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Abstrakt 
 
Tématem bakalářské práce je projekt nízkoenergetického rodinného domu. Dům je 
navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční 
uspořádání 4+KK odpovídá návrhu pro 3-5 člennou rodinu.  Součástí objektu je vedle 
stojící sklad na zahradní nábytek a ostatní provozní materiál, který je volně připojený přes 
garážové stání pro jedno auto k rodinnému domu, sklad je také řešený jako dřevostavba.  
Architektonický výraz je řešen jako prolínání hmot mezi klasickou omítkou a kamenným 
obkladem, tyto hmoty jsou do sebe zaklíněny ve tvaru „L“. Do domu se vstupuje ze 
západní strany, vstup je zastřešený pomocí parkovacího stání. Přes zádveří vcházíme do 
obývacího pokoje, který je volně propojený s kuchyňským koutem, dále se ze zádveří 
dostaneme do technické místnosti a WC. Z obývacího pokoje, který je situovaný na 
jihozápadní stranu, máme přímý kontakt se zahradou a můžeme přes francouzské okna 
přejít na terasu. Po zalomeném schodišti se dostaneme z obývacího pokoje do druhého 
nadzemního podlaží. Dispozice druhého nadzemního podlaží je řešena jednoduše, byl zde 
kladený důraz na funkčnost a orientaci ke světovým stranám. Součástí dispozice jsou dva 
dětské pokoje, které budou do budoucna rozděleny lehkou příčkou. Pro rodiče je zde 
vybudovaná ložnice, která má svojí soukromou koupelnu a šatnu. Dále je zde vybudovaná 
koupelna, samostatné WC a šatna pro děti. Všechny obytné místnosti jsou přístupné 
z chodby a jsou orientovány na jihozápadní stranu. Jedná se o řešení nízkoenergetického 
domu z dřevěných nosných panelů, které jsou vyplněny protihlukově a tepelně izolačním 
materiálem a následným venkovním tepelně izolačním opláštěním. Stropní konstrukce je 
řešena jako trámový strop. Objekt je zastřešený sedlovou střechou ze sbíjených dřevěných 
příhradových vazníků a je doplněna nadkrokevním systéme zateplení střechy. Sklad a 
garážové stání je zastřešeno plochou nepochůzí střechou.  
 
Klíčová slova: 
Rodinný dům, dřevostavba, plochá střecha, sedlová střecha, garážové stání, příhradový 
vazník 
 
The abstract 
 
The Bachelor thesis topic is a project of a low-energy detached house. The house is 
designed as two storey basementless wooden building with a pitched roof. The 4 bedrooms 
layout fulfills the design for 3-5 family members. The object includes a wooden warehouse 
for garden furniture and other tools. The warehouse which is connected by an one-car 
garage to the detached house. The architectural expression is to be a two matters 
interpenetration of a standard plaster and a stone facing. The two materials create an L-
shape. The entrance which is shaded by the garage shelter is situated in the western part of 
the house. After the vestibule there is a living room connected with a kitchen. If turned 
right there is a technical room and WC. From the South-East oriented living room there is 
a contact with a garden which may be entered by a terrace via a french window. The 
second storey is reachable via a cranked flight of stairs. The second story layout is simply 
designed with a focus on an utility while respecting the cardinal directions. There are two 
children rooms which will  be split by a soft wall in the future. The parent bedroom 
includes its own dressing room and bathroom. There is a bedroom, single WC and dressing 
room for the children. All of the bedrooms ar enterable form the hall and have southern-
west view. The structure is to be from timber bearing boards that are also noise and heat 
insulants. The house shell is also covered by heat insulations. The structure is designed as a 
timber beam structure. The roof is supported by nailed timber trusses while respecting an 



over-rafter heat insulation. The warehouse and the garage shelter have their own not-to-be-
walked flat roof. 
 
Key words: 
Detached house, wooden building, flat roof, pitched roof, garage parking, truss 
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1. Úvod 
 
 Tématem zadané bakalářské práce bylo navrhnutí rodinného domu pro 3-5 člennou 
rodinu, vytvoření projektové dokumentace stavební části ve stupni pro provedení stavby.  
 
 Objekt je situovaný na parcelu v katastrálním území Ostrava-Muglinov, do již 
zastavěného území. 
 

