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 Abstrakt  
Projekt řeší objekt pro bydlení. Jedná se o rodinný dům s provozem ordinace alergologie. 
Objekt je samostatně stojící. Pobytová část má 2 nadzemní podloží, provozovna má 1NP. Je 
to zděný objekt z keramických tvárnic vyplněné minerální vatou, stropy POT+MIAKO. 
Základy tvoří monolitické pasy a 2 řady tvarovek BTB, armovaných. Střecha nad pobytovou 
částí je sedlová, nad garáží je pochozí plochá střecha a nad provozovnou je vegetační plochá 
střecha. Objekt je situován v okrajové lokalitě obce Ptení na Prostějovsku, terén mírně 
svažitý.  
 
Klí čová slova 
 Rodinný dům, sedlová střecha, pochozí plochá střecha, vegetační plochá střecha, balkon, 
keramické zdivo, ztracené bednění, ordinace alergologie, montovaný strop, konstrukční 
systém 
  
  
Abstract 
 The project solving object for living. This is a family house with the private allergy clinic. 
The object is standing separately. Part for living has 2 floors above ground, the priváte clinic 
has 1st floor. It is a brick building ceramic block filled with mineral pool,the ceiling is made 
from POT + MIAKO systeme. Foundations are monolithic passports and 2 BTB series 
fittings, reinforced. The roof of the living part of the saddle above the garage is a walkable flat 
roof above establishment is vegetation flat roof. Object is situated in the peripheral locality 
Ptení to Prostejov, slightly sloping terrain. 
 
Keywords 
Family house, saddle roof, walkable flat roof, flat roof vegetation, balcony, ceramic walls, lost 
formwork, priváte Alleny clinic, mounted ceiling structural system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografická citace VŠKP 
 ZAŤKO, Ondřej. Rodinný dům s ordinací alergologie. Brno, 2013. XX s., YY s. příl. 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Zuzana Mastná, Ph.D.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 13.5.2013 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Ondřej Zaťko  



Poděkování: 

Chtěl bych tímto poděkovat Ing. Zuzaně Mastné, Ph.D. za odborné vedení, velmi vstřícný 
přístup a ochotu při zpracování bakalářské práce mé bakalářské práce při konzultací. Dále mé 
poděkování patří Ing. Luďkovi Špásovi, který mi věnoval čas při řešení problematiky požární 
bezpečnosti. Na závěr patří velké díky mé rodině, která mně podporovala po celou dobu 
studia.   



OBSAH 

SLOŽKA  A  
 
01 - ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
02 – PODKLADY, ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
03 – ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
04 – BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP 
05 – PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE 
06 – PODĚKOVÁNÍ 
07 – OBSAH 
08 – ÚVOD 
09 – VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
10 – ZÁVĚR 
11 – SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
12 – SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
13 – PROHLÁŠENÍ 
14 – POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
 
SLOŽKA  B  
PODSLOUŽKA B1 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
01 – SITUACE 
02 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
03 – STUDIE 1NP 
04 – STUDIE 2NP 
05 – POHLEDY  
06 – ŘEZY 
 
PODSLOŽKA B2 – TEXTOVÁ 
01 – VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
02 – VÝPOČET ZÁKLADŮ 
03 – TECHNICKÉ LISTY 
 
SLOŽKA  C  
PODSLOŽKA C1 
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B – SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
01 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
02 – SITUACE  
 
PODSLOŽKA C2 
01 - PŮDORYS 1NP¨ 
02 – PŮDORYS 2NP 
03 – ŘEZ A – A 
04 – ŘEZ B – B 
05 – ZÁKLADY 
06 – STROP  
07 – KROV 
08 – PLOCHÉ STŘECHY 
09 – POHLEDY 
10 – DETAIL PŘECHODU NA POCHOZÍ STŘECHU 
11 – DETAIL UKONČENÍ POCHOZÍ STŘECHY 
12 – DETAIL ATIKY 
13 – DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU 
14 – DETAIL PROSTUPU ISO NOSNÍKU 
15 -  VÝPIS PRVKŮ 
16 – VÝPIS SKLADEB 
F – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
   



 PODSLOŽKA C3 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ -  
 
 
 PODSLOŽKA C4 
ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
01 – SITUACE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU  
 
PODSLOŽKA C5 – BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 
SEMINÁRNÍ PRÁCE – PORUCHY PLOCHÝCH STŘECH 
 



Úvod 

V bakalářské práci se jedná o vyřešení dokumentace k provedení stavby rodinného domu 

s ordinací alergologie. Dispozice je řešena tak, aby vyhovovala potřebám pro bydlení na 

vesnici. Z podkladů studií z předešlého semestru byla dále zpracována dokumentace pro 

realizaci stavby. Ordinace a sní související místnosti jsou řešeny dispozičně a provozně tak, 

aby byl zajištěn bezproblémový přístup pacientů s omezenou schopností pohybu. Dům je 

samostatně stojící, v rozvíjející se zástavbě nových rodinných domů na kraji vesnice. Součástí 

projektu je také tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení. 
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     a)  Identifikace stavby 
 
