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Abstrakt 

  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s prodejnou zahradnických potřeb a 

rostlin na okraji města Karviná. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt, jehož druhé 

patro slouží jako podkroví. Objekt má dvě střechy. Bytová část je zastřešena sedlovou střechou, 

provozovna pultovou střechou. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka a provozovna 

s vlastním zázemím. Prodejna, jídelna a část pokoje je proskleno. 

 

Klíčová slova 

  

Rodinný dům, provoz, zahradnictví, zimní zahrada, sedlová střecha, pultová střecha, prosklené 

stěny  

  

  

Abstract 

  

This bachelor’s thesis is focused on proposal of family house with garden’s equipment and goods 

shop, situated on the edge of Karviná town. It´s a particularly basement two floors’s house. The 

second floor is designed as attic. The house has two roofs. Living part is roofed with saddle roof, 

the shop with stand roof. In the family house is situated living part and shop with own background. 

Shop, dining room and part of the ward is glassed-in. 

 

Keywords 

 

Family house, shop, horticulture,  indoor garden, saddle  roof, stand roof, glassed-in walls 
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Úvod 

 
Tato práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou, která slouží jako prodejna 

zahradnických potřeb a rostlin. Jedná se o novostavbu umístěnou na parcele na okraji města 

Karviná. Objekt je situován rovnoběžně k přilehlé komunikaci. Úkolem tohoto projektu je 

navrhnout objekt, který vyhovuje z dispozičního, konstrukčního a architektonického hlediska. Dále 

je nutno posoudit budovu z hlediska požárně bezpečnostního a tepelně technického a vypracovat 

protokoly k určení jejích vlastností. Rodinný dům je navržen jako třípodlažní s jedním částečným 

podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Druhé patro slouží jako podkroví. V objektu se 

nachází jeden byt pro čtyř až pěti člennou rodinu a jedna provozovna, která je od obytné části zcela 

oddělena bez možnosti vnitřního průchodu. Prostor jídelny a prodejny je prosklený. Garáž pro jedno 

vozidlo je umístěna do suterénu. Objekt je zastřešen dvěmi střechami. Obytná část domu je 

zastřešena sedlovou střechou ve sklonu 25
o
, provozovna pultovou střechou ve sklonu 15

o
. Součástí 

projektu je navržení parkovacích ploch pro obyvatele domu a zákazníky prodejny a napojení 

objektu na inženýrské sítě. V bakalářském semináři je věnována pozornost schodišti, možnosti 

konstrukce a materiálu. 
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1. Identifikace stavby 
 

Název stavby:   Rodinný dům se zimní zahradou 

Investor:   Jiří Miczka, Karviná, Tř. 17 listopadu 2417, 73506 

Projektant:   Markéta Miczková, Karviná, Tř. 17 listopadu 2417, 73506 

Místo stavby:   Mickiewiczova p.č.2615, Karviná- Mizerov, 73301 

Okres:    Karviná 

Číslo parcely:   2615 

Katastrální území:  Karviná 

Charakteristika stavby: Rodinný dům s provozovnou  

Účel stavby:   bydlení, služby 

 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnost území, o stavebním pozemku a  majetkoprávních 

vztazích 

 

Pozemek je umístěn v nově zastavovaném území, které doposud sloužilo jako orná půda. Jedná se o 

pozemek ve svažitém terénu a je majetkem investora. K objektu byly nataženy přípojky 

inženýrských sítí. Pozemek se nachází v Karviné- Mizerov. Plošně zabírá 1313m
2
, zastavěno bude 

209m
2
, obestavěno 1054m

3
. Okolní stavby se nachází ve vzdálenosti od 30ti metrů.  

 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Podle údajů předběžného posudku dle geologických map bylo místní podloží klasifikováno jako 

hlinitopísčitý sediment třídy S4 s únosností Rdt= 175kPa. Hladina podzemní vody se nachází 5m 

pod povrchem, nepředpokládá se její vzestup, protože se v okolí nenachází žádná vodoteč a 

samotná základová konstrukce tedy nebude podzemní vodou ohrožena. 

Geologický průzkum bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena 

dodavatel během výkopových prací. 

V místě stavby nebylo provedeno měření radonové aktivity. V okolních objektech se stejným 

účelem a využitím byl proveden radonový průzkum v roce 2006. Z výsledků měření objemové 

aktivity radonu v interiérech vyplývá, že objekty splňují požadavky a protiradonová opatření není 

nutno provádět. 

Rodinný dům bude napojen na kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod a NN. Přípojky budou 

vyvedeny až za hranici objektu.  

Vjezd na pozemek je ze severozápadní strany z přilehlé komunikace druhé třídy. Pro obyvatele 

domu s jedním parkovacím stáním a garáží, pro zákazníky se dvěma parkovacími místy. 

 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy. Veškeré požadavky dotčených orgánů 

byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. č. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu s dotčenými závaznými ČSN 

normami a požadavky. Splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí staveb, tak i 

pro vliv stavby na životní prostředí.  

 

 



6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb dle § 104. odst. 1 stavebního zákona 

 

Všechny podmínky dle § 104. odst. 1 stavebního zákona jsou splněny. 

 

7. Věcné a časové vazby na stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou, která neovlivní okolní samostatně stojící 

domy. V souvislosti se stavbou lze očekávat zvýšenou hlučnost a prašnost.  Lze předpokládat 

zvýšenou dopravní zátěž na příjezdové komunikaci a její znečištění. 

 

8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Zahájení stavby: květen 2013 

Ukončení stavby: září 2014 

 

Nejdříve se provedou hrubé zemní práce a úpravy pozemku. Budou následovat výkopy pro 

základové konstrukce, betonáž základů, přípojek inženýrských sítí a vyzdění suterénního zdiva. 

V další fázi následuje vyzdění nosných stěn, zhotovení stropu z nosníku a keramických vložek a 

nosné střešní konstrukce s vrstvami střešního pláště. Nakonec budou provedeny dokončovací práce 

a terénní úpravy. 

 

9. Statistické údaje o orientační hodnotě bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 

ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budov bytové či nebytové v m
2
 a o počtu bytů 

v budově bytové nebo nebytové. 

