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Abstrakt 
Projekt řeší rodinný dům s projekční kanceláří ve Svitavách. Objekt je částečně 

podsklepený a má 3 nadzemní podlaží s plochou střechou. Je osazený do rovinného 

terénu. V suterénu je situována kotelna, herna, sklad a komora. První nadzemní podlaží 

je určeno k provozním účelům. Je zde projekční kancelář a garáž pro 2 osobní 

automobily. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází byty.  

Klíčová slova 
rodinný dům, projekční kancelář, částečně podsklepený, plochá střecha, suterén, 

nadzemní podlaží  

  
  
Abstract 
The project addresses the house with design office in Svitavy. The building has a partial 

basement and 3 floors with a flat roof. The house is situated in a flat terrain. In the 

basement there are boiler room, game room, store room and closet. The first floor is 

designed for operational purposes. There is a design office and a garage for 2 cars. On 

the second and third floors apartments are located.  
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ÚVOD 

 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout třípodlažní budovu, která bude alespoň 

částečně podsklepená. Přízemí má být vyhrazeno nebytovým (provozním) účelům. 

Další podlaží mají být navržena jako obytná se dvěma komfortními samostatnými 

bytovými jednotkami. Cílem bylo také vyřešit otázku parkovacích stání pro dva osobní 

automobily. 

 Navrhnul jsem rodinný dům, který je zasazen v nově se rozvíjející části města 

Svitavy. Dům je částečně podsklepený. V suterénu domu se nachází technické zařízení 

objektu, skladové prostory a herna. Do prvního nadzemního podlaží jsem umístil 

provozovnu (projekční kancelář), která je koncipována i pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Dále je zde skladovací prostor pro popelnice, prádelna a 

garáž pro dva osobní automobily. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou určena bytovým 

jednotkám. Ve druhém nadzemním podlaží je samostatný byt koncipován pro 

čtyřčlennou rodinu. Ve třetím nadzemním podlaží je samostatný byt navržený pro 

dvoučlennou až tříčlennou rodinu. Dispozičně je velice podobný bytu ve druhém 

nadzemním podlaží. Oba dva byty jsou dispozičně uspořádány podle vhodné orientace 

vzhledem ke světovým stranám. K objektu jsou navržena i samostatně oddělená 

venkovní parkovací stání pro projekční kancelář a pro bytovou část domu. 

 Práce obsahuje textovou část, výkresovou dokumentaci, přílohy výkresové 

dokumentace, požárně bezpečnostní řešení a tepelně technické posouzení objektu.  
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A.1 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   

 
Stavba:  Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří ve městě        

  Svitavy 

 

Investor: Lukáš Fučík  

  Kpt. Jaroše 699/55  

  Svitavy 568 02 

  Tel. 739 049 451, email: FucikLukas@seznam.cz 

 

Projektant: Lukáš Fučík 

  Kpt. Jaroše 699/55 

  Svitavy 568 02 

  Tel. 739 049 451, email: FucikLukas@seznam.cz 

 

Místo stavby: Parcela číslo 520/51 

  Katastrální území Svitavy 

 

Kraj:  Pardubický 

 

Zhotovitel: Zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení. 

 

Účel:  Stavba bude sloužit jako bytová stavba s provozovnou. 

 

 

A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

 pozemku a o majetkoprávních vztazích 
  

 Stavební parcela pro navrhovanou novostavbu RD s projekční kanceláří se 

nachází v nově se rozvíjejícím území východní části města Svitavy. Parcela je na 

rozhraní dvou ulic a to ulice Na Barikádách a Hálkova. Z ulice Na Barikádách bude 

přístup do bytové části domu a z ulice Hálkova přístup do projekční kanceláře. Plocha 

stavebního pozemku je travnatá bez jakékoli vzrostlejší zeleně. Pozemek je ve 

vlastnictví stavebníka. 