Objekt byl vytvořený jako dvoupodlažní, nepodsklepená nízkoenergetická 
dřevostavba se šiknou střechou. Dispozice objektu odpovídá rozmístění 4+kk. Součástí 
objektu je sklad na zahradní nábytek a další provozní materiál, který je volně připojený 
k rodinnému domu přes zastřešené parkovací stání. Systém dřevostavby byl zvolený 
panelový z předem připravených panelů. 

 
 Objekt je navržený dle platných norem. 
 
 
 
 
 
 



2. Textové části 
 
 2.1. Průvodní zpráva 
 
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 DOMKU   
   
 Ostrava-Muglinov 
ÚČEL STAVBY: Rodinný dům 
 4 + kk 
MÍSTO STAVBY: K.Ú. Muglinov, par.č. 253/39  
OKRES:  Ostrava 
MAJITEL: Ing. Arch. Michal Poláš 
 Mírová 34, 
 746 01  Opava-Město 
PROJEKTANT: PROJEKT EJ s.r.o. 
 Jiří Elbl 
 Lidická 23b 
 602 00 Brno 
 ČKAIT – 1101763 
DODAVATEL STAVBY: HAZA s.r.o. autorizovaná stavební firma 
 Jantarová 25 
 Opava – Vávrovice 
INVESTOR: Ing. Arch. Michal Poláš 
  
 
 
 
 Účel stavby je novostavby rodinného domu na pozemku výše uvedených investorů 
v k.ú. Muglinov (okres Ostrava), par.č. 253/39. 
 Rozsah stavby bude 110 m2 zastavěné plochy, dům bude mít přízemí a podkroví, 
výška stavby bude max. 6,070 m nad úrovní vstupního podlaží +/- 0,000. Jedná se o řešení 
nízkoenergetického domu z dřevěných nosných panelů, které jsou následně vyplněny 
protihlukově a tepelně izolačním materiálem a následným venkovním tepelně izolační 
opláštěním s fasádní termoizolační omítkou. 

Přístup a příjezd k domu bude řešen ze stávající komunikace par.č. 253/14. Pro 
parkování bude sloužit kryté garážové stání, které bude navazovat na dům. 
 
 
 
 
 
 



 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

Dosavadní využití stavebního pozemku par.č. 253/39 v k.ú. Muglinov je zahrada. 
Pozemek se nachází ve stávající zástavbě rodinných domů části města Ostrava, okres 
Ostrava. Na pozemku se nenachází žádná stavba.  

 
Majitelem stavebního pozemku par.č. 253/39 je Ing. Arch. Michal Poláš, Mírová 

34, 746 01 Opava-Město 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Na pozemku investora par.č. 253/39 byl proveden radonový průzkum jehož 
výsledkem bylo zjištění, že se pozemek nachází v místě s nízkým radonovým rizikem. 
Ostatní průzkumy byly pouze vizuální. 
 Přípojka vody se napojí kolmo v délce 9,8 m na stávající vodovodní řád PVC DN 
80 mm (který vede ve vozovce par.č. 253/14, v přilehlé straně po celé délce parcely 
investora RD), navrtávacím pasem č. 5250 typ HAKU-HAWLE.  Přípojka je navržena 
z HDPE 100 DN 32. Provozovatelem jsou SmVak Ostrava. 
  Kanalizace je řešená jako jednotná. Kanalizační přípojka délky 6,8 m bude 
napojena do stoky v komunikaci – jádrovou navrtávkou a to do její horní 1/3 výšky.  
Veřejná kanalizace je uložena v komunikaci par.č. 253/14, vedoucí kolem stavebního 
pozemku investora. Přípojka bude provedena z plastového potrubí Wavin DN 150. 
Provozovatelem jsou SmVak Ostrava. 

Novostavba RD bude napojena pomocí přípojky NN na distribuční soustavu (NN). 
Na hranici pozemku investora bude umístěn typový elektroměrový rozvaděč (RE) vybaven 
jističem (3P/B/25A). Z této skříně bude následně  vyveden měřený kabel AYKY 4Jx16mm 
společně s ovládacím kabelem, jež se uloží v parcele investora a bude ukončen v bytovém 
rozvaděči (RB). Provozovatelem je ČEZ Distribuce a.s. 