AKCE:                               NOVOSTAVBA RD S ORDINACÍ ALERGOLOGIE 
 
MÍSTO STAVBY:            Ptení, Báchorky25 
                                            Katastrální území: Ptení 736589 
                                            Číslo LV: 10001 
                                            Mú: Prostějov 
                                            Kraj: Olomoucký 
 
INVESTOR:                       Ing. Martin Zatloukal                   Kostelecká 34        
 796 01 Prostějov 
 Mobil: 776 046 188 
 
PROJEKTANT:                Ondřej Zaťko                                Bohumíra Dvorského 2 
 796 04 Prostějov 
 mobil: 776 532 785 
 email: ondrej.zatkomail.cz 
 
 
      Základní charakteristika a účel stavby 
 
Jedná se o novostavbu nepodsklepeného volně stojícího rodinného domu 
s ordinací alergologie. Dům je rozdělen na část pobytovou a provozovnu. Pobytová část má  
2NP a sedlovou střechu, nad garáží má pochozí plochou střechu. Provozovna má 1NP a 
plochou vegetační  střechu. Zdivo je tvořeno z keramických tvarovek různých šířek. Stropní 
konstrukce je provedena ze skládaných stropů POT + MIAKO, schodiště je montované 
dřevěné. RD bude napojen na veřejný vodovodní řad, na veřejné rozvody NN, na splaškovou 
a dešťovou kanalizaci novými přípojkami inženýrských sítí. 
 Příjezd k objektu je řešen nově vybudovanou obslužnou komunikací. Před ordinací bude 
zřízeno parkoviště o celkovém počtu 4 parkovacích míst, z nichž jedno bude sloužit pro osoby  
s omezenou schopností pohybu. Odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků jsou 3,5 m a 
více. Jedná se o dosud nezastavěné parcely. 
 
    . 
     b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním  
           pozemku a o majetkových vztazích 
 
Pozemek se nachází v obci Ptení a je určen k zastavění podle územního plánu obce.Je veden 
jako orná půda. V současné době se na pozemku nenachází žádná stavba ani vzrostlé stromy. 
Pozemek je ve vlastnictví investora. Sousední pozemky jsou rovněž určeny k zastavění RD, 
stavby dosud neprobíhají. 
 
Sousední parcely: 
           
          260/16    Obec Ptení č.p. 36, 798 43          173/1      Obec Ptení č.p. 36, 798 43 
          260/18    Obec Ptení č.p. 36, 798 43  3711/7    Obec Ptení č.p. 36, 798 43 
          260/20    Obec Ptení č.p. 36, 798 43        3598       Obec Ptení č.p. 36, 798 43 
 



     c)  Údaje o průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  
          infrastrukturu 
 
V blízkosti stavebního pozemku p.č.173/4 bylo provedeno již dříve inženýrsko-geologický 
průzkum pomocí vrtů, kdy základová zemina byla zatříděna do třídy G3-GF(hlinitý 
štěrkopísek) Rdt=250kP. Předpokládají se stejné zakládové podmínky i pro náš případ. Bylo 
provedeno měření radonu s vyhodnocením radonového indexu jako nízký.  
 
 
     Kanalizace 
Bude zřízena nová dešťová a splašková kanalizační přípojka s revizní šachtou za hranicí 
pozemku, poklop průměru 600 mm. 
 
     Vodovod 
Nově vybudovaná přípojka s revizní šachtou 1200x900 mm s vodoměrnou sestavou bude 
zřízena za hranicí pozemku.  
 
     Elektorinstalace 
Na hranici pozemku je již osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem, z něhož 
bude kabelem CYKY 4Bx16 napájen rozvadeč domu. 
 
     Napojení komunikace 
Napojení na obslužnou komunikaci bude provedeno pomocí zámkové dlažby, postupným 
vyspárováním, tak aby výškový rozdíl napojení nepřesáhl 20 mm. Obslužná komunikace je 
široká 3,5 m s chodníky po obou stranách 
 
     d)   Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány v požadovaných lhůtách do projektové 
dokumentace 
           
     e)   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb 
          
    f)    Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
          popřípadě územně plánovací informace 
 
Projekt RD byl zpracován v souladu s územním plánem obce Ptení 
 
   g)   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
          a jiná opatření v dotčeném území 
 
Před zahájením stavby bude na staveništi provedena staveništní vodovodní přípojka. Přípojka 
elektrické energie je již zřízena. 
Novostavba RD není časově ani věcně vázána na jiné stavby v dotčeném území ani na 
sousedních pozemcích 

    



                    h)    Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisů postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby: 06/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 06/2015 
Postup výstavby:         1. Geodetické zaměření stavby 
                                     2. zemní práce 
                          3. základové konstrukce s prostupy inženýr. sítí 
                                     4. vyzdění 1.NP a provedení stropní konstrukce 
                          5. vyzdění 2.NP + montáž krovu 
                          6. Vnější a vnitřní dokončovací práce 
 
     i)    Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, dále údaje 
           o podlahové ploše budovy v m² 
 