 

 

mailto:FucikLukas@seznam.cz
mailto:FucikLukas@seznam.cz
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A.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

 technickou infrastrukturu 
 

 Inženýrsko-geologický průzkum nám poskytl informace o hladině podzemní 

vody, která nebyla do hloubky 10 metrů pod rostlý terén nalezena. Dále není potřeba 

chránit spodní stavbu před účinky radonu, protože radonový index byl stanoven jako 

nízký. Rovněž bylo zjištěno, že zemina je písčitá hlína pevné konzistence, která je 

řazena jako vrstva třídy F 3. Základová půda je tedy tvořena pevnou hlínou písčitou. 

 Příjezd k pozemku RD je možný jak z ulice Na Barikádách, tak z ulice Hálkova.  

 Na jižní straně pozemku je přiléhající nově vybudována komunikace z ulice Na 

Barikádách, kde byly provedeny inženýrské sítě. U poskytovatelů jednotlivých sítí byly 

zajištěny možnosti napojení. Kanalizační přípojka bude provedena z betonového profilu 

DN 150 a bude napojena na kanalizační sít DN 300. Na kanalizační přípojce bude 

provedena revizní šachta. Šachta se bude nacházet na pozemku stavebníka. Vodovodní 

přípojka bude napojena na vodovodní řád 90x8,2 PE 100 SDR 11. Přípojka bude 

provedena z profilu 32x3 PE 100 SDR11. Plynovodní přípojka bude provedena z profilu 

40x3,7 PE 100 SDR11 na stávající plynovod. Na hranici pozemku investora bude 

vyzděn pilířek pro napojení. V pilířku bude HUP a hlavní plynoměr. Elektrická přípojka 

bude připojena na distribuční síť přes zděný pilířek, kde bude osazen hlavní elektroměr. 

Přípojka bude vytvořena kabelem 4x10mm
2
  Cu.  Sdělovací kabel bude TCEPKPFLE 

1x4x0,6.  

 

 

A.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

 Veškeré prováděné práce jsou zapracovány do projektu pro stavební povolení a 

jsou v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

 

A.5  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

 Při stavební činnosti budou dodržována všechna opatření a předpisy, které jsou 

určeny vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále bude 

dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických  požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

A.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

 rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 

 podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 

 Stavba je v souladu s územním plánem města Svitavy. 
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A.7  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

 a jiná opatření v dotčeném území  
 

 Nejsou zde žádné časové a věcné vazby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území. 

 

 

A.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

 Stavba nepředpokládá zkušební provoz. 

 Předpokládané zahájení stavby:  4/2015 

 Předpokládané ukončení stavby:  5/2016 

 Postup výstavby: 1) Vytyčení stavby 

    2) Provedení zemních prací 

    3) Provedení přípojek inženýrských sítí 

    4) Provedení hrubé stavby  

    5) Provedení střechy 

    6) Provedení vnitřních instalací 

    7) Montáž oken a dveří 

    8) Provedení dokončovacích prací 

    9) Terénní úpravy 

 

 

A.9 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 m
2
,
 
a o počtu bytů 

 v budovách bytových a nebytových 
  
Orientační hodnota stavby:  10 500 000 Kč 

Výška objektu:   9,6 m (atika) 

Zastavěná plocha:   230 m
2 

Plocha pozemku:   1144 m
2
 

Procento zastavění:   19,5 % 

Podlahová plocha:   613,34 m
2
 

 suterén:   123,24 m
2
 

 první nadzemní podlaží: 183,83 m
2
 

 druhé nadzemní podlaží: 164,16 m
2
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 třetí nadzemní podlaží: 144,05 m
2
 

Počet bytů:    2 

Počet provozoven:   1 

 Výstavba neohrožuje životní prostředí, a proto nebude třeba zvláštní investice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách 28. 5. 2014        Fučík Lukáš 
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B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické 

 řešení 
 

B.1.1  Zhodnocení staveniště 
 

 Staveniště se nachází ve východní části města Svitavy na parcele č. 520/51 

katastrálního území Svitavy. Celý pozemek staveniště bude provizorně zabezpečen 

drátěným plotem. Plocha stavebního pozemku je travnatá bez jakékoli vzrostlejší 

zeleně. Objekt bude umístěn v jihovýchodní části pozemku, v blízkosti místních 

komunikací. Terén je v celé ploše pozemku rovinatý. 

