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Abstrakt 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří, která má svůj vlastní vstup. 

Půdorysný tvar je sestaven ze dvou na sebe přiléhajících obdélníků. Objekt se skládá ze dvou 

nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. V suterénu se nachází garáž pro dva osobní 

automobily.  Rodinný dům je zastřešen plochou střechou. Nad garáží je navržena vegetační 

střecha. Jsou navrženy dvě pochozí terasy. Budova je navržena z konstrukčního systému 

Heluz Plus30. 

  
Klíčová slova 
  
Rodinný dům s projekční kanceláří, částečně podsklepený, plochá střecha, vegetační střecha, 

garáž, terasa 

  
Abstract 
 
The thesis is focused on planning a new house with an office with its own entrance. Ground 

plan consists of two mutually adjacent rectangles. The object includes two above ground 

floors with partial basement. The basement provides garage for two cars. The house is 

covered with a flat roof.  The garage is designed to be covered with vegetative roof. Two 

terraces are designed for the building. The building is designed in the walling structural 

systém Heluz Plus 30. 

  
Keywords 
 

Detached house with design office, partal basement, flat roof, vegetative roof, garage, terrace 
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Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je vypracování kompletní projektové dokumentace rodinného 

domu s projekční kanceláří v obci Droždín u města Olomouc. Parcela se nachází v 

zastavěném území obce v zóně pro bydlení individuální a je určena k výstavbě rodinných 

domů. Novostavba rodinného domu a využití pozemku je v souladu s územním plánem, který 

má obec Droždín. Dům je navrhnut pro čtyřčlennou rodinu. Navrhovaná stavba má 

vhodné architektonické řešení  a svým vznikem nenaruší ráz okolní zástavby v okrajové části 

obce Droždín. Výstavba bude probíhat v souladu s platnými právními ustanoveními a zákony. 

Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Objekt není určen k 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu,a proto tato problematika  není v projektu 

řešena.  Rodinný dům se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepen a je 

zastřešen plochou střechou se sklonem 3%. Nad garáží je navržena vegetační střecha se 

sklonem spádových klínů taktéž 3%. Jsou navrženy dvě pochozí terasy. Dále jsou 

v samostatných přílohách připojeny jednotlivé části projektu jako je například výpočet 

schodiště, zpráva požární bezpečnosti, výkresová dokumentace. 
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a) identifikace  stavby,  jméno  a  příjmení,  místo  trvalého  pobytu    stavebníka,  

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

osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod    kterým  je  zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů  nebo  Českou  komorou  

autorizovaných  inženýrů  a techniků    činných  ve  výstavbě  s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace,  dále  jeho  kontaktní  adresa  a  základní 

charakteristika   stavby a její účel, 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY : 

 
Název stavby  Rodinný dům s projekční kanceláří 

Místo stavby  Obec:    Droždín 

    Katastrální území : Droždín (okres Olomouc);632635 

    Stavební parcela č.: 1294/13 

Charakter stavby Novostavba 

Účel stavby  Bydlení a podnikatelská činnost 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA : 

 
Jméno a příjmení Jiří Riznar 

Adresa   Blažounova 99 

    Olomouc 756 11 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA : 

 
Jméno a příjmení Tereza Filgasová 

Adresa   Blažounova 99 

    Olomouc 756 11 

 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL : 

 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří, která má svůj vlastní 

vstup. Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. 

V suterénu se nachází garáž pro dva osobní automobily. Jsou navrženy dvě pochozí 

terasy. Jedna je umístěna v úrovni prvního nadzemního podlaží, druhá je umístěna 

v úrovni druhého nadzemního podlaží.  Rodinný dům je zastřešen plochou střechou se 



sklonem 3%. Nad garáží je navržena vegetační střecha se sklonem spádových klínů 

taktéž 3%. 

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

 
ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ : 

 
V součastné době je území nezastavěné a nenachází se na něm stromy ani keře. Dle 

výpisu katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda o výměře 1511 m².  

 
ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU : 

 
Jedná se o parcelu č. 1294/13 v katastrálním  území obce Droždín. Parcela č. 1294/13 

je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda a sousedí s parcelami 1294/59, 

1294/50, 1294/14, 1294/12, 1294/94. Parcela se nachází v zastavěném území obce v 

zóně pro bydlení individuální a je určena k výstavbě rodinných domů.  

 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  infrastrukturu 
 

ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH : 

 
Na stavebním pozemku nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

 
ÚDAJE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU : 

 
Vjezd na pozemek je přístupný z jihozápadní strany pozemku z nově vybudované 

přilehlé sběrné komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu obce. Tato 

komunikace je v soukromém vlastnictví majitelů okolních pozemků. Na pozemku 

stavebníka je mezi garáží a místní sběrnou komunikací navržen příjezdový sjezd z  

pojezdové dlažby Presbeton.  