 

Náklady na stavbu jsou dány dle materiálových charakteristik. Přesný výkaz výměr rozpočtové 

náklady závisí na skutečném provedení a budou určeny v prováděcí dokumentaci. Výstavba 

neohrožuje životní prostředí a tak nebudou nutné zvláštní investice. Předpokládané náklady stavby 

jsou 3 390 500 Kč. Za předpokladu cely 3000 Kč za 1m
3
 obestavěného prostoru. 

 

Výška objektu: 7,120m 

Počet podlaží:  3 

Počet bytů:  1 

Počet provozoven: 1 

Zastavěná plocha: 209m
2 

Plocha pozemku: 1313m
2 

Plocha parkoviště: 125m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 24.5.2013    Vypracovala:           Markéta Miczková 

 

………............................ 

               Podpis 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Parcela č. 2615 určená pro stavbu se nachází v obci Karviná a spadá pod katastrální úřad Karviná. 

Staveniště se nachází ve svažitém terénu, ale je velmi dobře přístupné a vhodné pro stavbu 

rodinného domu. V místě stavby nejsou žádné stávající objekty ani stromy a keře. Pozemek sloužil 

doposud jako orná půda určená k zastavění. Pozemek sousedí s parcelami č. 2661 a 2614/2 na 

jihozápadní a severovýchodní straně, které jsou již zastavěny. Na jihovýchodní straně sousedí 

s parcelou č. 2616, která je volná k prodeji. Kolem pozemku vede komunikace druhé třídy na 

parcele č. 2900. Samotný objekt a jeho osazení do terénu je navrženo tak, aby množství vykopané 

zeminy bylo použito k vytvoření zásypů. Zbytek zeminy se použije na dokončovací práce. 

Lokalita kde se bude stavba provádět, není v památkové ani záplavové oblasti. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. Jedná se o 

prodejnu zahradnických potřeb a rostlin. Rodinný dům je umístěn hlavním vchodem na sever a je 

částečně podsklepen. Půdorys má tvar přibližně obdélníku o rozměrech 17,45 x 11,95m. Střecha 

domu je sedlová se sklonem 25
o
. Prodejna má vlastní pultovou střechu ve sklonu 15

o
. Nosná 

konstrukce obou střech je tvořena dřevěným krovem se střešní krytinou v podobě betonových 

střešních tašek KM BETA v černé barvě. Fasádní barva od firmy BAUMIT byla zvolena ve 

smetanové barvě. Okna jsou v celém objektu plastová s imitací dřeva v barvě ořechu. Střešní okna 

od firmy VELUX jsou dřevěná kyvná. Rámy zimní zahrady jsou taktéž plastové s imitací dřeva. 

Vstupní dveře jsou z masivu s povrchovou dýhou v barvě ořechu. Sokl je obložen přírodním 

žulovým kamenem. Opěrné zdi u rampy do garáže jsou tvořeny z gabionů plněných lomovým 

kamenem. Okapy jsou z ocelového pozinkovaného plechu s černou povrchovou úpravou od firmy 

LINDAB. Část domu a část prodejny je prosklená. 

Do obytné části se vchází hlavním vchodem přes zádveří do haly, kde je schodiště do podkroví. 

V prvním podlaží se nachází obývací pokoj, kuchyně se spíží, jídelna, která je řešena jako vestavěná 

zimní zahrada. Dále pak šatna, koupelna a wc. V podkroví se nachází ložnice, dětský pokoj, 

pracovna, šatna a koupelna + wc. Prodejna má svoje sociální zařízení a kancelář. Celý prostor 

prodejny je prosklený. Obytný prostor není spojen s garáží ani s prodejnou. Do suterénu se vchází 

garážovými vraty a nachází se v něm garáž, kotelna, komora a dílna.  

 

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

 

Zemní práce 

Základová půda je únosná. Z geologických map bylo zjištěno, že se jedná o hlinitopísčitý sediment 

tř. S4 tzn., že jde o středně propustnou zeminu a nejsou nutné drenáže. Pozemek dříve sloužil jako 

orná půda. Hladina podzemní vody se nachází 5m pod povrchem. Nepředpokládá se její vzestup, 

protože se v okolí nenachází žádná vodoteč a samotná základová konstrukce tedy nebude podzemní 

vodou ohrožena. 

 

Základové konstrukce 

Pro budoucí objekt byla zvolena základová konstrukce v podobě betonových pásů. Nacházejí se pod 

obvodovými i vnitřními nosnými stěnami. Základové pásy jsou umístěny v nezámrzné hloubce a 

jejich rozměr je určen na základě výpočtu. Spolu se základy objektu se zřídí opěrné zdi u sjezdu do 

suterénu v podobě prefa gabionů, které se vzájemně provážou. V podsklepené části objektu budou 

základy i podkladní deska z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí. Základy pod 1.NP budou 

ze železobetonu C20/25, B500. 



Svislé konstrukce 

Na základovou konstrukci budou v podsklepené části nasedat suterénní zdi z betonových tvarovek, 

které slouží zároveň jako ztracené bednění. Tvarovky jsou vybrány od firmy PRESBETON o 

rozměrech 500x400x250mm. Vnitřní nosné zdivo suterénu je z keramických tvárnic POROTHERM 

24 PROFI DRYFIX na zdící pěnu DRYFIX. Vnitřní nenosné zdivo suterénu je z keramických 

tvárnic POROTHERM 14 PROFI DRYFIX.  

V nadzemních podlažích budou pro obvodové stěny použity tvárnice POROTHERM 44 PROFI 

DRYFIX. Vnitřní nosné zdi jsou z keramických tvárnic POROTHERM 24 PROFI DRYFIX a 

vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic POROTHERM 14 PROFI DRYFIX. Vše na zdící 

pěnu DRYFIX. Komín je proveden systémem SCHIEDEL typ Absolut se zadním odvětráním o 

rozměrech 360x360mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Strop suterénu a zároveň podkladní deska na terénu je z monolitického železobetonu C20/25, B500. 

Stropní konstrukce nad 1.NP je provedena systémem POROTHERM v podobě nosníků POT 

160x175x2 750 až 5 250mm a stropních vložek MIAKO 15/50 a 15/62,5. V úrovni stropu probíhají 

nad obvodovými stěnami věnce s tepelnou izolaci a věncovkou POROTHERM 8/19,5. Nad otvory 

jsou osazeny překlady POROTHERM 7, v obvodových stěnách doplněné tepelnou izolací. Jelikož 

je část prvního patra prosklená, je nutné provést průvlaky v úrovni stropu. Obvodové průvlaky 

budou mít průřez 350x300mm a 350x250mm. Betonáž průvlaků se bude provádět před betonáží 

stropu, jelikož slouží jako jeho podpora. Průvlaky jsou předmětem statického výpočtu. 