 

B.1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě 

 pozemků s ní souvisejících 
 

 Navržená novostavba rodinného domu má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží, 

které je řešeno jako částečně podsklepené plně vsazené do terénu. Objekt má plochou 

střechu se sklonem 2%. Půdorys objektu je jednoduchého tvaru, bez složitých 

stavebních prvků. Vnitřní dispozice je orientována na základě světových stran. Vstup do 

domu je z jižní strany. 

 V suterénu objektu se nachází technická místnost, sklad, herna a komora. 

 V prvním nadzemním podlaží je polovina plochy koncipována jako provozovna 

a to jako projekční kancelář. Druhá polovina slouží jako prádelna, garáž, sklad popelnic 

a zádveří pro přístup na schodiště vedoucí k jednotlivým bytovým jednotkám. 

 Druhé nadzemní podlaží je celé koncipováno pro jednu bytovou jednotku, která 

je navržena pro čtyřčlennou rodinu. V bytě se nachází kuchyňský kout spojený 

s obývacím pokojem, ze kterého je vstup na terasu. Dále je zde pracovna „pokoj pro 

hosty“, koupelna pro hosty, WC, koupelna, šatna, dva dětské pokoje a ložnice, která má 

svoji samostatnou šatnu a samostatný vstup do koupelny. 

 Třetí nadzemní podlaží je opět koncipováno jako samostatná bytová jednotka na 

celé podlaží. V bytě se nachází obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, terasa 

přístupná z chodby, pracovna „pokoj pro hosty“, koupelna pro hosty, WC, šatna u 

vchodu, koupelna, jeden pokoj a ložnice, na kterou opět navazuje samostatná šatna. 

 

B.1.3  Technické řešení s popisem pozemních staveb a 

 inženýrských  staveb a řešení vnějších ploch 
 

a) Zemní práce 

  

 Základová půda je stanovena jako vrstva třídy F 3. Základová půda je tedy 

tvořena pevnou hlínou písčitou. Hladina spodní vody nebyla do hloubky 10 m zjištěna, 

proto není vyžadována zvláštní ochrana spodní stavby. Hlavní výkopové práce budou 

provedeny za pomoci středně těžké techniky. Zemina odtěžená z výkopů bude z části 

odvezena a z části uložena na stavební parcele pro zpětné násypy. Následovat bude 

vyhloubení rýh pro základové pasy a vyhloubení rýh pro uložení inženýrských sítí. 
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b) Základové konstrukce 

 

 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25, šířka pod 

obvodovým zdivem je 700 mm a pod vnitřní nosnou stěnou 700 mm. Základové pasy 

jsou provedeny do nezámrzné hloubky. Výška základových pasů je 850 mm a 350 mm. 

Na nich je zhotovena podkladní betonová deska tloušťky 150 mm z betonu C20/25. Do 

desky bude vložena KARI síť 150×150×8 mm s krytím minimálně 40 mm. Deska bude 

opatřena hydroizolačním pásem Elastek 40 Special mineral, který bude celoplošně 

nataven a bude kladen maximální důraz na správné provedení. 

 

c) Svislé konstrukce spodní stavby 

 

 Nosné obvodové stěny spodní stavby jsou z cihelného zdiva Porotherm 40 Profi 

a Porotherm 30 Profi tlouštky 400 mm a 300 mm vyzděné na maltu Porotherm Profi pro 

tenké spáry. Strana exteriéru bude opatřena hydroizolací ve formě asfaltového pásu 

Elastek 40 Special mineral, který je přizděn z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na maltu 

Porotherm Profi pro tenké spáry. Asfaltový pás bude celoplošně nataven. Veškeré spoje 

a napojení izolačních pásů musí být provedeny s maximálním důrazem na kvalitní 

provedení. 