 
ÚDAJE O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU : 

 
Pro nově vznikající obytnou zástavbu byla vybudována kompletní infrastruktura 

inženýrských sítí, jako je jednotný kanalizační řád, vodovodní řád, nízkotlaký 

plynovod, vedení NN a komunikační kabely. Pozemek má přivedeny inženýrské sítě 

přímo na pozemek s možností pozdějšího připojení objektu. Napojení na technickou 

infrastrukturu bude provedeno na parcele č. 1294/13. 

 
 



d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Zřízení nových inženýrských sítí bylo dostatečně předem projednáno s poskytovateli a se 

stavebním úřadem v Olomouci. Byly sjednány způsoby a přesná místa napojení na již 

stávající vedení. Navrhovaná stavba má vhodné architektonické řešení  a svým vznikem 

nenaruší ráz okolní zástavby v okrajové části obce Droždín. Veškeré práce spojené s 

výstavbou a později s využíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou životního 

prostředí. 

e)  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

Výstavba bude probíhat v souladu s platnými právními ustanoveními a zákony. Bude 

provedena pomocí běžných technologii. 

 
f) údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně  

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

 
Novostavba rodinného domu a využití pozemku je v souladu s územním plánem, který má 

obec Droždín. 

 
g)  věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a  jiná opatření v 

dotčeném území, 

 
Novostavba rodinného domu (SO01) je věcně a časově vázaná na výstavbu dalších 

stavebních objektů na stavebním pozemku a to: 

 
SO 05 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍ VEDENÍ 

SO 06 NAPOJENÍ EL. ENERGIE DO OBJEKTU OD STÁVAJICÍHO 

ELEKTROMĚRU 

SO 07 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 08 NAPOJENÍ VODOVODU DO OJEKTU OD STÁVAJICÍ PŘÍPOJKY 

SO 09 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

 h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 
Předpokládaná lhůta výstavby 2 roky. Datum zahájení stavby podzim 2013. Datum 

ukončení stavby podzim  2015. Během výstavby musí jednotlivé práce na sebe navazovat v 

obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí.  



 
Postup výstavby: 

 
1. zemní práce, terénní úpravy, provizorní oplocení pozemku  

2. výkopové práce 

3. základové konstrukce s prostupy inženýrských sítí  

4. vyzdění  1.PP vč. komína, provedení věnce a stropní konstrukce vč. prostupů 

5. vyzdění  1.NP vč. komína, provedení věnce a stropní konstrukce vč. 

prostupů 

6. vyzdění  2.NP vč. komína, provedení věnců a stropní konstrukce vč. 

prostupů 

7. provedení  ploché střechy  

8. instalace výplní otvorů v obvodových konstrukcích 

9. provedení vnějších povrchových úprav 

10. dokončení vnitřních instalací, provedení vnitřních povrchových úprav 

podlah, instalace vestavěného vybavení, vnější úpravy terénu a zahradní 

práce 

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

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

v  m2,  a  o počtu bytů v budovách m   bytových a nebytových. 

 
Orientační náklady : 

 
Objem :  1462,5m3, 7321500kc vč. DPH (5000 kč/m) 

Plochy parcely :    

   Zastavěná plocha  218,29 m3, 13,09 % 

  Zpevněné plochy              254,17 m3, 15,25 % 

  Zatravněné ploch             1038,73 m3, 71,62 % 

  Celková plocha parcely  1511,00 m3, 100 % 

 

Podlahové plochy objektu: 

 
1 S  111,18m3 

1 NP 233,02 m3 

2 NP 139,57 m3 



 
Ostatní údaje: 

Počet bytových jednotek: 1 

Nadmořská výška:  0,000 = + 276,568 m n.m. Bpv 

Výška stavby nad Ut:  + 7,050 m 

Výška atiky nad 0,000: + 6,900 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V Brně v květnu 2013            Vypracoval: Tereza Filgasová 
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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 okrajové části obce Droždín. Je součástí nově vzniklé obytné 

zástavby. Pozemek je určen k výstavbě individuálních rodinných domů. Jeho situování na 

kopci zaručuje nerušený výhled na Olomouc. Parcela je situována v mírném jihozápadním 

svahu a svou západní stranou sousedí se stávající komunikací. Na pozemku se nenachází 

žádná vzrostá zeleň, pouze travnatý porost. Prostor staveniště je dosud bez zástavby jsou však 

k němu přivedeny veškeré inženýrské sítě. 

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

      souvisejících, 

 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří, která má svůj vlastní vstup. 

Půdorysný tvar je sestaven ze dvou na sebe přiléhajících obdelníků. Objekt se skládá ze dvou 

nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Rodinný dům je zastřešen plochou střechou 

odvodněnou do okapových žlabů. Sklon této střechy je 3%. Nad garáží je navržena vegetační 

střecha se sklonem spádových klínů taktéž 3%. Tato střecha je odvodněna do střešní vpusti. V 

úrovni druhého nadzemního podlaží je navržena pochozí terasa. Povrch této terasy je tvořen 

betonovou dlažbou. Vjezd na pozemek je přístupný ze západní strany pozemku z nově 

vybudované přilehlé sběrné komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu obce. 