 

Schodiště 

Do objektu je zvoleno jednoramenné, levotočivé, schodiště, které vede z 1.NP do podkroví. Je 

tvořeno ŽB deskou tl. 100mm z C20/25, B500 s nabetonovánými stupni z prostého betonu C16/20 a 

opatřeno dřevěnou nášlapnou vrstvou. Počet schodišťových stupňů je 16, výška stupně 175mm a 

šířka 280mm. 

 

Střešní konstrukce 

Část objektu pro bydlení je zastřešena sedlovou střechou, prodejna má svou vlastní pultovou 

střechu. Nosnou konstrukcí sedlové střechy je dřevěný vaznicový krov. 2.NP je obytné podkroví. 

Průřez pozednic je 180/160mm a vaznic 160/180mm. Krokve mají průřez 100/180mm a mají 

osovou vzdálenost 1000mm. Kleštiny a pomocné kleštiny 2x 80/180mm. Pozednice a vaznice jsou 

do pozedních věnců kotveny pomocí chemických kotev FISCHER ve vzdálenosti 2000mm. Sklon 

střechy bytové části je 25
o
. 

Nad prodejnou je pultová střecha. Hlavním nosným prvkem je pozednice průřezu 180/160mm, která 

je do pozedního věnce kotvena chemickou kotvou FISCHER ve vzdálenosti 2000mm a vrcholová 

vaznice průřezu 160/180mm, která je kotvena zboku do obvodové zdi pomocí chemické kotvy 

FISCHER ve vzdálenosti 250mm. Dalším prvkem krovu jsou krokve průřezu 100/180mm. Sklon 

střechy je 15
 o
.  

Střešní krytinou obou střech jsou betonové tašky KM BETA, typ HODONKA v černé barvě. 

Střešní plášť tvoří betonové tašky, latě 60/40mm, kontralatě 60/40mm, difuzně otevřená PE folie 

Jutafol, tepelná izolace z minerální vlny Isover mezi krokvemi v tl. 180mm, stejná tepelná izolace 

pod krokvemi v dřevěném roštu tl. 40mm, vrstva parozábrany PE folie Jutafol. Nosným prvkem pro 

podhled jsou hliníkové profily CD 60x27x4mm a na nich zavěšené sádrokartonové desky KNAUF 

tl. 12,5mm. Do mezistřešního prostoru je možno se dostat protipožárním otvorem se shrnovacími 

schody firmy TRIANT ALUTRAG, který také vede k výlezu na střechu VELUX.  

Veškeré dřevěné prvky krovu budou ze smrkového dřeva a budou naimpregnovány proti hmyzu, 

plísním a ohni. V částech krovu, který je pohledový, bude impregnace bezbarvá. 

Střecha je odvodněna pomocí střešních žlabů a střešních svodů firmy LINDAB. 

 



Komíny a větrací průduchy 

Pro odvod spalin je navržen jednoprůduchový komín SCHIEDEL Absolut TURBO se zadním 

odvětráním pro přívod spalovacího vzduchu k plynovému kotli JUNKERS. Jeho rozměry jsou 

360x360mm. Povrchovou úpravou vývodu komínu nad střechou je prefabrikovaný komínový plášť 

s imitací zdiva. Budova je vytápěna pomocí otopných těles s termostatickým ventilem v každé 

místnosti.   

Většina místností v objektu je větrána přirozeně okny. V místnostech kde okno není navrženo je 

větrání zajištěno pomocí větracích průduchů vyvedených na fasádu nebo vedených do vedlejších  

místností větraných okny. Jedná se především o šatny. Garáž je větrána dvěma větracími průduchy 

v rozdílných výškách. Ostatní místnosti v suterénu jsou větrány pomocí průduchu mezi každou 

z nich. WC v provozovně je větráno pomocí ventilátoru s vývodem na střechu. Všechny šachty pro 

vedení rozvodů jsou odvětrány na střechu. Větrací potrubí je navrženo jako trouba z PVC o 

průměru 100 mm.  

 

Podlahy 

Konstrukce a skladby podlah jsou vypsány na výkrese č. 10- Příčný řez A-A. Nášlapná vrstva byla 

zvolena pro jednotlivé místnosti podle jejich účelu. V místě styku dvou různých nášlapných vrstev 

jsou začisťovací lišty nebo prahy.   

 

Povrchové úpravy vnitřní 

V interiérech jsou použity vnitřní omítky firmy POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm. 

V obytných místnostech bude nanesena jemná ruční jednovrstvá omítka a vymalováno barvami 

Primalex. V koupelnách a wc bude keramický obklad až po spodní úroveň stropu a podhledu. 

V kuchyni je za kuchyňskou linkou keramický obklad od výšky 800mm ve výšce 600mm. 

V suterénu bude použita sádrová omítka firmy BAUMIT určena do vlhkého prostředí. 

 

Povrchové úpravy vnější  

Fasáda je provedena z tepelně izolační perlitové omítky POROTHERM TO tl. 30mm a na to vnější 

omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5mm. Fasádní barva je zvolena od firmy BAUMIT 

v odstínu smetanové. Sokl je vytvořen z žulového obkladu.  

 

Výplně otvorů 

V objektu jsou použita plastová okna značky VEKRA s izolačním trojsklem a střešní okna značky 

VELUX. Prosklení vestavěné zimní zahrady se skládá z plastových členěných rámů a izolačního 

trojskla značky FENSTER. Všechny dveře jsou značky MASONITE. Vnitřní dveře jsou 

z polotvrdých dřevovláknitých desek, vchodové dveře z masivu. Všechny rámy oken, prosklení a 

dveře mají povrchovou úpravu v barvě ořechu. Garážová vrata jsou sekční od firmy LOMAX 

s imitací dřeva.  

Rozměry a vlastnosti prvků jsou v přílohách výpisů. 

 

Tepelná izolace 

Podkladní deska na zemině v suterénu je zaizolovaná tepelnou izolací EPS ISOVER Perimetr v tl. 