 

d) Svislé konstrukce vrchní stavby 

 

 Nosné konstrukce vnější tvoří obvodové cihelné zdivo Porotherm 40 Profi 

tloušťky 400 mm na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Vnitřní nosné stěny jsou 

z cihelného zdiva Porotherm 30 Profi tlouštky 300 mm spojené maltou Porotherm Profi 

pro tenké spáry. Nenosné zdivo je tvořeno tvárnicemi Porotherm 15 Profi a Porotherm 

11,5 Profi. Vyzděny jsou pomocí malty Porotherm Profi pro tenké spáry. 

  

e) Vodorovné konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je provedena ve všech podlažích z předpjatých stropních 

panelů Spiroll tloušťky 250 mm. Jednotlivá podlaží jsou v místě stropu ztužena 

železobetonovým věncem. Strana exteriéru je opatřena věncovkou VT 8 Porotherm 

výšky 238 mm. Mezi železobetonový průvlak a věncovku je vložena tepelná izolace 

tloušťky 70 mm. 

 Překlady nad otvory v obvodových stěnách tvoří skladba překladů Porotherm 

KP 7 s vloženou tepelnou izolací. Nad otvory uvnitř objektu budou překlady Porotherm 

KP 7 bez vložené tepelné izolace. U příček tloušťky 150 mm budou použity ploché 

překlady Porotherm KP 14,5 a u příček tloušťky 115 mm budou použity ploché 

překlady Porotherm KP 11,5. 

 

 

f) Střešní konstrukce 

 

 Střešní konstrukce je plochá se spádem 2%, přičemž je plocha uzavřena ze tří 

stran atikou z cihelného zdiva Porotherm 25 SK Profi tlouštky 250 mm. Spádová vrstva 

je tvořena lehčeným betonem z perlitu. Hydroizolační vrstvu tvoří asfaltové pásy 



                      Fučík Lukáš 

 

Str. 3 

 

Glastek 40 Special dekor a Glastek 30 Sticker plus. Pro odvod srážkové vody ze střechy 

slouží podokapní žlab, svedený do kruhového svodného potrubí s průměrem 120 mm.  

 

g) Schodiště 

  

 Schodiště vedoucí ze suterénu až do třetího nadzemního podlaží je řešeno jako 

monolitická železobetonová konstrukce. Jedná se o dvouramenné pravotočivé schodiště. 

 

h) Výplně otvorů 

 

 Všechna okna a dveře spojena s exteriérem jsou plastová s odstínem bahenní 

dub. Dveře v interiéru jsou dřevěné, usazené v ocelových zárubních. 

 

i) Zpevněné plochy 

  

 Kolem celého objektu bude zhotoven okapový chodníček z betonové dlažby 

Presbeton 400×400×100 mm. Zpevněnými plochami pozemku budou: prostor před 

hlavním vchodem, vedlejším vchodem, vchodem do projekční kanceláře, kde je zajištěn 

bezbariérový přístup, výjezd z garáže až k příjezdové komunikaci a parkovací stání před 

projekční kanceláří, kde je jedno parkovací stání vyhrazeno pro parkování osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Zbylé plochy budou zatravněné. 

 

B.1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

a) Napojení na dopravní infrastrukturu 

 

 Komunikace vede kolem jižní a východní strany pozemku. U jižní strany 

pozemku bude ke komunikaci napojena parkovací plocha u hlavního vstupu do domu. 

Na straně východní bude ke komunikaci napojena parkovací plocha projekční 

kanceláře. 