Orientační hodnota stavby: 
                                                  Objem = 1375,2 m³ 
                                                  6 876 000 Kč (5000 Kč/ m³) 
Plochy parcely: 
                                                  Zastavěná plocha                         287,9   m² 
 Zpevněné plochy                         251,93  m² 
      Zatravněná plocha                        610,1   m² 
                                                  Celková plocha parcely               1149,9 m² 
 
Podlahové plochy: 
                                    Pobytová část:               1.NP            231,98 m² 
                                                                          2.NP         117,86 m² 
                             
       
                             Provozovna:          84,25 m² 
                             
                                  Celková plocha:       349,84 m² 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště 
 
Staveniště se nachází na pozemku parc.č. 173/4 katastrálního území obce Ptení. Jedná se 
o mírně svažitý pozemek bez jakékoliv zástavby. Na východní straně hraničí s obslužnou 
komunikací a chodníkem pod nimiž jsou vedeny inženýrské sítě 
(vodovodní,elektrické,plynovod, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení). Pozemek 
staveniště je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, způsob využití – zatravněná 
plocha a nenachází se v žádné památkové zóně. Staveniště je vhodné pro výstavbu RD. Pro 
potřeby staveniště vystačí vlastní stavební parcela. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 
Objekt je řešen jako přízemní nepodsklepená budova o dvou nadzemních podlažích s jednou 
bytovou jednotkou a s provozovnou ordinace alergologie. Zastřešení pobytové části je 
provedeno šikmou sedlovou střechou ve sklonu 16%, nad garáží a závětřím bude plochá 
pochozí střecha o min spádu 2%  a zastřešení provozovny bude provedeno plochou vegetační 
střechou o min. spádu 2% zakončená atikou. Tato střecha bude mít dva střešní vtoky. Fasáda 
je navržena rýhovaná silikonová omítka. Fasáda provozovny bude opatřena dřevěným 
obkladem. 
Vstupy do objektu jsou situovány z východní strany, přičemž vstup do ordinace 
je řešen jako oddělený a bezbariérový. Je vybaven rampou pro lidi s omezenou schopností 
pohybu. 
 
Bytová část: 
       
       Vstupními dveřmi je přístupný prostor zádveří, který je uzpůsoben velikostí pro umístění 
odkládacích prostorů na šaty, obuv. Odsud je také přístupna garáž. Ze zádveří se dostaneme 
do chodby, ze které je přístupná pracovna, technická místnost, sklad, koupelka s WC, obývací 
pokoj spojený s kuchyní a jídelním koutem. 
Po dřevěném schodišti, které je umístěno v obývacím pokoji se dostaneme na chodbu ve 
2.NP, ze které je přístupnost do všech místností. Nachází se zde 2 dětské pokoje, ložnice, 
pracovna, koupelna se sprchovým koutem a vanou, samostatné WC. Z dětského pokoje 
situovaného na jihozápad a pracovny je přístup na balkon. Druhy dětský pokoj je orientován 
na jihovýchod a má oddělenou šatnu. Ložnice je situována na západ. Z chodby je také přístup 
na pochozí terasu, která je situována východ. 
 
Provozovna (ordinace) :  
       
        Vstup do části provozovny (ordinace) je řešen jako oddělený od vstupu do části 
bytové a je situován z východní strany. Na vstup do ordinace navazuje chodba, ze které je 
přístup do čekárny, WC a úklidové místnosti. Z čekárny se dostaneme do sesterny a odtud do 
ordinace lékaře. Zde je zřízen příruční sklad. Ze sesterny se také dostaneme do denní 
místnosti, ta slouží hlavně pro zdravotní sestru. 
  
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 



 
    RD je založen na základových pasech hloubky 500 mm z prostého betonu C16/20. Na pasy 
jsou postaveny dvě řady tvárnic PREFA BTB tl. 400 mm, vyztuženy výztuží a zality betonem 
C16/20. Nadzemní podlaží jsou vyzděna z keramických tvárnic Porotherm T 42,5 Profi. První 
řada je tvořena tvárnicemi Porotherm T36,5 Profi, kvůli zateplení soklu. Nosné stěny uvnitř 
domu jsou z tvárnic Porotherm 24 Profi. Stěna mezi domem a garáží je z tvárnic Porotherm 
36,5 Profi a stěna mezi ordinaci a domem z tvárnic Porotherm 36,5 AKU. Příčky jsou 
z tvárnic Porotherm 11,5 AKU. Konstrukční výška domu v 1.NP je 3000 mm, ordinace 3500 
mm.  
Stropy budou z keramického systému Porotherm ( POT nosník a MIAKO vložky), proloženy 
KARI sítí 100x100x6 mm 
Vnitřní omítky budou dvouvrstvé a provedeny strojně, nejprve bude proveden (doporučeno 
výrobcem Porotherm)  přednástřik výrobkem Baumit VorSpritzer tl. 4mm, první vrstva bude 
jádrová vápenocementová omítka Baumit tl. 15 mm (doporučeno), zrnitost 2 mm a druhá 
vrstva bude štuková omítka Baumit tl. 3 mm., zrnitost 0,6 mm. 
Venkovní omítka – bude provedena ručně, nejprve bude proveden (doporučeno výrobcem 
Porotherm)   přednástřik výrobkem Baumit VorSpritzer tl. 4mm, první vrstva bude tepelně 
izolační omítka Porotherm TO tl. 30 mm a druhá vrstva bude omítka Porotherm 
UNIVERSAL tl. 5 mm 
        