50mm. Suterénní zdi jsou izolovány tepelnou izolaci EPS ISOVER Perimetr v tl. 50mm. Suterén se 

považuje za nevytápěný prostor, minimální tepelná izolace je tam z důvodu zamezení ztráty tepla 

od kotle. Tepelná izolace podlahy 1.NP na zemině je EPS ISOVER Perimetr ve dvou vrstvách v tl. 

100mm a 50mm. Ztužující věnce stropu, pozední věnce, průvlaky a sloupy jsou zaizolovány 

tepelnou izolaci EPS ISOVER 70F v tl. 100mm. Izolace překladů je tepelná izolace EPS ISOVER 

70S v tl. 80mm. Podkroví je zaizolováno minerální vlnou ISOVER Orsik v tl. 180mm a 40mm. 

 

 

 



Hydroizolace 

Spodní stavba je zaizolována oxidovanými asfaltovými pásy DEKGLASS G200 S40 tl. 4mm, které 

jsou použity na svislé i vodorovné konstrukce. Při přechodu mezi svislou a vodorovnou 

hydroizolací je použitý zpětný spoj s překrytím minimálně 200mm. Hydroizolaci na suteréním 

zdivu chrání přizdívka z cihel plných pálených na výšku nebo tepelná izolace EPS ISOVER 

Perimetr v tl. 50mm + nopová folie Guttabeta N. Hydroizolace je vytažena 200mm nad úroveň 

terénu. Ve střešním plášti je použitá parozábrana PE folie Jutafol a difuzně otevřená PE folie 

Jutafol. 

 

Klempířské výrobky 

Vnější parapety, oplechování komína a oplechování napojení pultové střechy, bude provedeno 

z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55mm s černou povrchovou úpravou.  

Střecha je odvodněna pomocí okapového systému LINDAB. Viz příloha výpis klempířských 

výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Madlo zábradlí u schodiště bude vyrobeno z bukového dřeva a bude mít průměr 50mm. Viz příloha 

výpis truhlářských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Vnitřní zábradlí na schodišti a ve 2.NP bude z nerezi. Tvoří ho podélné pruty přichycené ke 

sloupkům. Ty jsou kotvené do schodišťových stupňů shora. Viz příloha výpis zámečnických 

výrobků. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Objekt bude napojen na veřejnou komunikaci v ulici Mickiewiczova ze severozápadní strany. Od 

komunikace povede chodník šířky k hlavnímu vchodu, dále příjezdová cesta a rampa ke garáži 

v šířce. K prodejně bude samostatná příjezdová cesta šířky. Zpevněné přístupové plochy jsou 

vydlážděny zámkovou dlažbou. Rampa bude z velkých betonových dlaždic. Vedle parkovací 

plochy pro provozovnu je vydlážděná plocha zámkovou dlažbou pro prodej spojený s provozovnou. 

Inženýrské sítě vedou pod komunikací a v přilehlém zatravněném pruhu mezi komunikací a 

pozemkem odkud bude přivedena plynová, vodovodní, kanalizační a elektrická přípojka. Hlavní 

uzávěr plynu a spínač elektrické energie jsou na hranici pozemku. Vodovodní šachta a revizní 

šachta kanalizace je před domem na pozemku. Dešťová voda ze svodů se stahuje do vsakovací 

jímky, kde může být čerpadlem přečerpána a použita pro zalévání zahrady. 

 

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

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Napojení rodinného domu na veřejnou komunikaci je zajištěno pomocí příjezdové cesty ze 

zámkové dlažby a rampy z betonových dlaždic do garáže. Rampa je v největším povoleném sklonu 

17%. Šířka příjezdové cesty do garáže je 3,5m. K hlavnímu vchodu do objektu vede chodník šířky 

1m, který je také ze zámkové dlažby. Příjezdová cesta k prodejně je v šířce 3,5m a parkovací plocha 

je navržena pro dvě vozidla. Veškeré zpevněné přístupy k domu jsou opatřeny posuvnými 

uzamykatelnými bránami na elektropohon nebo uzamykatelnou brankou. Rodinný dům je na 

inženýrské sítě napojen přípojkami. Přípojka kanalizace je z PVC DN 150 délky 13,5m, přípojka 

vodovodu HDPE 100 SDR 11 délky 9,5m. Obě přípojky mají revizní šachty na pozemku. Plynová 

přípojka a elektrická přípojka má na hranici pozemku hlavní uzávěr a spínač. Řešení domovního 

rozvodu je předmětem jiného samostatného projektu.  

 



f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení ochrany 

 

Stavba rodinného domu a jeho užívání nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Projekt je 

řešen v souladu se všemi všeobecně platnými zákonnými předpisy pro ochranu životního prostředí. 

Ochranou před negativními vlivy na okolí bude minimalizace provozu nákladní dopravy spojené se 

stavbou. Komunální odpad bude umístěn v severozápadní části na hranici pozemku, u brány 

příjezdové cesty do garáže a bude sloužit pro bytovou i provozní část.  

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

Vstup na pozemek z komunikace je bezbariérový. Celý objekt není řešen bezbariérově. 

 

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

dokumentace 

 

Na pozemku nebyl proveden inženýrsko- geologický průzkum. Bylo provedeno jen předběžné 

zjištění základové půdy dle geologických map. Jedná se o hlinitopísčitý sediment třídy S4 

s únosností Rdt= 175 kPa. Hladina podzemní vody se nachází 5m pod povrchem, nepředpokládá se 

její vzestup, protože se v okolí nenachází žádná vodoteč a samotná základová konstrukce tedy 

nebude podzemní vodou ohrožena. Geologický průzkum bude řešen v rámci výstavby objektu, 

únosnost zeminy bude stanovena dodavatel během výkopových prací. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, bude řešen v rámci výstavby objektu. 

V místě stavby nebylo provedeno měření radonové aktivity. V okolních objektech se stejným 

účelem a využitím v této lokalitě byl proveden průzkum v roce 2006. Z výsledků měření objemové 

aktivity radonu v interiérech vyplývá, že objekty splňují požadavky a protiradonová opatření není 

nutno provádět.  

 

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

 

Před zahájením stavby bude geodetem vyměřen budoucí objekt a vypracován vytyčovací výkres, 

podle něhož bude vytyčen rodinný dům v terénu. Úroveň podlahy 1.NP je zaměřena jako +253,400 

m n. m., výškový systém BPV. Vytyčení budoucího domu je vztaženo k hlavním vytyčovacím 

bodům.  