 

b) Napojení na technickou infrastrukturu 

 

 Objekt bude napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, vedení VN, 

veřejný plynovod a sdělovací kabely. Na vodovodní řád 90x8,2 PE 100 SDR 11 bude 

provedena plastová přípojka 32x3 PE 100 SDR 11. Přípojka bude zavedena do 

technické místnosti v suterénu. Zde se bude nacházet vodoměrná sestava s vodoměrem. 

Přípojka plynu bude zhotovena do HUP na hranici pozemku pomocí profilu 40x3,7 PE 

100 SDR 11. Přípojka VN bude umístěna do přípojkové skříně na hranici pozemku. Pro 

odvod splaškových a dešťových vod bude zhotovena přípojka DN 150 do stávající 

jednotné kanalizace DN 300. Přípojka sdělovacích kabelů bude zhotovena z kabelu 

TCEPKPFLE 1x4x0,6. Přípojka bude zavedena do zádveří prvního nadzemního 

podlaží. Při souběhu podzemních sítí budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti. 
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B.1.5  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 

 dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

 navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
  

 Řešení dopravní a technické infrastruktury je pospáno v bodu B.1.4. Pro stání 

osobních automobilů bude sloužit garáž pro dva osobní automobily, která je napojena 

na parkovací plochu před RD. Parkovací plocha je uzavíratelná pomocí vjezdové brány. 

Pro projekční kancelář je parkovací plocha pouze před projekční kanceláří, kde je jedno 

parkovací stání vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

B.1.6  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

 Stavba nového objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Při 

stavebních pracích budou dodrženy schválené limity hluku stanovené nařízením vlády 

č. 88/2004Sb. Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: beton, cihly, zemina, 

kameny, dřevo, sklo, plast, směs kovů, kabely a izolační materiály. Odpady vzniklé při 

výstavbě domu budou tříděny a skladovány v přistavených kontejnerech, které budou 

dle potřeby vyváženy. 

 

B.1.7  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

 přístupných ploch a komunikací 
 

 Obytná část objektu není řešena jako bezbariérová. Projekční kancelář je řešena 

jako bezbariérová podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále 

bude před projekční kanceláří vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

B.1.8  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 

 výsledků do projektové dokumentace 
 

 Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který nám poskytl 

informace o hladině podzemní vody. Ta nebyla do hloubky 10 metrů pod rostlý terén 

nalezena. Dále není potřeba chránit spodní stavbu před účinky radonu, protože byl 

radonový index stanoven jako nízký. Také bylo zjištěno, že zemina je písčitá hlína 

pevné konzistence a ta je řazena jako vrstva třídy F 3. Základová půda je tedy tvořena 

pevnou hlínou písčitou. 

 K jižní straně pozemku přiléhá nově vybudovaná komunikace v ulici Na 

Barikádách, kde byly provedeny inženýrské sítě. U poskytovatelů jednotlivých sítí byly 

zajištěny možnosti napojení. Kanalizační přípojka bude provedena z betonového profilu 

DN 150 a bude napojena na kanalizační sít DN 300. Vodovodní přípojka bude napojena 

na vodovodní řád 90x8,2 PE 100 SDR 11. Přípojka bude provedena z profilu 32x3 PE 

100 SDR11. Plynovodní přípojka bude provedena z profilu 40x3,7 PE 100 SDR11 na 

stávající plynovod. Elektrická přípojka bude připojena na distribuční síť přes zděný 

pilířek, kde bude osazen hlavní elektroměr. Přípojka bude tvořena kabelem 4x10mm
2
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Cu.  Sdělovací kabel bude TCEPKPFLE 1x4x0,6. Parcela je ze dvou stran ohraničena 

komunikací, která bude sloužit jako přístupová cesta. 

 

B.1.9  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický 

 referenční polohový a výškový systém 

 

 Vytyčení objektu bylo provedeno pomocí dvou polygonových bodů. První bod 

je roh sousedního domu na parcele 492/23, kde se nachází bod České státní nivelační 

sítě. Druhý bod je poklop kanalizační šachty. Vytyčení bude provedeno autorizovaným 

geodetem. Hodnotě 0,000 odpovídá 293,15 m.n.m (B.p.v.).  