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení na obslužnou komunikaci bude provedeno pomocí zámkové dlažby, postupným 
vyspárováním, tak aby výškový rozdíl napojení nepřesáhl 20 mm. Obslužná komunikace je 
široká 3,5 m s chodníky po obou stranách. Dopravní řešení je znázorněno na výkrese. 
     Kanalizace 
Bude zřízena nová dešťová a splašková kanalizační přípojka s revizní šachtou za hranicí 
pozemku, poklop průměru 600 mm. 
 
     Vodovod 
Nově vybudovaná přípojka s revizní šachtou 1200x900 mm s vodoměrnou sestavou bude 
zřízena za hranicí pozemku.  
 
     Elektorinstalace 
Na hranici pozemku je již osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem, z něhož 
bude kabelem CYKY 4Bx16 napájen rozvadeč domu.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
Dopravní infrastruktura 
Příjezd k objektu je řešen sjezdem z obslužné komunikace zpevněnou plochou 
s propustným povrchem. Součástí předordinačního prostoru je parkoviště pro 4 stání. Bude 
provedeno ze zámkové dlažby. 
Technická infrastruktura 
Napojení na vodovodní řad je řešeno vodovodní přípojkou z HDPE 100SDR 
s vodoměrem umístěným ve vodoměrné šachtě situované za plotem. Ve vodoměrné šachtě 
budou umístěny dvě vodoměrné soustavy zvlášť pro část bytovou a zvlášť pro část určenou k 
podnikání. 



Připojení objektu na elektrickou energii bude provedeno prostřednictvím kabelu CZKY 
4Bx16 
Odpadní vody budou svedeny plastovým potrubím průměru DN 150 mm do obecní splaškové 
kanalizace. 
Dešťová kanalizace bude realizována pomocí potrubí z PVC-KG 110 a bude svedena do 
obecní dešťové kanalizace 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Stavba RD nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno 
postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Zejména je třeba odpady likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného 
zákona. 
Provoz objektu po realizaci neovlivní okolí negativními účinky hluku. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Ze zákona 221/2010 o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, zejména pak 
příloha 2 jmenovaného zákona, vyplývá povinnost zajistit bezbariérový přístup 
pacientů. Parkovací stání a přístup do ordinace budou vyřešeny v souladu s vyhláškou 
398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. Rovněž čekárna a hygienické zázemí ordinace bude řešena v souladu se 
zmiňovanou vyhláškou. Pro přístup lidí s omezenou schopností pohybu se předpokládá 
montáž nájezdové rampy. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
V blízkosti stavebního pozemku p.č.173/4 bylo provedeno již dříve inženýrsko-geologický 
průzkum pomocí vrtů, kdy základová zemina byla zatříděna do třídy G3-GF(hlinitý 
štěrkopísek) Rdt=250kP. Předpokládají se stejné zakládové podmínky i v našem případě. 
Bylo provedeno měření radonu s vyhodnocením radonového indexu jako nízký.  
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Polohové a výškové vytýčení objektu bude zaměřeno pomocí dvou bodů Státní nivelační sítě 
S-JTSK- PB1,PB2-viz výkres situace 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
Stavba se skládá s novostavby RD s ordinací alergologie, včetně souvisejících terénních 
úprav, stavby parkoviště před ordinací a přípojek inženýrských sítí. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 
 
Provoz stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. 
 