 

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

soubory 

 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

  

  1. Vlastní objekt 

  2. Zpevněné plochy  

  3. Přípojky 

  4. Vsakovací jímka 

  5. Opěrné zdi 

  6. Oplocení 

  7. Místo pro komunální odpad 

  8. Parkování 

  9. Zahradní úpravy 

 

 

 



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

 

Stavba nebude mít žádny negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při výstavbě může dojít ke 

zvýšené hlučnosti a prašnosti popřípadě znečištění příjezdové komunikace.  

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 

Při provádění stavby je potřeba dbát na důsledné dodržení platných bezpečnostních předpisů. 

Zejména je potřeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na 

bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavba je navržena tak, aby při výstavbě a jejím užívání nedošlo ke zřícení stavby nebo její části, 

nedocházelo k nepřípustnému přetvoření a poškození jiných částí stavby v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce. Celý objekt je navržen v systému POROTHERM a je potřeba 

dodržovat předepsané konstrukční zásady výrobce spolu se statickými tabulkami.  

 

3. Požární bezpečnost 
 

Požární bezpečnost stavby a její požadavky jsou dány příslušnými předpisy a normami. Požární 

bezpečnost stavby řeší projekt požárně bezpečnostní řešení rodinného domu, který je přílohou této 

práce. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

V prvním i druhém nadzemním podlaží je navržena koupelna a wc. V prvním podlaží je wc 

s umyvadlem odděleno od koupelny, v druhém je spojeno s koupelnou. V koupelně v 1.NP je 

sprchový kout, umyvadlo a pračka. V 2.NP je rohová vana a umyvadlo. V provozní části je 

navrženo wc s umyvadlem. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna kanalizací. 

Dešťová voda bude stažena do vsakovací jímky na pozemku a bude sloužit k zalévání zahrady. 

Stavba je dostatečně zaizolována hydroizolací, aby se v interiérech nevyskytovala nežádoucí 

vlhkost. Všechny místnosti mají dostatečné denní osvětlení a přímé větrání kromě chodby a wc 

v provozní části a šaten v 2.NP. Tam je nutno nainstalovat osvětlení na fotobuňku a ventilátor popř. 

vyvést větrací průduch na fasádu. Suterén taktéž není přirozeně osvětlen a větrán, proto jsou zde 

všechny místnosti uměle osvětleny. Pohyb vzduchu v garáži a v celém suterénu zajišťují větrací 

průduchy na čelní straně u garážových vrat a mezi všemi místnostmi. Vytápění je zajištěno pomocí 

plynového kondenzačního kotle značky JUNKERS s průtokovým ohřevem vody. Topení je 

v jednotlivých místnostech regulováno pomocí termostatických ventilů. 

 

5. Bezpečnost při užívání 
 

Stavba je navržena tak, aby byla při jejím užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti je ve 

výšce 950mm a navazuje na zábradlí v 2.NP. Rampa do garáže je v nejvyšším dovoleném sklonu 

17%. Bezpečnostní opatření v domě je navržena dle ČSN 734130/2010 Schodiště a šikmé rampy.  

 

 

 

 



6. Ochrana proti hluku 
 

Konstrukce vyhovují z hlediska šíření hluku do okolí současné normě. V objektu nebude vytvářen 

žádný nadměrný hluk a tak okolí nebude zatěžováno.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Je zajištěno splnění všech požadavků na energetickou náročnost budovy. Rodinný dům je 

projektován v souladu s platnou ČSN 730540. Tepelné vlastnosti skladeb stavebních konstrukcí 

v objektu jsou navrženy na požadované hodnoty. 

 

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

Vstup na pozemek z komunikace je bezbariérový. Celý objekt není řešen bezbariérově. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Obvodové stěnové konstrukce a podlahy v suterénu a 1.NP obsahují hydroizolační vrstvu, která 

zamezuje prostup případného radonu a zemní vlhkosti podloží do objektu. Ostatní vlivy stavbu 

neohrožují. 

 

10. Ochrana obyvatelstva  
 

Objekt splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva. Nově postavený rodinný dům nebude 

ohrožovat veřejné obyvatelstvo ani sousedy.  

 

11. Inženýrské stavby 
 

Rodinný dům je napojen na inženýrské sítě pomocí přípojek vodovodu, kanalizace, plynu a 

nadzemního rozvodu nízkého napětí. Napojení rodinného domu na veřejnou komunikaci je 

zajištěno pomocí příjezdové cesty ze zámkové dlažby a rampy z betonových dlaždic do garáže. 

Rampa je v největším povoleném sklonu 17%. Šířka příjezdové cesty do garáže je 3,5m. 

K hlavnímu vchodu do objektu vede chodník šířky 1m, který je také ze zámkové dlažby. Příjezdová 

cesta k prodejně je v šířce 3,5m a parkovací plocha je navržena pro dvě vozidla. Veškeré zpevněné 

přístupy k domu jsou opatřeny posuvnými uzamykatelnými bránami na elektropohon nebo 

uzamykatelnou brankou. 

 

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

vyskytují) 
 

Na stavbě se žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení nevyskytují. 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 24.5. 2013                        Vypracovala:                              Markéta Miczková 
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1. Identifikace stavby 
 

Název stavby:   Rodinný dům se zimní zahradou 

Investor:   Jiří Miczka, Karviná, Tř. 17 listopadu 2417, 73506 

Projektant:   Markéta Miczková, Karviná, Tř. 17 listopadu 2417, 73506 

Místo stavby:   Mickiewiczova č.p. 2615, Karviná- Mizerov, 73301 

Okres:    Karviná 

Číslo parcely:   2615 

Katastrální území:  Karviná 

Charakteristika stavby: Rodinný dům s provozovnou  

Účel stavby:   bydlení, služby 

Výměra pozemku:  1313m
2
 

Zastavěná plocha:  239m
2
 

Datum:   květen 2013 

 

2. Členění objektu  
 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

  

  1. Vlastní objekt 

  2. Zpevněné plochy  

  3. Přípojky 

  4. Vsakovací jímka 

  5. Opěrné zdi 

  6. Oplocení 

  7. Místo pro komunální odpad 

  8. Parkování 

  9. Zahradní úpravy 

 

3. Architektonické řešení 
 

Navrhovaný objekt je novostavba jednogeneračního rodinného domu s provozovnou. Jedná se o 

prodejnu zahradnických potřeb a rostlin. Fasádní barva byla zvolena ve smetanové barvě. Okna jsou 

v celém domě použita plastová s imitací dřeva v barvě ořechu. Vstupní dveře jsou z masivu 

s povrchovou dýhou v barvě ořechu. Rámy zimní zahrady jsou taktéž plastové s imitací dřeva. Sokl 

je obložen přírodním žulovým kamenem. Opěrné zdi u rampy do garáže jsou tvořeny z gabionů 

plněných lomovým kamenem.  