Vstup do projekční kanceláře je taktéž z této komunikace. Hlavní vstup do domu je situovaný 

z boční strany objektu orientované na severozápad. Podlaží suterénu rodinného domu je 

řešeno jako provozovna projekční kanceláře. Nachází se zde konkrétně kancelář samotná, 

zázemí kanceláře, sklad a vlastní WC. Dále je v 1.S umístěná garáž pro dva osobní 

automobily. První nadzemní podlaží obsahuje obytnou část – obývací pokoj, kuchyni, jídelnu, 

pokoj pro hosty, koupelnu, WC, také obsahuje technické zázemí objektu - technická místnost, 

a ke společenskému využití – posilovna. Ve druhém nadzemním podlaží je navržena klidová 

zóna domu se dvěma dětskými pokoji s vlastními šatnami, koupelnou, WC, ložnicí s vlastní 

šatnou. Stavba se nachází v oblasti staveb podobného charakteru a nenarušuje tedy stávající 

vzhled lokality. 

 



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

   řešení vnějších ploch, 

 
Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C 16/20. Šířka a hloubka 

základových konstrukcí je dimenzována na únosnost základové spáry 350 kPa a na minimální 

nezámrznou hloubku 0,8 m. Na základových pasech je nadbetonovaná podkladní deska z 

betonu C 16/20 tl. 150 mm vyztužena kari sítěmi Ø 8 mm 150 x 150mm. Obvodové zdivo 

suterénu bude tvořeno bednícími tvárnicemi Prefa BTB rozměrů 50/30/24 a z vnější strany je 

zatepleno tepelnou izolaci Isover Styrodur 3035 CS tl. 120 mm. Obvodové zdivo prvního a 

druhého nadzemní podlaží je zděné z cihelných bloků Heluz Plus 30 tl. 300 mm a z vnější 

strany je zatepleno tepelnou izolaci Baumit open therm tl. 120 mm. Toto zdivo je zděné na 

maltu heluz  TM 39, omítnuto z vnější stany omítkou Baumit openTop, z vnitřní strany 

štukovou omítkou Baumit Štuková omítka extra. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků 

Heluz  Plus 30 tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo je zděné na vápenocementovou maltu Heluz, 

omítnuto z obou stran štukovou omítkou Baumit Štuková omítka extra. Příčky v 1NP jsou 

zděné z keramických tvarnic Heluz 11,5 a Heluz 14. Toto zdivo je zděné na 

vápenocementovou maltu Heluz, omítnuto z obou stran štukovou omítkou Baumit Štuková 

omítka extra. Příčky ve 2NP jsou prováděny ze stejných materiálů jako v 1.NP. Všechny 

nosné stěny jsou zakončeny ztužujícím ŽB věncem. Stropní konstrukce bude tvořena 

monolitickou stropní deskou beton C16/20 vyztuženou ocelí B500B . Celková tloušťka stropu 

je 150 mm, pouze nad obývacím pokojem a kuchyní s jídelnou bude tloušťka stropu 200 mm. 

V místě komínu a v místě vedení stoupacího potrubí budou vytvořeny prostupy. Překlady nad 

otvory v nosných stěnách budou tvořeny nosnými překlady Heluz 23,8, v nenosných stěnách 

překlady Heluz 11,5-125 a Heluz 11,5-150. Nad otvory v obvodových stěnách budou 

překlady v sestavě 4x keramický překlad. Na vnitřních nosných stěnách budou překlady v 

sestavě 3x keramický překlad, nenosných stěnách 1 x keramický překlad. Střecha nad 2NP je 

navržena jako nepochůzná plochá střecha ve sklonu 3 %. Svrchní vrstvu bude tvořit násyp 

praného kameniva frakce 16-32mm. V úrovni druhého nadzemního podlaží je navržena 

pochozí terasa, jejíž povrch bude tvořit betonová dlažba Presbeton Darea rozměrů 600/400/40 

odstín hnědá. V objektu je jednoramenné železobetonové monolitické schodiště. Tloušťka 

desky je 150 mm. Železobetonovým schodištěm se dostaneme ze suterénu až do 2NP.  Okna a 

vstupní dveře budou plastová Inoutic prestige odstín grau aluminium. Všechna okna budou 

zasklena izolačním trojsklem, zdvižně posuvné dveře na terasu jsou zaskleny izolačním 

dvojsklem. V interiéru budou použity dýhované dveře s obložkovými zárubněmi od firmy 



Sapeli typ Alegro model 40, odstín dub. V objektu se nachází jedno komínové těleso. Bude 

použit komínový systém Schiedel Kerastar Ø 160 mm, vnější rozměr 298 mm. Vnější plášť 

z nerez oceli tl. 0,4mm. Tento systém je jednoprůduchový a samonosný. Komínové těleso je 

ukončeno krycí hlavou s protidestovym krytem. Podlahy budou navrženy dle způsobu využití 

jednotlivých místností. Podrobné skladby podlah viz výpis skladeb. 

 Stavba bude napojena pomocí přípojky s vodoměrnou šachtou na veřejný vodovodní řad. 

