokolu o stanovení radonového indexu 



prováděna na pozemku s nízkým indexem. Agresivní spodní vody, seismicita, 

poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa – nenavrhují se žádná 

opatření. 

 

10) Ochrana obyvatelstva 

  Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny základní požadavky na 

situování a stavební řešení stavby.  

 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

  Stavba se člení na stavební objekty 

- SO1 – rodinný dům 

- SO2 – přípojka kanalizace 

- SO3 – přípojka nízkého napětí 

- SO4 – vodovodní přípojka 

- SO5 – přípojka sdělovacího vedení 

- SO6 – plynovodní přípojka 

- SO7 – zpevněné plochy 

- SO8 – oplocení 

 

12)  Výrobní a nevýrobní technologické zařízení staveb 

Ve stavbě se nevyskytují.  
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a) Účel objektu 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu 

s provozovnou zubního lékaře. Objekt je navržen pro trvalé bydlení čtyřčlenné 

rodiny, v 2NP je navržen pokoj pro hosty, který umožní přespání 1 osoby.  

 

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 

Řešení rodinného domu je v souladu s Územní plánovací dokumentací 

města Červený Kostelec. Podél severní strany pozemku je asfaltová místní 

komunikace o šířce 7,0 m. Pozemek je mírně svažitý. Stavba se nachází v lokalitě 

s novými architektonicky různorodými moderními domy. Půdorys objektu 

rodinného domu je obdélníkový o rozměrech 14,880 x 10,380 m s předsazenou 

obdélníkovou garáží o rozměrech 4,380 x 7,630 m. 

 Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou, navržený 

z keramického systému HELUZ. Pozemek je oplocen drátěným plotem, ze přední 

severní strany s kamennou podezdívkou. Vstup na pozemek je ze severní strany, 

zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do objektu jsou ze zámkové dlažby BEST 

KLASIKO. Objekt obsahuje v 1. nadzemním patře provozovnu zubního lékaře, 

která je tvořena vlastním vstupem do objektu, zádveřím, WC pro pacienty, 

čekárnou a zubní ordinací s šatnou a WC pro zubního lékaře a sestru. V části pro 

bydlení je na severní straně zádveří, hala se schodištěm, technická místnost a WC. 

Na jižní stranu je situován obývací pokoj volně spojený s kuchyní a jídelnou. Vedle 

kuchyně je navržena spíž. Z obývacího pokoje je vstup na terasu. Na západní straně 

je navržena garáž. 

V 2. nadzemním podlaží je umístěn na severní straně koupelna, WC a pokoj pro 

hosty. Na jižní straně jsou dva dětské pokoje a ložnice s vlastním WC a šatnou. 

Objekt je řešen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu jen v prostoru 

provozovny zubního lékaře. 

 

 

 

 

 



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

osvětlení a oslunění 

Půdorysné rozměry stavby jsou 14,880 x 10,380 m. Plocha stavebního 

pozemku je 1 438,81 m2, zastavěná plocha je 178,05 m2. Zpevněné plochy mají 

plochu 108,55 m2. Podlahová plocha 1.NP je 103,55 m2, 2.NP je 106,98 m2. 

Podlahová plocha celkem je 245,52 m2. 

Objekt je orientován s hlavním vstupem na severovýchod. Osvětlení místností je 

přirozené. 

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

d1) zemní práce 

Z pozemku se nejprve sejme ornice o tloušťce 200 mm. Ornice se uloží na 

dočasnou deponii na místě staveniště. Poté se provedou výkopové práce. 

 

d2) základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. 

Základové spáry se nacházejí v nezámrzné hloubce, nad hladinou podzemní vody. 

Hloubka základových pasů je navržena pod obvodovými zdmi 1 000 mm, pod 

vnitřními nosnými zdmi 500 mm a pod příčkami 300 mm od upraveného terénu. 

Podkladní beton je navržen na vyrovnávací pískovou vrstvu tloušťky 50 mm. 

Podkladní beton o tloušťce 150 mm bude v celé ploše vyztužen Kari sítí. 

 

d3) svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen z keramického systému HELUZ. Obvodové stěny budou 

vyzděny z broušených bloků HELUZ P15 30 na tepelně izolační maltu HELUZ. 

Vnitřní nosné zdi budou vyzděny z broušených bloků HELUZ P15 24 na 

celoplošné lepidlo HELUZ.  

Překlady nad okenními a dveřními otvory tvořeny překlady HELUZ 23,8. 

 

 

 

 



 

d4) vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z keramického systému HELUZ MIAKO. 

Stropní konstrukce bude tvořena z keramických nosníků délek 3 750 mm, 4 250 

mm, 4 500 mm, 5 250 mm, 6 500 mm, 7 000 mm a stropních vložek HELUZ 

MIAKO 19/50 a 19/62,5. Tloušťka stropu bude 250 mm, beton C20/25 v tloušťce 

60 mm. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm bude vyztužen 4 pruty 

výztuže. Stropní konstrukce jsou rozkresleny na výkresech č. C 2.5 a C 2.6. 

 

d5) schodiště 

Pro spojení podlaží je navrženo betonové monolitické schodiště. Tloušťka 

desky je 150 mm. Počet schodišťových stupňů je 18. Stupně mají šířku 300 mm a 

výšku 163,9 mm. Stupně jsou obloženy dřevěným obkladem. Zábradlí je svislé 

z ocelových sloupků JAP s dřevěným madlem. 