 

4. Dispoziční řešení 
 

Objekt je rozdělen na provozní a bytovou část. Do obytné části se vchází hlavním vchodem přes 

zádveří do haly, kde se nachází schodiště do podkroví. V prvním podlaží se nachází obývací pokoj, 

kuchyně se spíží, jídelna, která je řešena jako vestavěná zimní zahrada. Dále pak šatna, koupelna a 

wc.  V podkroví se nachází ložnice, dětský pokoj, pracovna, šatna a koupelna + wc. Prodejna má 

své sociální zařízení a kancelář. Celý prostor prodejny je prosklený. Obytný prostor není spojen 

s garáží ani s provozovnou. Hlavní vchod do prodejny je ze severozápadní strany. Do suterénu je 

přístup garážovými vraty a nachází se v něm garáž, kotelna, komora a dílna.  

 

 

 

 



SUTERÉN 

Označení Název Plocha (m
2
) 

1S01 Garáž 26,23 

1S02 Dílna 10,6 

1S03 Kotelna 9,35 

1S04 Komora 9,35 

 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

Označení Název Plocha (m
2
) 

100 Závětří 7,63 

101 Předsíň 5,7 

102 Šatna 5,85 

103 Hala 18,5 

104 WC 2,82 

105 Koupelna 8,58 

106 Obývací pokoj 18,2 

107 Jídelna 21,5 

108 Kuchyně 21,85 

109 WC 2,64 

110 Chodba 4,2 

111 Spíž 7,3 

112 Kancelář 6,83 

113 Prodejna 18,42 

 

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ (PODKROVÍ) 

Označení Název Plocha (m
2
) 

201 Chodba 23,0 

202 Pracovna 11,38 

203 Koupelna + WC 10,85 

204 Ložnice 24,37 

205 Dětský pokoj 35,22 

206 Sezónní šatna 9,75 

207 Šatna 8,38 

Celková užitná plocha: 328,5 m
2
 

 

5. Popis konstrukcí  
 

a) Výkopy 

 

Prvním krokem výkopových prací bude sejmutí ornice v tloušťce 150mm. Jelikož je objekt částečně 

podsklepen, výkopy se budou provádět pro dvě výškové úrovně. Výkopy pro základy v suterénu 

budou prováděny až do hloubky 3,6m od projektované nuly a pro základy 1.NP do hloubky 1,35m 

od projektované nuly. Jak bylo zmíněno výše, při výkopových pracích posoudí odborný geolog 

základovou spáru a určí její skutečnou únosnost. Vše zapíše do stavebního deníku. Výkopy pro 

kanalizaci budou provedeny dle projektu kanalizace. Veškeré násypy budou řádně zhutněny. 

Kontrolu a zhutnění zemin bude kontrolovat odborný geolog v souladu s ČSN 72 1006. Vykopaná 

zemina bude uložena na staveništi. Přebytečná zemina bude použita při dokončovacích pracích a na 

terénní úpravy zahrady.  

 

 



b) Základy 

 

Pro budoucí objekt byla zvolena základová konstrukce v podobě betonových pásů. Nacházejí se pod 

obvodovými i vnitřními nosnými stěnami. Základové pásy jsou umístěny v nezámrzné hloubce a 

jejich rozměr je určen na základě výpočtu. Spolu se základy objektu se zřídí opěrné zdi u sjezdu do 

suterénu v podobě prefa gabionů, které se vzájemně provážou. V podsklepené části objektu budou 

základy i podkladní deska z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí. Základy pod 1.NP budou 

ze železobetonu C20/25, B500. 

 

c) Svislé konstrukce 

 

Na základovou konstrukci budou v podsklepené části nasedat suterénní zdi z betonových tvarovek, 

které slouží zároveň jako ztracené bednění. Tvarovky jsou vybrány od firmy PRESBETON o 

rozměrech 500x400x250mm. Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic POROTHERM 24 

PROFI DRYFIX .Vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic POROTHERM 14 PROFI 

DRYFIX.  

V nadzemních podlažích budou pro obvodové stěny použity tvárnice POROTHERM 44 PROFI 

DRYFIX. Vnitřní nosné zdi jsou z keramických tvárnic POROTHERM 24 PROFI DRYFIX a 

vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic POROTHERM 14 PROFI DRYFIX. Vše vyzděno 

na zdící pěnu DRYFIX. Komín je proveden systémem SCHIEDEL typ Absolut 360x360mm.  

 

d) Vodorovné konstrukce 

 

Strop suterénu a zároveň podkladní deska na terénu je z monolitického železobetonu C20/25, B500. 

Stropní konstrukce nad 1.NP je provedena systémem POROTHERM v podobě nosníku POT 

160x175x2 750 až 5000mm a stropních vložek MIAKO 15/50 a 15/62,5. V úrovni stropu nad 

obvodovými stěnami probíhají věnce s tepelnou izolaci a věncovkou POROTHERM 8/19,5. Nad 

otvory jsou osazeny překlady POROTHERM 7, v obvodových stěnách doplněné tepelnou izolací. 

Jelikož je část prvního patra prosklená, je nutné provést průvlaky v úrovni stropu. Obvodové 

průvlaky budou mít průřez 350x300mm a 350x250mm. Betonáž průvlaků se bude provádět zároveň 

s betonáží stropu. Betonáž průvlaků se bude provádět před betonáží stropu, jelikož slouží jako jeho 

podpora. Průvlaky jsou předmětem statického výpočtu. 

 

e) Schodiště 

 

Do objektu je zvoleno jednoramenné, levotočivé, schodiště, které vede z 1.NP do podkroví. Je 

tvořeno ŽB deskou tl. 100mm z C20/25, B500 s nabetonovánými stupni z prostého betonu C16/20 a 

opatřeno dřevěnou nášlapnou vrstvou. Počet schodišťových stupňů je 16, výška stupně 175mm a 

šířka 280mm. 