Přístup a příjezd na pozemek bude ze stávající komunikace par. č. 253/14. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektu pro ohlášení stavby. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Požadavky na vymezování a využívání pozemků, dle §20 vyhl. č. 501/2006 Sb.– 
Stavební pozemky ani novostavba rodinného domu nezhoršují kvalitu prostředí a hodnotu 
území. Stavební pozemek bude napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou 
zpevněnou komunikaci par. č. 253/14 v k.ú. Muglinov. Dále pak bude na stavebních 
pozemcích investora vyřešeno parkovací stání, nakládání s odpady a odpadními vodami. 
 Obecné požadavky na umísťování staveb, dle §23 vyhl. č. 501/2006 Sb.– 
Novostavba rodinného domu bude umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na sítě 
tech. infrastuktury (vedení NN, vodovodní řád, kanalizace ) a dále pak napojení na veřejně 
přístupnou zpevněnou komunikaci par. č. 253/14 v k.ú. Muglinov.  Novostavba nebude 
přesahovat na sousední pozemek. 
 Vzájemné odstupy staveb, dle §25 vyhl. č. 501/2006 Sb.- Novostavba rodinného 
domu splňuje veškeré odstupové vzdálenosti. Vzájemné odstupy budou splňovat 
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí... . 
 Základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, dle §8 vyhl. č. 268/2009 

Sb.-Novostavba je navržena tak, aby splnila požadavky, kterými jsou mechanická odolnost 



a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana 
tepla. 
  Mechanická odolnost a stabilita, dle §9 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Novostavba 
rodinného domu je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterými je vystavena během výstavby a užívání při řádně 
prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, nepřípustné kmitání 
konstrukce. 
   

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí, dle §10 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Novostavba rodinného domu je v 
souladu s požadavky tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů. Novostavba bude odolávat škodlivému působení prostředí 
(zemní vlhkost, podzemní vody...) 
 
  Proslunění, dle §13, §12 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Novostavba rodinného domu je v 
souladu s požadavkami těchto paragrafů. 
  Zakládání staveb, dle §18 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Základy novostavby jsou v 
souladu se základovými poměry a nebude ohrožena stabilita jiných staveb. 
 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, dle §40 vyhl. č. 268/2009 Sb.- 

Na parcele stavebníka je vymezen prostor pro sběrnou nádobu na směsný komunální 
odpad. Světlá výška v obytných místnostech v 1. Np je 2500 mm, 2. Np 2400 mm.  
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územní rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 Podmínky regulačního plánu byly splněny. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
 Věcné ani časové vazby na jiné stavby nejsou. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  

Lhůta výstavby: Předpokládaná délka trvání výstavby je 6 měsíců.  
           Popis postupu výstavby: 1. Základy a základová deska 
     2. Vnější a vnitřní stěny 
     3. Stropní konstrukce 
     4. Střecha a klempířské práce 
     5. Okna, terasové dveře, parapety 
     6. Vchodové dveře 
     7. Vnitřní schodiště 
     8. Topení 
     9. Skladby podlah  
     10. Povrchy podlah 
     11. Povrchová úprava stěn 
     12. Vnitřní dveře 
  
 
 
 



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

Orientační hodnota stavby je přibližně  2.700.000.- Kč. vč. DPH. 
Podlahová plocha budovy je 148 m2. 
Počet bytů v budově je jeden. 

 

2.2. Souhrnná technická zpráva 
 

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 
  
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby těž vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 Staveniště je dosud využíváno jako zahrada. Pozemek se nachází ve stávající 
zástavbě části města Ostrava-Muglinov, okres Ostrava. Stavba není kulturní památkou, 
neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 Stavba je řešena jako obdélníková budova, se šikmou střechou, ke které je volně 
připojený sklad přes zastřešené parkovací místo. Sklad a parkovací místo je řešeno jako 
objekt s plochou střechou. Rodinný dům má rozsah jedné bytové jednotky s dispozicí 
4+kk, která odpovídá požadavkům 3-5 členné rodiny. Okolí stavby bude po dokončení 
stavby oseto travní směsí a budou zde osázeny okrasné stromy dle přání majitele. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch 
 Jedná se o řešení nízkoenergetického domu z dřevěných nosných panelů, které jsou 
následně vyplněny protihlukově a tepelně izolačním materiálem a následným venkovním 
tepelně izolační opláštěním s fasádní termoizolační omítkou. Okolí pozemku bude 
vydlážděno viz. popis v situaci. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přípojka vody se napojí kolmo v délce 9,8 m na stávající vodovodní řád PVC DN 
80 mm (který vede ve vozovce par.č. 253/14, v přilehlé straně po celé délce parcely 
investora RD), navrtávacím pasem č. 5250 typ HAKU-HAWLE.  Přípojka je navržena 
z HDPE 100 DN 32. Provozovatelem jsou SmVak Ostrava. 
  Kanalizace je řešená jako jednotná. Kanalizační přípojka délky 6,8 m bude 
napojena do stoky v komunikaci – jádrovou navrtávkou a to do její horní 1/3 výšky.  
Veřejná kanalizace je uložena v komunikaci par.č. 253/14, vedoucí kolem stavebního 
pozemku investora. Přípojka bude provedena z plastového potrubí Wavin DN 150. 
Provozovatelem jsou SmVak Ostrava. 