Venkovní potrubní bude vedeno v hloubené rýze s pískovým podsypem. Vnitřní potrubí k 

výtokovým armaturám je vedeno převážně v instalačních předstěnách. Ohřev teplé vody bude 

zajišťovat kondenzační plynový kotel umístěný  v technické místnosti v 1.NP. Tento kotel 

bude sloužit také k teplovodnímu vytápění vnitřních prostor. Odpadní voda ze všech 

zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím potrubím do odpadního potrubí, 

umístěném v instalační šachtě, a následně do svodného potrubí a tím bude odvedena do 

veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody jsou odvedeny do nádrže na dešťovou vodu, která je 

opatřena přepadem a dále využity jako užitkové. Vnitřní elektroinstalace bude napojena 

přípojkou s elektroměrnou skříní na veřejné vedeni NN. 

Přilehlé plochy budou upraveny pomocí vytěžené zeminy tak, že vznikne plynulý přechod 

mezi stávajícím svahem a ostatními plochami. Od domu bude povrch vyspádován sklonem 

min. 2%. Plochy venkovních teras budou taktéž vyspádovány od objektu ve sklonu 2%. 

Povrch těchto teras bude tvořit betonová dlažba Presbeton. Okolní plochy budou zatravněny.  

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
Vjezd na pozemek je přístupný z jihozápadní strany pozemku z nově vybudované přilehlé 

sběrné komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu obce. Tato komunikace je v 

soukromém vlastnictví majitelů okolních pozemků. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní sběrnou komunikací navržen příjezdový sjezd z pojezdové dlažby Presbeton.  

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

podmínek stanovených  pro  navrhování  staveb  na poddolovaném a svážném území, 

 
Sjezd k pozemku bude z přilehlé komunikace. Při realizaci stavby nebude vzhledem k jejímu 

rozsahu nutno omezit provoz na místní komunikaci. Objekt ani jeho okolí se nenachází na 

poddolovaném ani na výrazně svažitém území. Pozemek je v mírném sklonu necelé 3%.  

 

 



f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 
Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 

je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat v 

zařízeních k tomu určených podle uvedeného zákona. Po dobu provádění výstavby RD bude 

okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Provoz objektu 

nebude negativně ohrožovat okolí zplodinami 

 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

   a komunikací, 

 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

proto  není řešena bezbariérově. Projekční kancelář taktéž není řešena jako bezbariérová. 

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

   projektové dokumentace, 

 
Staveniště a jeho poměry jsou natolik známé na základě okolní zástavby, že nebyly provedeny 

žádné průzkumy. Byl proveden pouze radonový průzkum – viz samostatný projekt. Bylo 

rovněž provedeno zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku (zaměření sklonu). 

 
i)  údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  geodetický referenční 

   polohový a výškový systém, 

 
Výškopisné a polohopisné měření se provede oprávněnou osobou podle příslušné projektové 

dokumentace viz. příloha Situace. Příslušně body vytyčovací sítě jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci viz. příloha situace.  

 
 j)  členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a 

   technologické provozní soubory, 

 

Stavba se dělí na tyto objekty: 

SO01 Rodinný dům s projekční kanceláří  

SO02 Parkovácí stání, připojení ke komunikaci 

SO03 Oplocení pozemku  

SO04 Komunikace a zpevněné plochy   

SO05 Přípojka sdělovacího vedení 



SO06 Přípojka NN 

SO07 Plynovodní přípojka    

SO08 Vodovodní přípojka 

SO09 Kanalizační přípojka 

 

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

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich  minimalizace, 

 
V průběhu stavby bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem a prašností ze 

stavebních strojů a nářadí. Následné užíváni stavby však  nenaruší  ani negativně neovlivni 

okolní pozemky a stavby. Proto ochrana těchto pozemků není nutná.  

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

   uveden v části F. 

 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené předpisem Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům. 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů byly dodrženy minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi 

zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. Dále se 

při pracích na staveništi bude dodržovat Nařízení vlády č. 309/2006 o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 362/2005. Během všech 

stavebních procesů musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, o kterých bude provedeno 

vstupní školení všech pracovníků. Pracovníci jsou povinni používat pracovní oděv, pevnou 

pracovní obuv, přilbu a pracovní rukavice. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Průkaz  statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek 

 
a) zřícení stavby nebo její části, 

   b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

   c) poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo   instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 



   d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci při výstavbě ani v průběhu jejího užívání. 

Z hlediska statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna přenést veškeré zatížení 

působící na ni. Celý návrh je podložen statickým výpočtem viz. samostatný projekt. Stavební 

postupy musí být přesně dodržovány a kontrolovány. 