 

f) Střešní konstrukce 

 

Část objektu pro bydlení je zastřešena sedlovou střechou, prodejna má svou vlastní pultovou 

střechu. Nosnou konstrukcí sedlové střechy je dřevěný vaznicový krov. 2.NP je obytné podkroví. 

Průřez pozednic je 180/160mm a vaznic 160/180mm. Krokve mají průřez 100/180mm a 

mají osovou vzdálenost 1000mm. Kleštiny a pomocné kleštiny 2x 80/180mm. Pozednice a vaznice 

jsou do pozedních věnců kotveny pomocí chemických kotev FISCHER ve vzdálenosti 2000mm. 

Sklon střechy bytové části je 25
o
. 

Nad prodejnou je pultová střecha. Hlavním nosným prvkem je pozednice průřezu 180/160mm, která 

je do pozedního věnce kotvena chemickou kotvou FISCHER ve vzdálenosti 2000mm a vrcholová 

vaznice průřezu 160/180mm, která je kotvena zboku do obvodové zdi pomocí chemické kotvy 



FISCHER ve vzdálenosti 250mm. Dalším prvkem krovu jsou krokve průřezu 100/180mm. Sklon 

střechy je 15
 o
.  

Střešní krytinou obou střech jsou betonové tašky KM BETA, typ HODONKA v černé barvě. 

Střešní plášť tvoří betonové tašky, latě 60/40mm, kontralatě 60/40mm, difuzně otevřená PE folie 

Jutafol, tepelná izolace z minerální vlny Isover mezi krokvemi v tl. 180mm, stejná tepelná izolace 

pod krokvemi v dřevěném roštu tl. 40mm, vrstva parozábrany PE folie Jutafol. Nosným prvkem pro 

podhled jsou hliníkové profily CD 60x27x4mm a na nich zavěšené sádrokartonové desky RIGIPS 

tl. 12,5mm. Do mezi střešního prostoru je možno se dostat protipožárním otvorem se shrnovacími 

schody, který také vede k výlezu na střechu VELUX.  

Veškeré dřevěné prvky krovu budou ze smrkového dřeva a budou naimpregnovány proti hmyzu, 

plísním a ohni. V částech krovu, který je pohledový, bude impregnace bezbarvá. 

Střecha je odvodněna pomocí střešních žlabů a střešních svodů LINDAB. 

 

g) Komíny a větrací průduchy 

 

Pro odvod spalin je navržen jednoprůduchový komín SCHIEDEL Absolut TURBO se zadním 

odvětráním pro přívod spalovacího vzduchu k plynovému kotli JUNKERS. Jeho rozměry jsou 

360x360mm. Povrchovou úpravou vývodu komínu nad střechou je prefabrikovaný komínový plášť 

s imitací zdiva. Budova je vytápěna pomocí otopných těles s termostatickým ventilem v každé 

místnosti.   

Většina místností v objektu je větrána přirozeně okny. V místnostech kde okno není navrženo je 

větrání zajištěno pomocí větracích průduchů vyvedených na fasádu nebo vedených do vedlejších  

místností větraných okny. Jedná se především o šatny. Garáž je větrána dvěma větracími průduchy 

v rozdílných výškách. Ostatní místnosti v suterénu jsou větrány pomocí průduchu mezi každou 

z nich. WC v provozovně je větráno pomocí ventilátoru s vývodem na střechu. Všechny šachty pro 

vedení rozvodů jsou odvětrány na střechu. Větrací potrubí je navrženo jako trouba z PVC o 

průměru 100 mm.  

 

h) Podlahy  

 

Konstrukce a skladby podlah jsou vypsány na výkrese č. 10- Příčný řez A-A. Nášlapná vrstva byla 

zvolena pro jednotlivé místnosti podle jejich účelu. V místě styku dvou různých nášlapných vrstev 

jsou začisťovací lišty nebo prahy.  

 

i) Povrchové úpravy 

 

a) vnější 

Fasáda je provedena z tepelně izolační perlitové omítky POROTHERM TO tl. 30mm a na to vnější 

omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5mm. Fasádní barva je zvolena od firmy Baumit v odstínu 

smetanové. Sokl je vytvořen z žulového obkladu.  

 

b) vnitřní 

V interiérech jsou použity vnitřní omítky firmy POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm. 

V obytných místnostech bude nanesena jemná ruční jednovrstvá omítka a vymalováno barvami 

Primalex. V suterénu je použita sádrová omítka BAUMIT pro provozy se zvýšenou vlhkostí. 

V koupelnách a wc bude keramický obklad až po spodní úroveň stropu a podhledu. V kuchyni je za 

kuchyňskou linkou keramický obklad od výšky 800mm až do výšky 1 400mm. 

 

 

 

 



j) Výplně otvorů 

 

V objektu jsou použita plastová okna značky VEKRA s izolačním trojsklem a střešní okna značky 

VELUX. Prosklení vestavěné zimní zahrady se skládá z plastových členěných rámů a izolačního 

trojskla značky FENSTER. Všechny dveře jsou značky MASONITE. Vnitřní dveře jsou 

z polotvrdých dřevovláknitých desek, vchodové dveře z masivu. Všechny rámy oken, prosklení a 

dveře mají povrchovou úpravu v barvě tmavého ořechu, dveře v suterénu jsou navrženy bílé. 

Garážová vrata jsou sekční od firmy LOMAX.  

Rozměry a vlastnosti prvků jsou v přílohách výpisů. 

 

k) Tepelná izolace 

 

Tepelná izolace je navržena v souladu s normou ČSN 73 0540. Podkladní deska na zemině 

v suterénu je zaizolovaná tepelnou izolací EPS ISOVER Perimetr v tl. 50mm. Suterénní zdi jsou 

izolovány tepelnou izolaci EPS ISOVER Perimetr v tl. 50mm. Suterén se považuje za nevytápěný 

prostor, minimální tepelná izolace je tam z důvodu zamezení ztráty tepla od kotle. Tepelná izolace 

1.NP je EPS ISOVER Perimetr ve dvou vrstvách v tl. 100mm a 50mm. Ztužující věnce stropu a 

pozední věnce jsou zaizolovány tepelnou izolaci EPS ISOVER 70F v tl. 100mm. Izolace překladů 

je tepelná izolace EPS ISOVER 70S v tl. 80mm. Podkroví je zaizolováno minerální vlnou ISOVER 

Orsik v tl. 180mm a 40mm. Všechny skladby splňují požadovaný součinitel prostupu tepla a blíží se 

k doporučenému.  