Novostavba RD bude napojena pomocí přípojky NN na distribuční soustavu (NN). 
Na hranici pozemku investora bude umístěn typový elektroměrový rozvaděč (RE) vybaven 
jističem (3P/B/25A). Z této skříně bude následně  vyveden měřený kabel AYKY 4Jx16mm 
společně s ovládacím kabelem, jež se uloží v parcele investora a bude ukončen v bytovém 
rozvaděči (RB). Provozovatelem je ČEZ Distribuce a.s. 

Přístup a příjezd na pozemek bude ze stávající komunikace par. č. 253/14. 
 
 



e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném uzemí  
 Projekt neřeší. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Stavba svým navržením žádným způsobem nenarušuje životní prostředí. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 V řešeném objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumenzace 

Na pozemku investora par.č. 253/39 byl proveden radonový průzkum jehož 
výsledkem bylo zjištění, že se pozemek nachází v místě s nízkým radonovým rizikem. 
Ostatní průzkumy byly pouze vizuální. 

 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 Stavba byla zaměřena ve výškovém systému Bpv a polohovém systém S-JTSK. 
Objekt bude vytyčen pomocí nivelační značky státní nivelační soustavy, která je osazena 
na vedlejším pozemku par. č. 253/16 v katastrálním území Ostrava-Muglinov a pomocí 
kanalizačního poklopu v cestě, par.č. 253/14. Vlastnící pozemků jsou obeznámení se 
záměrem a k vytyčení dodali písemný souhlas. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 
Rodinný dům má rozsah jedné bytové jednotky s dispozicí 4+kk, která odpovídá 

požadavkům 3-členné rodiny. 
 

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 vliv na okolní pozemky a stavby, z důvodu zohlednění 
veškerých urbanistických požadavků, které na tuto stavbu připadají. Během výstavby ani 
po jejím dokončení nebude budova narušovat okolní chod ulice a omezovat okolní 
obyvatelé. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
v části F. 
 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků bude po celou dobu výstavby probíhat 
podle platných norem BOZP a to především podle nařízení vlády 591/2006 sb. a nařízení 
vlády 362/2006 sb. 
 

- Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena z nosných dřevěných sbíjených panelů, tyto panely jsou 
certifikovány na únosnost a splňují požadavky pro tuto stavbu. Nosná část střechy je 
zkonstruována pomocí sbíjených příhradových vazníků, návrh tohoto vazníku není součástí 
projektové dokumentace, je nutný návrh a posudek autorizovaného statika. Během 
využívání stavby se nepředpokládá změna statického hlediska 
 



- Požární bezpečnost 
-  

 Požárně bezpečnostní zpráva byla zhotovena a je součástí projektové dokumentace, 
viz. příloha A – Požární zpráva. 
 

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
-  

 Požadavky krajské hygienické stanice Ostrava byly zapracovány do projektu pro 
ohlášení stavby. 
 

- Bezpečnost při užívání 
-  

 Objekt je navržen dle všech platných bezpečnostních předpisů. 
 

- Ochrana proti hluku 
 
 Projekt neřeší. 
 

- Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Projekt neřeší. 
 

- Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace  
 
V řešeném objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

 
- Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 
Na pozemku investora par.č. 253/39 byl proveden radonový průzkum jehož 

výsledkem bylo zjištění, že se pozemek nachází v místě s nízkým radonovým rizikem. 
Ostatní průzkumy byly pouze vizuální. 
 