 
3. Požární bezpečnost 

 
   a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

   b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

   c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

   d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

   e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

viz. samostatný projekt – Požárně bezpečnostní řešení 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 

je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat v 

zařízeních k tomu určených podle uvedeného zákona. Po dobu provádění výstavby RD bude 

okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Provoz objektu 

nebude negativně ohrožovat okolí zplodinami ani vodní zdroje. Stavba bude napojena pomocí 

přípojky s vodoměrnou šachtou na veřejný vodovodní řad. Odpadní voda ze všech 

zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím potrubím do odpadního potrubí, 

umístěném v instalační šachtě, a následně do svodného potrubí a tím bude odvedena do 

veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody jsou odvedeny do nádrže na dešťovou vodu, která je 

opatřena bezpečnostním přepadem a dále využity jako užitkové. Odvětraní kuchyňské linky 

bude provedeno pomocí recirkulační digestoře. Koupelna a WC bude odvětráno pomocí 

nuceného větrání. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí bude zajištěna dodržením 

všech platných zákonů a ustanovení týkajících se této problematiky.  

 
 
 
 



5. Bezpečnost při užívání 

 

Navržené konstrukce a materiály jsou způsobilé pro bezpečné užívání stavby. Stavba je bez 

jakýchkoliv zvýšených nebo mimořádných rizik. Stavba je navržena a bude provedena tak, 

aby při jejím užívání nedocházelo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti objektu. Povrchy 

v prostorách hygienických místností budou mít protiskluzovou úpravu povrchu a budou 

omyvatelné. Pochozí terasa v úrovni druhého nadzemního podlaží bude opatřena zábradlím 

v minimální výšce 1 m. Zábradlí na schodišti musí mít taktéž výšku minimálně 1m. 

Bezpečnost stavby bude také zajištěna uzemněnou elektroinstalací a bude na ni provedena 

revize. 

 
6. Ochrana proti hluku 

 
Rodinný dům se nachází v klidové zóně, rušivé zdroje z vnějšího prostředí jsou minimální. Ve 

fázi výstavby bude zdrojem hluku stavební činnost. Zhotovitel stavebních prací je povinen 

používat stroje a mechanismy, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty uvedené v technickém 

osvědčení. Stavební práce budou prováděny mimo noční hodiny. Po dokončení stavebních 

prací objekt nebude produkovat hluk nad obvyklou mez a není proto nutné řešit jeho 

odhlučnění. Navržené stavebně dělící konstrukce jako jsou například stropní konstrukce nebo 

stěny mezi obytnými místnostmi splňují akustické požadavky dle požadovaných normových 

hodnot. V podlahách bude kročejová izolace, proti zamezení šíření hluku stropy. Potrubní 

rozvody vody a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit pěnovou potrubní 

izolací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
 a)   splnění  požadavků  na  energetickou  náročnost  budov  a  splnění   porovnávacích  

ukazatelů  podle  jednotné  metody  výpočtu  energetické náročnosti budov, 

 
Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí stěn, střech, teras, podlah, stropů a 

výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla viz. 

samostatný projekt – Tepelně technické posouzení,. 

 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

 
viz. samostatný projekt – Tepelně technické posouzení. 



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

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

proto není řešena bezbariérově. Provozovna není řešena bezbariérově. Projekční kancelář  

neumožňuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
9.  Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon,  agresivní spodní vody, 

seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní   pásma apod. 

 
Staveniště a jeho poměry jsou natolik známé na základě okolní zástavby, že nebyly provedeny 

žádné průzkumy. V blízkosti pozemku není žádný vodní tok a tak je hladina podzemní vody 

nízká. Nezasahuje tedy do základové spáry. Nebyl zjištěn výskyt agresivní spodní vody. Byl 

proveden pouze radonový průzkum. Při radonovém průzkumu byl zjištěn střední radonový 

index pozemku tedy nejsou potřeba speciální protiradonové opatření. Jako izolace proti zemní 

vlhkosti bude použit hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás  Dektrade Glastek Al 40 

special mineral a Elastek 40 special mineral. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad 

přilehlý terén. Pozemek určený k výstavbě se nenachází v zátopovém území, není zde zvýšená 

seismicita, pozemek není poddolován, nenacházejí se zde žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma.  

10. Ochrana obyvatelstva 

Splnění  základních  požadavků  na situování a stavební řešení stavby z   hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

Ve fázi výstavby bude prostor staveniště zřetelně označen tak, aby nedošlo k ohrožení 

obyvatelstva. Stavba bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Po dokončení 

stavebních prací objekt nebude nijak ohrožovat obyvatelstvo. Stavba RD je navržena dle 

základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  

  
 
 
 
 
 
 



11. Inženýrské stavby (objekty)  

 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

 
Dešťová voda je odvedena do nádrže na dešťovou vodu, která je opatřena bezpečnostním 

přepadem a dále využívána jako užitková. Zpevněné plochy okolo objektu  budou 

vyspádovány ve sklonu 2%. Odpadní voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena 

připojovacím potrubím do odpadního potrubí, umístěném v instalační šachtě, a následně do 

svodného potrubí a tím bude odvedena do veřejné kanalizační sítě. 

 
b) zásobování vodou, 

 
Stavba bude napojena pomocí přípojky s vodoměrnou šachtou na veřejný vodovodní řad. 