  

B.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 a technologické provozní soubory 
 

 Stavba je rozdělena na tyto objekty: 

 1) Rodinný dům s projekční kanceláří 

 2) Kanalizace 

 3) Vodovod 

 4) Plynovod 

 5) Vysoké napětí 

 6) Sdělovací kabely 

 7) Oplocení 

 8) Zpevněné plochy 

 

B.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 

 stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 

 dokončení, resp. jejich minimalizace 
 

 Stavba nebude mít svým provozem vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba 

bude provedena pouze na pozemcích patřících stavebníkovi. Stavební firma zajistí 

průběžný úklid pozemku a okolí znečištěné z důvodu provádění stavby. Budou 

dodržovány správné technologické postupy, stejně tak bude zajištěno použití 

nezávadných materiálů a bude dodržován časový limit pro výkon hlučných prací. 

 

B.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 pokud není uveden v části B.1.6 
 

 Při stavebních pracích budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci ve stavebnictví, které ukládají nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 

nařízení vlády č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. Během stavby bude veden stavební deník. 

 

B.2 Mechanická odolnost a stabilita 
 

 Stavba je navržena tak, aby jednotlivé konstrukce odolávaly nepříznivému 

zatížení na ně působící a aby během výstavby ani po jejím dokončení nedošlo ke zřícení 

stavby nebo její části. Stavba je v souladu s technickými normami a s požadavky na 

mechanickou stabilitu a odolnost konstrukcí uvedenými ve vyhlášce 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. Veškeré materiály mají certifikáty, které odpovídají 

svými vlastnostmi požadavkům ČSN. Všechny prováděcí práce musí být zhotoveny dle 

technologických předpisů podle současně platných norem. 

 

B.3 Požární bezpečnost 
 

 Požadavky na požární bezpečnost jsou dle platných norem. Řešení požární 

bezpečnosti tvoří samostatnou přílohu bakalářské práce viz část C.3. 

 

B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

B.4.1  Hygienické požadavky 
 

 Všechny pobytové místnosti budou řádně osvětleny a odvětrány okny. 

V bytových jednotkách jsou navrženy dostatečné hygienické prostory a to koupelny a 

WC.  V provozní části jsou také navrženy dostatečné hygienické prostory a to WC a 

koupelna pro zaměstnance a WC s bezbariérovým přístupem pro zákazníky 

provozovny. Veškeré použité materiály jsou nezávadné a vyhovují všem normám. 

 

B.4.2  Ochrana zdraví při práci 
 

 Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci ve stavebnictví dle nařízení vlády č. 591/2066 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 

363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Budou 

dodržovány technologické předpisy. 

 

B.4.3  Vliv stavby na životní prostředí 
 

 Stavba nového objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při 

stavebních pracích budou dodrženy schválené limity hluku stanovené nařízením vlády 

č. 88/2004 Sb., Veškerý odpad vzniklý během výstavby bude tříděn a skladován 

v přistavených kontejnerech, které budou dle potřeby vyváženy.  
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B.5 Bezpečnost při užívání 
 

 Provedení stavby všemi svými parametry odpovídá požadavkům na bezpečnost 

při jejím užívání. 

 

B.6 Ochrana proti hluku 
 

 Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v okolní lokalitě. Zdrojem 

hluku budou stavební práce a zvýšená dopravní zátěž z důvodu dopravy materiálu. Při 

dodržení časového omezení používání hluků (7 – 21 hod.) lze považovat zvýšení 

hlukové zátěže za akceptovatelné. 

 V domě nejsou žádné zdroje hluku. Výrobce materiálu, ze kterého budou 

vyzděny vnější stěny, garantuje ochranu vnitřních prostor před pronikáním hluku 

z vnějšího prostředí. Nejsou tedy navržena žádná speciální opatření pro snížení hluku. 