l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
F. 
 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na stavbách a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. stavebním dozoru. Je nutné oplotit 
pozemek do výšky 1,8 m a mít uzavíratelnou bránu na staveništi.  
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Řeší samostatný projekt, kterým je statický výpočet prokazující, že v průběhu 
stavby ani jejího užívání nedojde k: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) většímu stupni 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. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Požadavky na požární bezpečnost jsou řešeny v technické zprávě požární ochrany, 
která je nedílnou součástí projektové dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a zákon o posuzování na 
životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu 
stavby na životní prostředí.  
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna splněním všech bodů stanovených vyhlášky 
268/2009Sb.,o obecných požadavcích na stavby. Stavba je navržena a provedena tak, aby při 
jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu, uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 Akustika-
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků.Veškeré instalace budou řádně izolovány. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Stavba je navržena v souladu s požadavky zákona o hospodaření s energiemi a vyhlášky, 
kterou se stanovují podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. 
Provedení obvodových konstrukcí a výplní oken je v souladu s platnou ČSN 730540-2. 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budovy 
Řešeno v samostatné příloze tepelně technické posouzení. 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Řešeno v samostatné příloze tepelně technické posouzení. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Ze zákona 221/2010 o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, zejména pak 
příloha 2 jmenovaného zákona, vyplývá povinnost zajistit bezbariérový přístup 
pacientů. Parkovací stání a přístup do ordinace budou vyřešeny v souladu s vyhláškou 
398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Rovněž čekárna a hygienické zázemí ordinace bude řešena v souladu se 
zmiňovanou vyhláškou. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Stavba se nenachází v oblasti s agresivní podzemní vodou, seismické oblasti, oblasti 
poddolování ani jiné oblasti škodlivých vlivů vnějšího prostředí. Není třeba stanovovat 
ochranná a bezpečnostní pásma. Ochrana proti pronikání radonu z podloží do obytných 
prostor je zajištěna návrhem příslušných souvrství. 
Ochrana před klimatickými podmínkami je provedena běžnými stavebně-technickými 
prostředky. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území:  Dešťové vody budou svedeny do dešťové obecní kanalizace 
b) Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod  
c) Zásobování energiemi: napojeno do skříně s měřením a hlavním jištěním  
d) Řešení dopravy: Návaznost na obslužnou komunikaci  
e) Vegetační úpravy: Vegetační úpravy a výsadba nové vegetace bude řešena po dokončení  
 f) Odvod odpadní vody: Odpadní voda bude svedena do obecní splaškové kanalizace 
     stavby. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
Technologická zařízení se nevyskytují. 
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       a)       Účel objektu 
 
RD bude určen pro bydlení a část objektu je vyhraněna pro ordinaci alergologie. Ta bude 
situována na severní straně objektu. Komunikace v části ordinace je řešena s ohledem na 
užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V tomto ohledu návrh respektuje 
požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. U vstupu do ordinace je rampa a 1 parkovací stání je 
vyhrazeno pro imobilní lidi. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Vzhled objektu: 
Dům pro bydlení je dvoupodlažní a ordinace je jednopodlažní. Střecha nad pobytovou částí je 
řešena jako sedlová se sklonem 16° a nad garáží je pochozí plochá střecha s min spádem 2%. 
Střecha nad ordinací je vegetační s min. spádem 2%. Hlavní vstup do objektu a vstup do 
ordinace je orientován východ. 
 
Vnit řní dispozice domu: 
Vstupními dveřmi je přístupný prostor zádveří, který je uzpůsoben velikostí pro umístění 
odkládacích prostorů na šaty, obuv. Odsud je také přístupna garáž. Ze zádveří se dostaneme 
do chodby, ze které je přístupná pracovna, technická místnost, sklad, koupelka s WC, obývací 
pokoj spojený s kuchyní a jídelním koutem. 
Po dřevěném schodišti, které je umístěno v obývacím pokoji se dostaneme na chodbu ve 
2.NP, ze které je přístupnost do všech místností. Nachází se zde 2 dětské pokoje, ložnice, 
pracovna, koupelna se sprchovým koutem a vanou, samostatné WC. Z dětského pokoje 
situovaného na jihozápad a pracovny je přístup na balkon. Druhy dětský pokoj je orientován 
na jihovýchod a má oddělenou šatnu. Ložnice je situována na západ. Z chodby je také přístup 
na pochozí terasu, která je situována východ. 
 
Ordinace:  
       Vstup do části provozovny (ordinace) je řešen jako oddělený od vstupu do části 
bytové a je situován z východní strany. Na vstup do ordinace navazuje chodba, ze které je 
přístup do čekárny, WC a úklidové místnosti. Z čekárny se dostaneme do sesterny a odtud do 
ordinace lékaře. Zde je zřízen příruční sklad. Ze sesterny se také dostaneme do denní 
místnosti, ta slouží hlavně pro zdravotní sestru. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
Plochy parcely: 
                                                  Zastavěná plocha                         287,9   m² 
 Zpevněné plochy                         251,93  m² 
      Zatravněná plocha                        610,1   m² 
                                                  Celková plocha parcely               1149,9 m² 
Podlahové plochy: 
                                    Pobytová část:               1.NP            231,98 m² 
                                                                          2.NP         117,86 m² 
                                    Provozovna:          84,25 m² 
                                                          
                                  Celková plocha:       349,84 m² 



 
Orientace objektu a vnitřní dispoziční řešení bylo navrženo s ohledem na orientaci pozemku a 
jeho tvar. Obytné místnosti jsou orientovány tak, aby byly splněny požadavky na oslunění 
podle ČSN 73 4301 pro denní osvětlení. 
 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 
d.1) Bourací práce 
 
Nebudou prováděny 
 
d.2) Zemní práce 
 
Zemní práce budou provedeny strojně s ručním začištěním. Ornice bude shrnuta a 
uložena na staveništi a po ukončení stavby bude použita pro terénní úpravy. Zemina 
bude uložena na místě.  
 