Venkovní potrubní bude vedeno v hloubené rýze s pískovým podsypem. Vnitřní potrubí k 

výtokovým armaturám je vedeno převážně v instalačních předstěnách.  

 
c) zásobování energiemi, 

 
Vnitřní elektroinstalace bude napojena přípojkou s elektroměrnou skříní na veřejné vedeni 

NN 

 
 d) řešení dopravy, 

 
Vjezd na pozemek je přístupný z jihozápadní strany pozemku z nově vybudované přilehlé 

sběrné komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu obce. Tato komunikace je v 

soukromém vlastnictví majitelů okolních pozemků. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní sběrnou komunikací navržen příjezdový sjezd z pojezdové dlažby Presbeton.  

 
   e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

 
Zpevněná plocha sloužící jako sjezd do garáže bude navazovat na hranice pozemku, totéž 

platí pro vstup do projekční kanceláře. Obě tyto plochy budou z betonové dlažby Presbeton. 

Hlavní vstup do domu je situovaný z boční strany objektu orientované na severozápad. 

Zpevněná plocha vedoucí k tomuto vstupu je taktéž z betonové dlažby Presbeton. Dále bude 

provedena zpevněná plocha na venkovní  terase, která bude provedena z keramických dlaždic 

Presbeton Darea. Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno směrem od objektu se 

sklonem 2%.  Budou vybudovány opěrné zídky pro částečné oddělení projekční kanceláře od 



rodinného domu, jejichž horní hrana bude osazena živým plotem. Dále budou provedeny 

terénní úpravy okolo objektu, bude provedeno svahování. Nezpevněné plochy budou 

zatravněny doplněny výsadbou keřů. 

 
   f) elektronické komunikace 

  
Elektronická komunikace bude zajištěna pomocí bezdrátových technologií. 

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

   stavbě vyskytují) 

 

a)  účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 

   zařízení, 

 b) popis technologie výroby, 

 c) údaje o počtu pracovníků, 

 d) údaje o spotřebě energií, 

 e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 

 f) vodní hospodářství, 

 g) řešení technologické dopravy, 

 h) ochrana životního a pracovního prostředí. 

 

Ve stavbě se nenacházejí žádná  technologická zařízení. 
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A) Účel objektu 
 

Objekt rodinného domu s projekční kanceláří bude sloužit k rodinnému bydlení a 

podnikatelské činnosti. 

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 

 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího  rodinného domu s projekční kanceláří, která má 

svůj vlastní vstup. Půdorysný tvar je sestaven ze dvou na sebe přiléhajících obdelníků. Objekt 

se skládá ze dvou nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Rodinný dům je zastřešen 

plochou střechou odvodněnou do okapových žlabů. Sklon této střechy je 3% a vrchní vrstva je 

tvořena kačírkem. Nad garáží je navržena vegetační střecha se sklonem taktéž 3%. V úrovni 

druhého nadzemního podlaží je navržena pochozí terasa. Povrch této terasy je tvořen 

betonovou dlažbou. Vjezd na pozemek je přístupný ze západní strany pozemku z nově 

vybudované přilehlé sběrné komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu obce. 

Vstup do projekční kanceláře je taktéž z této komunikace. Tímto vstupem se dostaneme do 

podlaží suterénu. Nachází se zde konkrétně kancelář samotná, zázemí kanceláře, sklad a WC.  

Dále je v 1.S umístěná garáž pro dva osobní automobily. Hlavní vstup do domu je situovaný 

z boční strany objektu orientované na severozápad a přivádí nás do prvního nadzemního 

podlaží. Tímto vchodem se dostaneme do závětří, které dále umožňuje přístup do šatny, haly a 

technické části rodinného domu. V této části jsou umístěny místnosti jako koupelna, 

posilovna a technická místnost. Z haly je přístupná obytná část rodinného domu a schodiště 

vedoucí do druhého nadzemního podlaží. Obytná část zahrnuje wc, pokoj pro hosty, kuchyni 

s jídelnou a obývací pokoj s přístupem na terasu. Ve druhém nadzemním podlaží je navržena 

klidová zóna domu se dvěma dětskými pokoji s vlastními šatnami, koupelnou, wc, ložnicí 

s vlastní šatnou. Stavba se nachází v oblasti staveb podobného charakteru a nenarušuje tedy 

stávající vzhled lokality. Opěrné zídky lemující vstupu do projekční kanceláře budou řešeny 

jako gabionové konstrukce vyplněnou lomovým kamenem. Sklon takto upraveného svahu 

bude 1:10. Při horním okraji gabionových stěn budou osazeny křoviny zajišťující oddělení 

místa pro návštěvníky projekční kanceláře od  soukromého pozemku. Ke všem vstupům do 

objektu bude vybudována zpevněná plocha jejíž povrch bude tvořen betonovou reliéfní 

dlažbou. Ostatní plochy na pozemku budou zatravněny. Dále budou osazeny okrasnými 



dřevinami a nižší nenáročné kvetoucími trvalkami. Užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace není řešeno. 

C) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, světlení 
a oslunění 
 
Plocha parcely :  1 511 m2 
Užitkové plochy : 254,17 m2 
Obestavěný prostor : 1462,54 m3 
Zatravněné plochy: 1038,73 m2 

Hlavní vchod do objektu je orientovaný na severozápad a je konstrukcemi krytý proti dešti i 

větru. Vzhledem k orientaci rodinného domu je garáž umístěna pod terasou 1.10, aby 

přiléhala k místní komunikaci. Toto umístění ji určuje orientaci na jih. Jelikož je zapuštěná 

v zemi, nebude se přehřívat a její jižní orientace není v rozporu s předepsanou orientací ke 

světovým stranám. Ložnice je orientovaná na východ, kde ranní slunce bude zpříjemňovat 

každodenní vstávání. Dětské pokoje jsou situovány v jižní a západní části domu. To zajistí 

těmto pokojům dostatek světla po celý den. Všechny pobytové místnosti mají dostatečně 

velká okna a jsou tedy splněny požadavky na minimální osvětlení pobytových místností. 

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

 

Nebudou prováděny žádné bourací práce. Na pozemku se nenachází žádná rostlá zeleň. 

Zemní práce započnou sejmutím ornice, která bude řádně uskladněna na pozemku. Poté bude 

proveden výkop stavební jámy a rýh. Vytěžená zemina bude využita k dokončovacím  

terénním úpravám. Objekt je založen na monolitických základových pasech z betonu C16/20. 

Šířka základové konstrukce v nepodsklepené části je 500 mm a výška 850mm. Šířka 

základové konstrukce v podsklepené části je 600 mm a výška 500mm. Na základových 

pasech je nadbetonovaná podkladní deska z betonu C16/20 tl. 150 mm vyztužena kari sítěmi 

Ø 8 mm 150 x 150mm. Budou také vynechány prostupy pro vedení inženýrských sítí. 

Obvodové zdivo suterénu bude tvořeno bednícími tvárnicemi Prefa BTB rozměrů 50/30/24 

s betonovou zálivkou a výztuží. Na suterénní zdivo budou nataveny dva asfaltové pásy plnící 

funkci izolace proti pronikání radonu do stavby. Dále jsou tvárnice z vnější strany zatepleny 

tepelnou izolaci Isover EPS Styrodur 3035 CS tl. 120 mm. Obvodové zdivo prvního a 

druhého nadzemní podlaží je zděné z cihelných bloků Heluz Plus 30 tl. 300 mm a z vnější 



strany je zatepleno tepelnou izolaci Baumit openTherm tl. 120 mm. Toto zdivo je zděné na 

maltu Heluz TM 39, omítnuto z vnější stany omítkou Baumit Open Top, z vnitřní strany 

štukovou omítkou Baumit. Štuková omítka extra. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků 

Heluz Plus 30 tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo je zděné na vápenocementovou maltu Heluz, 

omítnuto z obou stran štukovou omítkou Baumit Štuková omítka extra. Příčky v 1NP jsou 

zděné z keramických tvarnic Heluz 11,5. Toto zdivo je zděné na vápenocementovou maltu 

Heluz, omítnuto z obou stran štukovou omítkou Baumit. Štuková omítka extra. Příčky ve 2NP 

jsou prováděny ze stejných materiálů jako v 1.NP. Všechny nosné stěny jsou zakončeny 

ztužujícím ŽB věncem. Stropní konstrukce bude tvořena monolitickou stropní deskou beton 

C16/20 vyztuženou ocelí B500B. Celková tloušťka stropu je 150 mm. Pouze nad obývacím 

pokojem a kuchyní s jídelnou je tl. 200 mm. V místě komínu a v místě vedení stoupacího 

potrubí budou vytvořeny prostupy. Překlady nad otvory v nosných stěnách budou tvořeny 

nosnými překlady Heluz 23,8, v nenosných stěnách překlady Heluz 11,5-125 a Heluz 11,5-

150. Nad otvory v obvodových stěnách budou překlady v sestavě 4x keramický překlad. Na 

vnitřních nosných stěnách budou překlady v sestavě 3x keramický překlad, nenosných 

stěnách 1 x keramický překlad Střecha nad 2NP je navržena jako nepochůzná plochá střecha 

pod úhlem 3 %. Svrchní vrstvu bude tvořit násyp praného kameniva frakce 16-32mm. V 

úrovni druhého nadzemního podlaží je navržena pochozí terasa, jejíž povrch bude tvořit 

betonová dlažba Presbeton Darea rozměrů 600/400/40 odstín hnědá. V objektu je 

jednoramenné železobetonové monolitické schodiště. Tloušťka desky je 150 mm. 

Železobetonovým schodištěm se dostaneme ze suterénu až do 2NP. Okna a vstupní dveře 

budou plastová Inoutic Prestige odstín Grau aluminium. Všechna okna budou zasklena 

izolačním trojsklem, zdvižně posuvné dveře na terasu jsou zaskleny izolačním dvojsklem. 

V interieru budou použity dýhované dveře s obložkovými zárubněmi od firmy Sapeli. 