 

l) Izolace proti vlhkosti 

 

Hydroizolace jsou provedeny v souladu s ČSN P 73 0600. Spodní stavba je zaizolována 

oxidovanými asfaltovými pásy DEKGLASS G200 S40 tl. 4mm, které jsou použity na svislé i 

vodorovné konstrukce. Při přechodu mezi svislou a vodorovnou hydroizolací je použitý zpětný spoj 

s překrytím minimálně 200mm. Hydroizolaci na suteréním zdivu chrání přizdívka z cihel plných 

pálených na výšku nebo tepelná izolace EPS ISOVER Perimetr v tl. 50mm + nopová folie 

Guttabeta N. Hydroizolace je vytažena 200mm nad úroveň terénu. Ve střešním plášti je použitá 

parozábrana PE folie Jutafol a difuzně otevřená PE folie Jutafol. 

 

m) Akustická izolace 

 

Z hlediska akustiky je zohledněn požadavek na ČSN 73 0532 na konstrukce mezi místnostmi 

různého určení a konstrukce obvodového pláště.  

 

n) Klempířské výrobky 

 

Vnější parapety, oplechování komína a oplechování napojení pultové střechy, bude provedeno 

z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55mm s černou povrchovou úpravou.  

Střecha je odvodněna pomocí okapového systému LINDAB. Viz příloha výpis klempířských prvků. 

  

o) Truhlářské výrobky 

 

Madlo zábradlí u schodiště bude vyrobeno z bukového dřeva a bude mít průměr 50mm. Viz příloha 

výpis truhlářských výrobků. 

 

 

 

 



p) Zámečnické výrobky 

 

Vnitřní zábradlí na schodišti a ve 2.NP bude z nerezi. Tvoří ho podélné pruty přichycené ke 

sloupkům. Ty jsou kotvené do schodišťových stupňů shora. Viz příloha výpis zámečnických prvků. 

 

6. Základní normy a předpisy závazné pro stavbu 
 

ČSN 73 0540 část 1-4 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580 část 1-2 Denní osvětlení budov   

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb 

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb- budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN EN 1996-1-1  Eurokod 6: Navrhování zděných konstrukcí: obecná pravidla pro  

    vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

ČSN 73 1901   Navrhování střech- základní ustanovení     

ČSN 73 3450   Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 4201   Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

    paliv 

ČSN 73 4301   Obytné budovy 

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami. Použité materiály a jejich instalace bude odpovídat příslušným 

normám.  

 

8. Nároky na energii, média 
 

Nároky na jednotlivé energie a média jsou popsány v jednotlivých technických zprávách 

příslušných odvětví. 

 

9. Likvidace odpadu 
 

Domovní odpad se bude ukládat na příslušné místo na západní straně pozemku, kde bude umístěn 

odpadní kontejner. Pravidelný odvoz odpadu bude provádět placená firma, která má s městem 

Karviná smlouvu k této činnosti.  

Odpad ze stavby bude zlikvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb. a 

vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. 

 

10. Doprava v klidu 
 

Doprava pro obyvatele domu popř. jejich návštěv je zajištěna na vlastním pozemku v garáži nebo na 

parkovací ploše na rampě.  

 

11. Napojení na inženýrské sítě 
 

Projektovaný objekt bude napojen na inženýrské sítě vedoucí v přilehlé ulici. Tyto záležitosti jsou 

detailně zpracovány v projektu s nimi související.  



12. Barevné a materiálové řešení 
 

Vnější tepelněizolační omítka POROTHERM TO, fasádní barva Baumit- barva smetanová 

Kamenný obklad v oblasti soklu- žula 

Opěrná zeď, gabiony- výplň lomový kámen 

Garážová vrata sekční LOMAX- folie imitace dřeva 

Rámy oken VEKRA a zimní zahrady FENSTER- imitace dřeva ořech 

Vstupní dveře MASONITE- imitace dřeva ořech 

Oplechování, okapy, parapety- ocelový pozinkovaný plech- barva černá 

Střešní betonové tašky KMBETA Hodonka- barva černá  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 24.5. 2013                        Vypracovala:                              Markéta Miczková 

                                                                                                                  

              ..................................... 

             podpis 



Závěr 

 
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu se 

zahradnictvím. Objekt je navržen jako třípodlažní s jedním částečným podzemním a dvěma 

nadzemními podlažími. Druhé patro slouží jako podkroví. V objektu se nachází jeden byt pro čtyř 

až pěti člennou rodinu a jedna provozovna, která je od obytné části zcela oddělena bez možnosti 

vnitřního průchodu. Garáž je umístěna do suterénu. Prostor jídelny a prodejny v 1.NP je prosklený. 

Stavební materiály, konstrukční řešení a technické vybavení domu uvedené ve výkresech a 

technických zprávách vyhovují platným normám, zákonům a vyhláškám. Rodinný dům splňuje 

technické požadavky z hlediska požární bezpečnosti i tepelné techniky. Při stavebních pracích je 

nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a dodržovat předepsané technologické postupy. Objekt 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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Anotace práce Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s prodejnou 

zahradnických potřeb a rostlin na okraji města Karviná. Jedná se o částečně 

podsklepený dvoupodlažní objekt, jehož druhé patro slouží jako podkroví. Objekt 

má dvě střechy. Bytová část je zastřešena sedlovou střechou, provozovna 

pultovou střechou. V rodinném domě se nachází jedna bytová jednotka a 

provozovna s vlastním zázemím. Prodejna, jídelna a část pokoje je proskleno. 

 

Anotace práce v 
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This bachelor’s thesis is focused on proposal of family house with garden’s 

equipment and goods shop, situated on the edge of Karviná town. It´s a 

particularly basement two floors’s house. The second floor is designed as attic. 

The house has two roofs. Living part is roofed with saddle roof, the shop with 

stand roof. In the family house is situated living part and shop with own 

background. Shop, dining room and part of the ward is glassed-in. 
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