- Ochrana obyvatelstva 
 
 Projekt neřeší 
 

- Inženýrské stavby 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Kanalizace je řešená jako jednotná. Kanalizační přípojka délky 6,8 m bude 
napojena do stoky v komunikaci – jádrovou navrtávkou a to do její horní 1/3 výšky.  
Veřejná kanalizace je uložena v komunikaci par.č. 253/14, vedoucí kolem 
stavebního pozemku investora. Přípojka bude provedena z plastového potrubí 
Wavin DN 150. Provozovatelem jsou SmVak Ostrava. 
b) zásobování vodou 
Přípojka vody se napojí kolmo v délce 9,8 m na stávající vodovodní řád PVC DN 
80 mm (který vede ve vozovce par.č. 253/14, v přilehlé straně po celé délce parcely 
investora RD), navrtávacím pasem č. 5250 typ HAKU-HAWLE.  Přípojka je 



navržena z HDPE 100 DN 32. Provozovatelem jsou SmVak Ostrava.zásobování 
energiemi 
Bytový dům bude připojen na plynové vedení, který leží v přilehlé komunikace par. 
č. 253/14. Provozovatelem je Rwe a.s. 
c) řešení dopravy 
Přístup a příjezd na pozemek bude ze stávající komunikace par. č. 253/14. 
d) elektronické komunikace 
Novostavba RD bude napojena pomocí přípojky NN na distribuční soustavu (NN). 
Na hranici pozemku investora bude umístěn typový elektroměrový rozvaděč (RE) 
vybaven jističem (3P/B/25A). Z této skříně bude následně  vyveden měřený kabel 
AYKY 4Jx16mm společně s ovládacím kabelem, jež se uloží v parcele investora a 
bude ukončen v bytovém rozvaděči (RB). Provozovatelem je ČEZ Distribuce a.s. 
 

- Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 Projekt neřeší. 

 
 2.3. Technická zpráva 
 
a) účel objektu 
 Účelem stavby je novostavba rodinného domu. Velikostně se jedná o 4+kk. Dům je 
navržen pro bydlení 3-5 členné rodiny. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívaní objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
 Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící objekt nepodsklepený s přízemím a 
podkrovím. Půdorys domu je pravidelný obdélníkový tvar, se snahou o kompaktní řešení 
s co nejmenšími tepelnými ztrátami. Dále je přes kryté parkovací stání pro jedno auto 
připojen k objekt sklad zahradního nábytku a dalších provozních věci. Většina obytných 
místností je umístěna na jižní stranu, se snahou o maximální solární zisky. Na severní 
stranu jsou naopak umístěny technické místnosti, WC a koupelna, šatny. Kuchyně je ve 
východní části a je součástí obývacího pokoje v 1. Np. Terasa je vzhledem k šířce 
pozemku řešena na jiho-západ. Vstup do objektu je ze západní strany a je zastřešený 
pomocí krytého parkovacího stání.  
 Pozemek je mírně. Přístup a příjezd k RD bude vydlážděn a bude navazovat na 
místní komunikaci. Před RD bude pro parkování vybudováno ještě jedno parkovací stání. 

V okolí objektu se nepředpokládají žádné větší vegetační úpravy. V objektu se 
nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
  
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
kapacity:  
Velikost RD:        7,00 x 12,8 (4+kk) + sklad 3,5 x 6,0 
Celková užitná plocha:    148,0 m2 

Celková zastavěná plocha:    110,6 m2 

Celkový obestavěný prostor:   479,0 m3 

Orientace hřebene střechy: sever -jih 



Osvětlení a oslunění objektu je vyhovující s využitím maximálních solárních zisků 
v zimním období. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
 Jedná se o řešení nízkoenergetického domu z dřevěných nosných panelů, které jsou 
následně vyplněny protihlukově a tepelně izolačním materiálem a následným venkovním 
tepelně izolační opláštěním s fasádní termoizolační omítkou. 
 
d.1. Zemní práce: 

Před zahájením stavebních prací musí být objekt odborně vytyčen autorizovanou 
osobou. Tím bude zřetelně zajištěna poloha hlavních nosných konstrukcí. Vlastní zemní 
práce se zahájí skrývkou ornice do hloubky cca 200mm po celé ploše staveniště. Ornice se 
na vhodném místě uloží a zajistí pro závěrečné úpravy terénu po dokončení stavby. Vlastní 
výkopové práce spočívají ve výkopu rýh základových pásů. Výkopy se vyměří a provedou 
dle výkresů půdorysů základů. Po provedení výkopů se základová spára začistí a 
hydrogeolog případně posoudí únosnost základové spáry. 
 