d.3) Základové konstrukce 
 
Objekt je založen na základových pasech z betonu třídy C16/20. Předpokládá se využití 
transportního betonu. Rozměry základových pasů pod obvodovou zdí jsou 625 x 500 mm, pod 
nosnou zdí tl.250 mm v pobytové části je 700 x 500mm, pod nosnou zdí tl. 250 mm je 
500x500 . Do těchto základů budou při jejich betonáži vloženy zemnící pásy z pásové oceli-
FeZn- 30x4. Hloubka založení pod obvodovou zdí je v hloubce 1000mm pod úrovní 
upraveného terénu. V místě založení obvodových stěn a vnitřních nosných stěn budou na 
základové pasy vyskládány bednící tvarovky BTB 40/40/24 , (výrobce PREFA Brno) 
následně budou tyto tvarovky vyztuženy betonářskou výztuží dle statického výpočtu 
a vyplněny betonem C16/20. Podkladní betonová deska o tloušťce 150mm je navržena z 
betonu C16/20. Před zahájením betonáže provést vyztužení této desky KARI sítí, dle 
statického výpočtu. Zateplení základů v místě soklu navrženo z XPS tl. 80 mm STYRODUR 
 
d.4) Izolace spodní staby 
 
Izolace bude provedena asfaltovými pásy s požadavkem na odolnost proti radonu – nízký 
radonový index. 2xSBS pás 4mm. 
 
d.5) Svislé nosné konstrukce 
 
Svislé obvodové konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic, kdy první řada je 
tvořena tvárnicemi Porotherm T 36,5 Profi na maltu Porotherm Profi AM, dále již 
POROTHERM T 42,5 Profi na maltu Porotherm TM. Nosné svislé stěny uvnitř domu jsou 
z tvárnic Porotherm 24 Profi, stěna mezi domem a garáží je z tvárnic Porotherm 36,5 Profi a 
stěna mezi provozovnou a domem je z tvárnic Porotherm 36,5 AKU ( Rw=57dB) 
Svislý nosný sloup, nesoucí průvlak, na nimž je uložena stropní konstrukce u schodiště bude 
proveden z monolitického betonu C20/25 a armován betonářskou výztuží dle statického 
posudku. Sloup nesoucí část pochozí ploché střechy bude řešen obdobně.  
 



 
d.6) Svislé nenosné konstrukce 
 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU  
( Rw=47dB) , první vrstvy na maltu Porotherm Profi AM a všechny ostatní vrstvy na maltu 
Porotherm TM. Instalační před stěny jsou řešeny jako sádrokartonové od Rigips  s CW 
profilem, s dvouvrstvým opláštěním. 
 
d.7) Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropní konstrukce bude provedena od Porothermu systémem POT nosníků s MIAKO 
vložkami. Na nosnou zeď bude na zeď položena separační vrstva např. z asfaltového pásu po 
celé šířce zdiva. V místě uložení stropních nosníků budou nosníky podmaltovány cementovou 
maltou min.tl. 10mm. Minimální uložení nosníků na nosnou zeď je 125mm. Do nadbetonávky 
vložit výztuž z KARI sítí dle statického výpočtu. Během betonáže a do nabytí pevnosti 
betonu(28dní) budou stropní nosníky podepřeny dle požadavků výrobce, popř. statika. 
Výšky stropních konstrukcí a typ použitých prvků stropu je specifikován ve výkresové 
dokumentaci. Monolitický železobetonový ztužující věnec bude proveden v úrovni stropní 
konstrukce. Množství a průřezy betonářské výztuže budou stanoveny dle statického 
výpočtu. Zmonolitnění konstrukce stropu bude z betonu C20/25. Předpokládá se použití 
transportního betonu.  
 
d.8) Střešní plášť 
 
STŘECHA NAD DOMEM:                             Sedlová střecha                 viz. VÝPIS SKLADEB 
STŘECHA NAD PROVOZOVNOU:               Plochá vegetační střecha   viz. VÝPIS SKLADEB 
STŘECHA NAD GARÁŽÍ A ZÁVĚTŘÍM:       Plochá pochozí střecha     viz. VÝPIS SKLADEB 
 
U ploché vegetační střechy budou zřízeny háky na pověšení žebříku 
 
d.9) Schodiště 
 
Schodiště bude provedeno ze dřeva schodnicového typu z buku. Ke stropní konstrukci bude 
připevněno chemickými kotvami. Schodiště má jedno rameno ve tvaru L s celkovým počtem 
17 schodů. Výška stupně 170,6 mm a šířka 270 mm. Šířka schodišťového ramena byla 
navržena 1000 mm (i se schodnicemi) Zábradlí bude provedeno z ocelových sloupků 
kotvených shora. 
 