V objektu se nachází jedno komínové těleso. Bude použit komínový systém Schiedel Kerastar 

Ø 160 mm, vnější rozměr 298 mm. Vnější plášť z nerez oceli tl. 0,4mm. Tento systém je 

jednoprůduchový a samonosný. Komínové těleso je ukončeno krycí hlavou s protidestovym 

krytem. Podlahy budou navrženy dle způsobu využití jednotlivých místností. Podrobné 

skladby podlah viz výpis skladeb. Přilehlé plochy budou upraveny pomocí vytěžené zeminy 

tak, že vznikne plynulý přechod mezi stávajícím svahem a ostatními plochami. Od domu bude 

povrch vyspádován sklonem min. 2%. Plochy venkovních teras budou taktéž vyspádovány od 

objektu ve sklonu 2%. Povrch těchto teras bude tvořit betonová dlažba Presbeton. Okolní 

plochy budou zatravněny.  



E) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
 
 

Konstrukce a výplně otvorů  splňují požadavky stanovené normou ČSN 73 0540 – Tepelná 

ochrana budov. Výpočty a posouzení konstrukcí je přiloženo v projektové dokumentaci. 

 

 

F) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

 
Základová zemina: Jílovitá břidlice 

Hladina podzemní vody: 5,5 m 

Staveniště a jeho poměry jsou natolik známé na základě okolní zástavby, že nebyly provedeny 

žádné průzkumy. Na pozemku se nachází jílovitá břidlice třídy pevnosti R4.  Předběžným 

výzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody, která se pohybuje ve výšce 5,5m pod úrovní 

terénu. Hladina podzemní vody nezasahuje do základové spáry. Stavba neohrozí podzemní 

vody. Podle hydrogeologické analýzy povrchové vody je zdejší voda chemicky čistá. 

Základové poměry na studovaném území jsou jednoduché a základová půda je tedy vhodná 

pro založení dvoupodlažního částečně podsklepeného rodinného domu. Svah, na kterém se 

nachází stavební parcela, je velice mírný, není v pohybu a je stabilní. Ani v brzké době 

nehrozí jeho sesuv. Proto není třeba jej dodatečně zabezpečovat a obávat se jeho případného 

uvolnění vlivem zatížení od budoucí stavby. Pozemek se nenachází ani v místě, které by bylo 

vhodné pro erozní činnost. Projektovaná stavba rodinného domu a ani jeho následný provoz 

nebudou mít negativní vliv na životní prostředí v okolí, a to ani na flóru a faunu. 

Z orientačního posouzení základových poměrů nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, 

které by měly negativní vliv na návrh či funkci objektu.   

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

 
Stavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 

je nutno postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. Zejména je třeba odpady likvidovat v 

zařízeních k tomu určených podle uvedeného zákona. Po dobu provádění výstavby RD bude 

okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Následné 

užíváni stavby však  nenaruší  ani negativně neovlivni okolní pozemky a stavby.  Provoz 

objektu nebude negativně ohrožovat okolí zplodinami 

 



H) Dopravní řešení 
 
Vjezd na pozemek je přístupný z jihozápadní strany pozemku z nově vybudované přilehlé 

sběrné komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu obce. Tato komunikace je v 

soukromém vlastnictví majitelů okolních pozemků. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní sběrnou komunikací navržen příjezdový sjezd z pojezdové dlažby Presbeton.  

I) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 
V blízkosti pozemku není žádný vodní tok a tak je hladina podzemní vody nízká. Nezasahuje 

tedy do základové spáry. Nebyl zjištěn výskyt agresivní spodní vody. Byl proveden pouze 

radonový průzkum. Při radonovém průzkumu byl zjištěn střední radonový index na pozemku 

tedy nejsou potřeba speciální protiradonové opatření. Jako izolace proti zemní vlhkosti bude 

použit hydroizolační sbs modifikovaný asfaltový pás  Dektrade elastek 40 special mineral a 

Glastek Al 40 special mineral. Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad přilehlý terén. 

Pozemek určený k výstavbě se nenachází v zátopovém území, není zde zvýšená seismicita, 

pozemek není poddolován, nenacházejí se zde žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  

J)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Výstavba bude probíhat v souladu s platnými právními ustanoveními a zákony. Bude 

provedena pomocí běžných technologii. 
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Závěr 

 

Navržený objekt splňuje požadavky na funkčnost, proveditelnost a hospodárnost. Projektová 

dokumentace byla vypracována podle platných norem, zákonů, vyhlášek a podkladů od 

výrobce. Bakalářská práce je v souladu se zadáním. Projektová dokumentace byla 

vypracována v rozsahu zadání. Vývojem projektu bylo nutné provést drobné změny oproti 

původním studiím. 
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M  - měřítko 

NP - nadzemní podlaží 

S  - podzemní podlaží 

ŽB - železobeton 

PT  - původní terén 

ÚT - upravený terén 

EPS - expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

OB - obytná budova 

k.ú - katastrální území 

ČSN  - česká státní norma 

SPB - stupeň požární bezpečnosti 

VUT - Vysoké učení technické 

FAST - Fakulta stavební 

B.p.v - Balt po vyrovnání 

TL. - tloušťka 

RD - rodinný dům 
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