Při výkopových pracích je nutno dbát na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. 
Před započetím výkopových prací zejména u přípojek je nezbytné provedení vytýčení 
inženýrských sítí od jejich správců! 
 
d.2 Spodní stavba 

Základy rodinného domu jsou navrženy jako monolitické základové pásy po 
obvodu do nezámrzné hloubky a vnitřní pásy min. 450 mm do únosné nosné zeminy. Šířka 
základových pásů min. 400 mm. (viz. Výkres základů). Do stávajícího terénu budou 
základy betonovány na suchou a únosnou základovou spáru. Nad terén bude provedeno 
dřevěné bednění do požadované výšky. Beton pro základy bude prostý min. C16/20. Po 
odbednění vnitřní části základů bude do výšky pásů provedeno štěrkové lože ze štěrkodrti 
frakce 8-16. Na horní vrstvu se provede první část tepelné izolaci ze styroduru 
Austrotherm XPS TOP 50 SF tl. 100 mm. Teprve na styrodur bude provedena základová 
deska z betonu C20/25 tl. 200mm, vyztužena 2x ocelovou sítí 6,3/150/150, která bude 
uložena na distančních podložkách, jednotlivé vrstvy sítě budou také rozděleny 
distančními podložkami. Na nosnou základovou desku bude provedena izolace proti zemní 
vlhkosti a radonu z modifikovaného asfaltového pásu „DEKBIT AL S40“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
d.3 Skladba vnějších a vnitřních stěn       

Vnitřní a vnější stěny jsou uloženy na dřevěný základový práh, kotvený do 
základové desky pomocí závitových tyčí jako chemická kotva.  Je navržena sendvičová 
dřevěná konstrukce následujících skladeb: 

Vnější stěny vč. obou vnějších štítových stěn - skladba (směrem dovnitř) 

 6,3 mm Tenkovrstvá probarvená termo omítka   

160,0 mm zateplovaní kontaktní systém s polystyrenem STYROTHERM PLUS 70  

12,0 mm. sádrovláknitá deska RIGIDUR 

120,0 mm tep. izolace ROCKWOOL AIRROCK ND FB1 120 mm mezi nosné 
trámy 120/60 

12,0 mm dřevoštěpková deska OSB 3  

0,2 mm parozábrana-DEKFOL N 110 STANDARD 

60,0 mm tepelně izolační rošt (latě 60/40 + STEICO FLEX 60 mm) 

12,5 mm sádrovláknitá deska RIGIDUR 

Celková tloušťka obvodové stěny = 380mm 

Součinitel prostupu tepla U=0,095 W/m2K 

 

Vnitřní stěny–dělící půdorysný prostor na jednotlivé místnosti 

12,5 mm sádrokarton (protipožární) 

12,0 mm dřevoštěpková deska OSB 3  

100,0 mm dřevěná rámová konstrukce 100/60  

12,0 mm dřevoštěpková deska OSB 3  

12,5 mm sádrokarton (protipožární) 

Celková tloušťka vnitřní stěny = 150mm 

       

 

 



 

d.4. Vodorovné stropní konstrukce 

Strop nad 1.NP je navržen jako trámový z KVH profilů 120/200. Uložení stropních 
trámů je do výšky dřevěného věnce pomocí třmenů. Konstrukce je speciálně navržena na 
co možná nejlepší kročejový útlum a akumulaci v následující skladbě : 

 10mm  podlahová krytina 

 45mm anhydritový potěr 

 0,2mm fólie PVC 

 20mm kročejová izolace Steprock HD 

 40mm pískový násyp mezi latě 40mm 

 20mm dřevovláknitá deska Hobra  

 22mm dřevoštěpková deska OSB3 

 200mm stropní trámy KVH 120/200 s vloženou izolací Airrock LD 60mm 

 12,5mm sádrokarton 

 70mm dřevěný profil 40/70 s vloženou izolací Steico flex 60mm 

 12,5mm protipožární sádrokarton 

       Celková tloušťka stropu = 450mm. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d.5 Zastřešení 