d.10) Izolace 
 
Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti budou provedeny z SBS asfaltových pásů (viz. skladby 
konstrukcí), které budou celoplošně nataveny na podkladní žel.bet.desku. Pásy budou mezi 
sebou spojovány svařením v přesahu. Délka přesahu 100mm. Deska bude před pokládkou 
pásů nepenetrována penetračním prostředkem DEKPRIMER. 
Tepelné a kročejové izolace 
Střešní plášť – ROCKWOOL SUPERROCK 
Ploché střechy – ISOVER EPS 150 S  
Podlahové konstrukce - viz. návrhy skladeb 



 
 
d.11) Komínové těleso 
 
Pro odvod spalin z objektu byl zvolen komínový systém SCHIEDEL UNI***PLUS o 
průměru průduchu 160 mm (rozměr tvárnice 320/320mm), včetně vybíracího otvoru a 
tvárnice na kondenzát. Veškeré zdivo komínového tělesa bude vyzděno na speciální zdící 
směs, kterou udává výrobce. Komín bude ukončen betonovou komínovou hlavou a konickou 
nerezovou vyústkou. 
 
d.12) Úprava vnitřních povrchů 
 
Omítky 
 
Vnit řní omítky - budou dvouvrstvé a provedeny strojně, nejprve bude proveden (doporučeno 
výrobcem Porotherm)  přednástřik výrobkem Baumit VorSpritzer tl. 4mm, první vrstva bude 
jádrová vápenocementová omítka Baumit tl. 15 mm (doporučeno), zrnitost 2 mm a druhá 
vrstva bude štuková omítka Baumit tl. 3 mm., zrnitost 0,6 mm. 
 
Obklady 
 
V hygienickém zařízení budou provedeny obklady do výšky uvedené ve výkresu, v kuchyni 
dle 
uspořádání kuchyňské linky. 
 
Podlahy 
 
Podrobné skladby podlah viz. výpis skladeb 
 
Malby 
 
Vnitřní omítky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem vápenným mlékem a dvojnásobným 
nátěrem primalex. 
 
d.11) Úprava vnějších povrchů 
 
Venkovní omítka – bude provedena ručně, nejprve bude proveden (doporučeno výrobcem 
Porotherm)   přednástřik výrobkem Baumit VorSpritzer tl. 4mm, první vrstva bude tepelně 
izolační omítka Porotherm TO tl. 30 mm a druhá vrstva omítka Porotherm UNIVERSAL tl. 5 
mm. Povrchová úprava je rýhovaná silikátová omítka bílá MD 264 
 
Dřevěný obklad – bude instalován na celou část provozovny, jde o dřevěné palubky ze 
sibiřského modřínu 19x121 mm, které se přibijí na svislý rošt tvořený latěmi 50/50 mm, dřevo 
bude naimpregnováno 
 
d.12) Výplně otvorů 
 
Okna : 
- navržena plastová bílá, zasklení izolačním trojsklem Uw=1,0Wm-2K-1. 



- doporučený výrobce oken VEKRA s.r.o. 
Střešní okna navržena plastová, zasklení izolačním trojsklem Uw=1,0Wm-2K-1. 
- doporučený výrobce oken VELUX s.r.o 
Dveře: 
- vstupní dveře do objektu i do provozovny – částečně prosklené s bočním světlíkem, zasklení 
izolačním trojsklem U=1,2 Wm-2K-1. 
- vnitřní dveře navřeny jako dřevěná do dřevěných obložkových zárubní 
Pozn. Typ navřených oken a dveří je patrný Výpisy oken a dveří 
 
Vrata: 
Sekční vrata LOMAX, U=1,22 Wm-2K-1. 
 
 
d.13) Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky 
 
Podrobněji jsou klempířské, truhlářské a klempířské prvky vyspecifikovány v části projektové 
dokumentace Výpisy prvků 
 
d.14) Dokončovací práce 
 
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených ploch, v případě poškození 
komunikace bude provedena její oprava. Okapový chodník okolo objektu bude tvořen 
kamenným kačírkem. 
Veškeré použité materiály musí být ve shodě s platnými vyhláškami a předpisy, o čemž 
musí mít dodavatel platnou atestaci. Při stavebních pracích bude zhotovitel dodržovat 
technologické předpisy jednotlivých materiálů a jejich příslušné skladování. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
Systém opláštění v navrhovaných skladbách a tloušťkách zajišťuje tepelně technické 
vlastnosti obalových konstrukcí budovy vyhovující ČSN 73 05 40 – Tepelná ochrana budov. 
Výplně otvorů 
budou taktéž splňovat všechny limity tepelně technických požadavků a jejich vhodné tepelně 
technické vlastnosti budou doloženy certifikací spolu s prohlášením o shodě. Výpočty a 
tepelně technické posudky jsou součástí samostatné přílohy. 
 