 

d6) střecha 

Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s odvodněním do dvou 

vnitřních vpustí. Střecha je ze všech stran ukončena atikou. Sklon střechy jsou 2%. 

Spád střechy je tvořen pomocí spádových klínů z pěnového polystyrenu.  

 

d7) komíny 

V objektu bude umístěn komín systému SCHIEDEL AVANT. V technické 

místnosti bude do průchodu zaveden kondenzační kotel.  

  

d8) příčky 

Příčky budou vyzděny broušených bloků HELUZ 11,5 celoplošné lepidlo 

HELUZ. 

 

d9) podhledy  

V projektu se podhledy neuvažují. 

 

 

 



d10) podlahy 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností v 

jednotlivých půdorysech podlaží. Podrobná specifikace vrstev podlah viz Studie 

skladeb. 

 

d11) hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. Hydroizolace ploché střechy je z SBS modifikovaného 

asfaltu ELASTEK 40 MINERAL DEKOR.  

 

d12) tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS - BAUMIT 

STAR. Tloušťka izolantu je 140 mm. V oblasti soklu je extrudovaný polystyren 

AUSTROTHERM XPS TOP P tloušťky 100 mm. Kročejová izolace podlahy je 

z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK HD. Tepelná izolace střechy je 

z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100 S. 

 

d13) omítky 

Omítky vnitřní budou tvořeny vnitřní jádrovou omítkou HELUZ a vnější 

omítky budou Baumit Nanopor. 

 

d14) obklady 

V místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy keramické 

obklady – poloha obkladaček je zakreslena v půdorysech podlaží. 

 

d15) truhlářské výrobky 

Viz Výpis truhlářských výrobků. 

 

d16) klempířské výrobky 

Viz Výpis klempířských výrobků. 

 

d17) zámečnické výrobky 

 Viz Výpis zámečnických výrobků. 

 



e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplň otvorů 

Součinitel prostupu tepla obvodové stěny s navrženou tepelnou izolací je U 

= 0,17 W/m2K, střešní konstrukce má součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K a 

podlaha na terénu má součinitel prostupu tepla U = 0,43 W/m2K.  

 

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

hydrogeologického průzkumu 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. 

Základové spáry se nacházejí v nezámrzné hloubce, nad hladinou podzemní vody. 

Hloubka základových pasů je navržena pod obvodovými zdmi 1 000 mm, pod 

vnitřními nosnými zdmi 500 mm a pod příčkami 300 mm od upraveného terénu. 

Podkladní beton je navržen na vyrovnávací pískovou vrstvu tloušťky 50 mm. 

Podkladní beton o tloušťce 150 mm bude v celé ploše vyztužen Kari sítí. 

 

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

negativních účinků 

Při provádění budou učiněna opatření proti negativním účinkům stavby na 

životní prostředí – bude stanoven harmonogram provádění prací, který musí 

respektovat noční klid a zaručovat maximální možnou míru ochrany životního 

prostředí, mimo jiné před působením hluku a prachu. 

 

h) Dopravní řešení 

Z místní komunikace je přístup na staveniště pro dopravu i pro pěší. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Projektem řešená stavba je dle protokolu o stanovení radonového indexu 

prováděna na pozemku s nízkým indexem. Agresivní spodní vody, seismicita, 

poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa – nenavrhují se žádná 

opatření. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Návrh objektu je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 



Závěr: 

 

Projekt rodinného domu se zubní ordinací je zpracován v souladu se zadáním bakalářské 

práce. V projektu je popsáno konstrukční řešení stavby i její architektonické ztvárnění. 

Součástí projektu je tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Při 

zpracování jsem se držela současných platných vyhlášek, norem, nařízení vlády a 

literatury. Projekt je zpracován v programu ArchiCad.  
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ČSN 73 4301:06/2004 - Obytné budovy 

ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833:09/2010 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0835:04/2006 - Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče 

ČSN 01 3495:06/1997 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 

 



Legislativa: 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 133/1998 Sb. o požární ochraně 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 

Odkazy na internetové stránky: 

 

www.heluz.cz 

www.topwet.cz 

www.isover.cz 

www.baumit.cz 

www.tzb-info.cz 

www.portadoors.cz 

www.plastova-okna.cz 

www.dektrade.cz 

www.cad-detail.cz 

www.best.info 

www.schoeck-wittek.cz 

www.het.cz 

www.rockwool.cz 

www.rako.cz 

www.parador.cz 

www.helopal.cz 

www.schiedel.cz 

 

 
 



Seznam použitých zkratek a symbolů:  

 

Bpv – Balt po vyrovnání 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

HI – hydroizolace 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

m n. m. – metrů nad mořem 

NP – nadzemní podlaží 

OZN – označení 

p.č. – parcelní číslo 

Pozn. – poznámka 

PT – původní terén 

PUR - polyuretan 

RŠ – revizní šachta 

SV – střešní vpust 

TI – tepelná izolace 

UT – upravený terén 

V.O. – výška obkladu 

VŠ – vodovodní šachta 

VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce  

ŽB – železobeton 
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