Zastřešení RD je navrženo pomocí dřevěných sbíjených příhradových vazníků 
Jednotlivé vazníky jsou uloženy do třmenů, který je připojený v místě dřevěného věnce na 
obvodových stěnách. Zavětrování střechy u horní pásnice vazníku vyřešeno pomocí 
celoplošného bednění z dřevoštěpkových desek OSB 3, zavětrování dolní pásnice pomocí 
zavětrovacího pásu Bova. Celá skladba zastřešení je následující: 

 Střešní taška Bramac Alpská taška classic 

 40mm latě 60/40 

 40mm kontralatě 60/40 

 0,2 pojistná hydroizolace Bramac UNI-S 

 200mm tepelná nadkrokevní izolace Bachl tecta-PUR 024  

 0,2mm parozábrana Dekfol N 110 Standard 

 22mm celoplošné bednění - dřevoštěpková deska OSB3 

 Střešní vazník – návrh není součásti projektové dokumentace 

 80mm tepelná izolace rockwool Airrock ND FB1 

 12,5mm sádrovláknitá deska Rigidur 

Součinitel prostupu tepla U=0,091 W/m2K 

 

d.6. Schodiště 

Schodiště do II.NP je navrženo jako otevřené s ocelovou prolamovanou schodnicí, 
barva chrom, mezi kterou jsou uloženy dřevěné bukové nášlapy. Sloupek zábradlí je 
kombinovaný dřevo/nerez s dřevěným madlem. Schodiště je levotočivé se smíšenými 
stupni. 

d.7. Podlahové konstrukce 

Skladby podlahových konstrukcí viz. příloha D – Výpis skladeb. Výpočet prostupu 
tepla podlahovými konstrukcemi viz. příloha G – Výpočet prostupu tepla. 

 V podkroví je použita skladba viz. d.4. vodorovné stropní konstrukce. 

 



 

d.8. Výplně otvorů 

Okna, terasové a balkónové dveře jsou dřevěné z profilu Slavona Progression 
s izolačním trojsklem Ug=0,5 W/m2 K, celé okno U=0,7 W/m2 K, s obvodovým gumovým 
těsněním. S integrovanou žaluzii Screen line. Terasové dveře mají z vnitřní strany kliku, 
z venku madlo. Výplňová skla jsou bez členění. 

Počet a velikost oken je uveden v projektu viz. příloha E – Výpis prvků 

 

d.9. Úpravy povrchů 

 Vnější termo omítka bude barvě šedé, částečně s kombinací obkladových cihelných 
pásků. Vnitřní povrchy budou v koupelnách a WC provedeny keramickým obkladem 
(výška po strop.)  Klempířské práce budou provedeny z FeZn plechu v barvě mědi. 
 
 
Životnost stavby je při běžném užívání min. 80 let. 
 
e)tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 Při návrhu všech obvodových konstrukcí ochlazované obálky rodinného domu byly 
splněny požadavky normy Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 
– Část 2. Součinitele prostupu tepla splňují doporučené hodnoty pro jednotlivé konstrukce. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogelogického průzkumu 
 Při předprojektové přípravě byl proveden vizuální průzkum pozemku investora. Byl 
proveden radonový průzkum a předpokládají se dobré geologické i hydrogelogické 
podmínky. V případě zjištění nehomogenity při výkopových pracích je nutno navrhnout ve 
spolupráci s hydrogeologem eventuální opatření k založení spodní stavby. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
 Jedná se o nízkoenergetický dům z tohoto důvodu má objekt velmi malý vliv na 
životní prostředí. 
 
h) dopravní řešení 
 Přístup a příjezd na pozemek bude řešen z místní komunikace, par.č. 253/14, z nově 
vybudovaného sjezdu. Pro parkování bude sloužit jedno kryté parkovací stání na pozemku 
investora a jedno nekryté parkovací stání 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 Na pozemku investora par.č. 253/39 byl proveden radonový průzkum jehož 
výsledkem bylo zjištění, že se pozemek nachází v místě nízkého radonového rizika. Tudíž 
stavba nevyžaduje v souladu s §6 zákona č.13/2002 sb. realizaci opatření proti pronikání 
radonu z podloží. 
 