f) Způsob založení objektu 
 
Na základě informací z již provedených vrtů v minulosti. 
Základy budou provedeny jako základové pasy z betonu prostého třídy C16/20.Na ně 
vyskládány bednící tvarovky BTB 40/40/24 , (výrobce PREFA Brno) následně budou tyto 
tvarovky vyztuženy betonářskou výztuží dle statického výpočtu a vyplněny betonem C16/20. 
Na základové pasy je položena základová deska tl.150mm vyztužená kari sítí 150/150/6 popř. 
výztuží dle statického návrhů (napojení pasů). Betonové konstrukce budou hutněny ponorným 
vibračním zařízením 
 
 
 
 



g) Vliv objektu na životní prostředí, řešení negativních účinků 
 
Stavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě 
budou tříděny a následně likvidovány třídírnou odpadu, popř. skládkovány. 
Komunální odpady vzniklé při užívání stavby budou důsledně tříděny a umisťovány do 
odpovídajících kontejnerů na odpad. Následně budou likvidovány příslušnou firmou. 
Dešťová kanalizace bude svedena do revizní šachty, která je umístěna na pozemku majitele a 
odtud kanalizační přípojkou napojena na obecní dešťovou kanalizaci. 
Splašková kanalizace bude svedena do revizní šachty, která je umístěna na pozemku majitele 
a odtud kanalizační přípojkou napojena na obecní splaškovou kanalizaci. 
 
h) Dopravní řešení 
 
Napojení na obslužnou komunikaci bude provedeno pomocí zámkové dlažby, postupným 
vyspárováním, tak aby výškový rozdíl napojení nepřesáhl 20 mm. Obslužná komunikace je 
široká 3,5 m s chodníky po obou stranách. Dopravní řešení je znázorněno na výkrese. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy 
 
Stavba se nenachází v oblasti s agresivní podzemní vodou, seismické oblasti, oblasti 
poddolování ani jiné oblasti škodlivých vlivů vnějšího prostředí. Není třeba stanovovat 
ochranná a bezpečnostní pásma. Ochrana proti pronikání radonu z podloží do obytných 
prostor je zajištěna návrhem příslušných souvrství spodní stavby. Ochrana před klimatickými 
podmínkami je provedena běžnými stavebně-technickými prostředky. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Objekt je navržen v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
Objekt splňuje požadavky vyhl.269/2009sb., vyhl. 183/2006sb. a vyhl.268/2009sb. 
Budou dodržena ustanovení v platném znění zejména: 
- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
- vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných tech. požadavcích na výstavbu 
- zákon č. 158/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví 
- vyhl. č. 590/2002 Sb. o tech. požadavcích na vodní díla 



Závěr 

Výstupem mé bakalářské práce je dokumentace pro provedení stavby zadaného rodinného 
domu. Byly vytvořeny výkresy podlaží, základů, stropních konstrukcí a střechy. Dále práce 
obsahuje 3 technické zprávy. Jedná se o zprávy A,B, F které detailně popisují prvky stavby, 
řešení okolní infrastruktury a technické hodnocení konstrukcí. Součásti práce jsou rovněž 
podrobné návrhy souvrství skladeb jednotlivých konstrukcí a výkresy zadaných podrobností. 
V tepelně technickém posudku stavby jsou posouzeny součinitele prostupu tepla zadaných 
skladeb dle ČSN 730540. Dále pak bylo provedeno posouzení teplotního faktoru a nejnižší 
povrchové teploty uvnitř objektu. Obálkovou metodou a zjednodušenými metodami byla 
zjištěna energetická náročnost budovy. Objekt byl rovněž zhodnocen podle norem ČSN 
730802 a 730810 a byla zpracována zpráva požární bezpečnosti objektu s vyznačením 
odstupových vzdáleností. V rámci bakalářské práce byla zpracována seminární práce na téma 
poruchy plochých střech jelikož toto úzce souvisí s řešením objektu. 
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Anotace práce 
Projekt řeší objekt pro bydlení. Jedná se o rodinný dům s provozem ordinace alergologie. 
Objekt je samostatně stojící. Pobytová část má 2 nadzemní podloží, provozovna má 1NP. Je 
to zděný objekt z keramických tvárnic vyplněné minerální vatou, stropy POT+MIAKO. 
Základy tvoří monolitické pasy a 2 řady tvarovek BTB, armovaných. Střecha nad pobytovou 
částí je sedlová, nad garáží je pochozí plochá střecha a nad provozovnou je vegetační plochá 
střecha. Objekt je situován v okrajové lokalitě obce Ptení na Prostějovsku, terén mírně 
svažitý.  
Anotace práce v anglickém jazyce 
 The project solving object for living. This is a family house with the private allergy clinic. 
The object is standing separately. Part for living has 2 floors above ground, the priváte clinic 
has 1st floor. It is a brick building ceramic block filled with mineral pool,the ceiling is made 
from POT + MIAKO systeme. Foundations are monolithic passports and 2 BTB series 
fittings, reinforced. The roof of the living part of the saddle above the garage is a walkable flat 
roof above establishment is vegetation flat roof. Object is situated in the peripheral locality 
Ptení to Prostejov, slightly sloping terrain. 
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