 

B.7 Úspora energie a ochrana tepla 
 

 Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov. V rámci bakalářské práce je zpracováno tepelně technické posouzení stavby. 

 

B.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

 schopností pohybu a orientace 
 

 Objekt není řešen v obytné části jako bezbariérový. Projekční kancelář je řešena 

jako bezbariérová podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále 

bude před projekční kanceláří vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

 Podle informací z inženýrsko-geologického průzkumu je radonový index 

stanoven jako nízký. Z tohoto důvodu není třeba chránit spodní stavbu před účinky 

radonu. Obvodové a podlahové konstrukce suterénu jsou opatřeny hydroizolační 

vrstvou, která bude zamezovat prostupu zemní vlhkosti do konstrukcí. 

 

B.10 Ochrana obyvatelstva 
 

 Před zahájením stavby bude staveniště oploceno, aby bylo zamezeno 

nedovolenému vstupu na staveniště. Stavba svým charakterem neklade požadavky na 

ochranu obyvatelstva. 
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B.11 Inženýrské stavby (objekty) 
 

B.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 

 Splaškové a dešťové vody budou z objektu odváděny pomocí betonového profilu 

DN 150, který bude napojen na kanalizační síť DN 300. Na pozemku stavebníka bude 

umístěna revizní šachta kanalizační přípojky. Přípojka bude provedena dle podmínek 

vodárenské společnosti. Odtok dešťové vody na nezpevněných plochách bude řešen 

přirozeným vsakem do půdy. 

 

B.11.2 Zásobování vodou 
 

 Objekt je napojen na vodovodní řád samostatnou přípojkou. Vodovodní řád 

v dané lokalitě je 90x8,2 PE 100 SDR11. Přípojka bude provedena z plastového profilu 

32x3 PE 100 SDR11 a bude zavedena do technické místnosti v suterénu domu, kde se 

bude nacházet vodoměrná sestava s hlavním vodoměrem. 

 

B.11.3 Zásobování energiemi 
   

 Plynovodní přípojka bude provedena z profilu 40x3,7 PE 100 SDR 11 na 

stávající plynovodní síť. Na hranici pozemku investora bude vyzděn pilířek pro 

napojení plynovodní přípojky a distribuční síť. Dále v něm bude osazen HUP a hlavní 

plynoměr. Plynovodní rozvody povedou přes základové konstrukce objektu do 

technické místnosti v suterénu. 

 Elektrická přípojka bude připojena na distribuční síť kabelem 4x10mm
2
 Cu. 

Přípojka bude provedena ve zděném pilířku na hranici pozemku, kde bude osazen 

hlavní elektroměr. Kabel vedený v zemi bude opatřen výstražnou fólií. Dále bude 

provedeno uzemnění pomocí zemnícího pásu FeZn 35/5 mm, který bude uložen při 

výkopových pracích do zeminy. Spoje budou opatřeny asfaltovým nátěrem, který 

zabraňuje případné korozi.  

 

B.11.4 Řešení dopravy 
 

 Pro příjezd k pozemku bude sloužit přilehlá komunikace. Komunikace vede 

kolem jižní a východní strany pozemku. U jižní strany pozemku bude ke komunikaci 

napojena parkovací plocha u hlavního vstupu do domu. Na straně východní bude ke 

komunikaci napojena parkovací plocha projekční kanceláře. 

 

B.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

 Okolní povrchové úpravy stavby jsou velice důležité z hlediska celkového 

dojmu stavby a jejího zasazení do okolní zástavby, neboť jde o nově budovanou 

městkou část, jejímž cílem je snaha o celkové zasazení zeleně do území. Okolí stavby 

bude upraveno dle přání investora se snahou umístit co nejvíce zatravněných ploch. 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby. Kolem pozemku bude zhotoven 

drátěný plot. 
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B.11.6 Elektronické komunikace 
 

 K objektu bude provedena přípojka sdělovacím kabelem TCEPKPFLE 1x4x0,6. 