 



 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Požadavky na vymezování a využívání pozemků, dle §20 vyhl. č. 501/2006 Sb.– 
Stavební pozemky ani novostavba rodinného domu nezhoršují kvalitu prostředí a hodnotu 
území. Stavební pozemek bude napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou 
zpevněnou komunikaci par. č. 253/14 v k.ú. Muglinov. Dále pak bude na stavebních 
pozemcích investora vyřešeno parkovací stání, nakládání s odpady a odpadními vodami. 
 Obecné požadavky na umísťování staveb, dle §23 vyhl. č. 501/2006 Sb.– 
Novostavba rodinného domu bude umístěna tak, aby bylo umožněno její napojení na sítě 
tech. infrastuktury (vedení NN, vodovodní řád, kanalizace ) a dále pak napojení na veřejně 
přístupnou zpevněnou komunikaci par. č. 253/14 v k.ú. Muglinov.  Novostavba nebude 
přesahovat na sousední pozemek. 
 Vzájemné odstupy staveb, dle §25 vyhl. č. 501/2006 Sb.- Novostavba rodinného 
domu splňuje veškeré odstupové vzdálenosti. Vzájemné odstupy budou splňovat 
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí... . 
 Základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, dle §8 vyhl. č. 268/2009 

Sb.-Novostavba je navržena tak, aby splnila požadavky, kterými jsou mechanická odolnost 
a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana 
tepla. 
  Mechanická odolnost a stabilita, dle §9 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Novostavba 
rodinného domu je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterými je vystavena během výstavby a užívání při řádně 
prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, nepřípustné kmitání 
konstrukce. 

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí, dle §10 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Novostavba rodinného domu je v 
souladu s požadavky tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů. Novostavba bude odolávat škodlivému působení prostředí 
(zemní vlhkost, podzemní vody...) 
  Proslunění, dle §13, §12 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Novostavba rodinného domu je v 
souladu s požadavkami těchto paragrafů. 
  Zakládání staveb, dle §18 vyhl. č. 268/2009 Sb.- Základy novostavby jsou v 
souladu se základovými poměry a nebude ohrožena stabilita jiných staveb. 
 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, dle §40 vyhl. č. 268/2009 Sb.- 

Na parcele stavebníka je vymezen prostor pro sběrnou nádobu na směsný komunální 
odpad. Světlá výška v obytných místnostech v 1. Np je 2500 mm, 2. Np 2400 mm.  
 
 

3. Závěr 
 
 Tématem bakalářské práce bylo vyhotovit projektovou dokumentaci ve stupni pro 
provedení stavby. Toto zadání se nám podařilo splnit. 
 
 Projektová dokumentace byla vyhotovena dle podkladů od výrobců stavebních 
materiálu a dle platných právních norem. 
 
 
 
 



 

4. Seznam použitých zdrojů 
 
Normy ČSN EN 
 

� ČSN 0540 – Tepelná ochrana budov 
� ČSN 73 0833:1996+Z1:2000 – Budovy pro bydlení a ubytování 
� ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
� ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
� ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 
Právní předpisy 
 

� Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
� Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
� Vyhláška MV 246/2001 Sb. o požární prevenci 
� Vyhláška MMRČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 
 Stránky výrobců 
 

� www.haza.cz 
� www.rockwool.cz 
� www.knauf.cz 
� www.bova.cz 
� www.bramac.cz 
� www.dektrade.cz 
� www.rigips.cz 
� www.slavona.cz 
� www.solodoor.cz 
� www.sloupky.eu 
� www.schody-redecha.cz 
� www.baumit.cz 

� www.styrotrade.cz 
� www.mta.cz 
� www.bachl.cz 
� www.liapor.cz 
� www.kingpan.cz 
� www.quick-step.cz 
� www.tegola.cz 
� www.baumit.cz 
� www.denbraven.cz 
� www.schiedel.cz 
� www.klinker.cz 
� www.topwet.cz 

 

5. Seznam použitých zkratek 
 

� HI – Hydroizolace  
� TI – Tepelná izolace 
� RD – Rodinný dům 
� PT – Původní terén 
� UT – Upravený terén 
� BPV – Baltský po vyrováni 
� JTSK – Jednotná trigonometrická síť katastrální 
� XPS – Extrudovaný polystyrén 
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