 

B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

 V objektu se výrobní nebo technologická nevýrobní zařízení nenacházejí. 
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F.1  Pozemní (stavební) objekty 
 

F.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 
 

F.1.1.1 Technická zpráva 
 

a) Účel objektu 

 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s jedním podzemním a třemi 

nadzemními podlažími. Hlavní funkcí domu je zajištění dvou bytových jednotek, 

provozovny, parkovací stání pro provozovnu a bytové jednotky. Byty jsou navrženy pro 

jednu čtyřčlennou rodinu a jednu dvoučlennou až tříčlennou rodinu. Provozovna je 

koncipována jako projekční kancelář.     

 

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 

 

 Objekt je jednoduchého půdorysného tvaru, bez složitých stavebních prvků. 

Objekt je třípodlažní, částečně podsklepený. Jednotlivá patra domu jsou pravidelně 

odstupňované pro vytvoření pochozích teras bytů. 

 Novostavba rodinného domu plní dvě hlavní funkce. První funkcí je vytvoření 

dvou samostatných bytových jednotek, ke kterým je vstup na jižní straně objektu. 

Druhou hlavní funkcí novostavby je provozovna – projekční kancelář. Projekční 

kancelář má řešený oddělený vstup od bytové části domu a to na východní straně 

objektu. Vstup do projekční kanceláře je zároveň řešen jako bezbariérový. 

 Dispoziční řešení domu je koncipováno takto: při vstupu do bytové části domu 

se octneme v zádveří, odkud je přístup do prádelny, garáže a na pravotočivé 

dvouramenné schodiště vedoucí do všech podlaží domu. V suterénu objektu se nachází 

technická místnost, sklad, herna a komora. První nadzemní podlaží má polovinu plochy 

koncipovanou jako provozovnu, konkrétně projekční kancelář. Při vstupu do projekční 

kanceláře se nacházíme v recepci. Odtud je dále přístup na WC pro klienty projekční 

kanceláře. Z recepce je vstup do kanceláře provozovny, která má své zázemí pro 

zaměstnance a to denní místnost, WC, sprchu a umývárnu. Ke kanceláři dále náleží 

archiv pro ukládání dokumentů. Druhá polovina prvního nadzemního podlaží slouží 

bytovým účelům a to jako garáž, prádelna a úložiště popelnic. Druhé nadzemní podlaží 

je celé navrženo pro jednu bytovou jednotku, která je přizpůsobena pro čtyřčlennou 

rodinu. V bytě se nachází kuchyňský kout spojený s obývacím pokojem, ze kterého je 

vstup na terasu. Dále je zde pracovna „pokoj pro hosty“, koupelna pro hosty, WC, 

koupelna, šatna, dva dětské pokoje a ložnice, která má svoji samostatnou šatnu a 

samostatný vstup do koupelny. Třetí nadzemní podlaží je opět koncipováno jako 

samostatná bytová jednotka. Byt má obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, 

terasu přístupnou z chodby, pracovnu „pokoj pro hosty“, koupelnu pro hosty, WC, šatnu 

u vchodu, koupelnu, jeden pokoj a ložnici, na kterou opět navazuje samostatná šatna. 

 Obvodový plášť objektu je ze silikátové rýhované omítky bílé barvy, kdy je 

v určitých částech plášť doplněn obkladem z umělého kamene typu Shale šedý. Výplně 

otvorů jsou z plastových výrobků s odstínem bahenní dub. Klempířské výrobky u oken 
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jsou opatřeny nátěrem v hnědé barvě. Objekt doplňuje nerezové zábradlí u vstupu do 

projekční kanceláře a u teras jednotlivých bytů. 

 Kolem celého pozemku bude zhotoven drátěný plot. Plochy kolem objektu 

budou částečně zatravněné a částečně zpevněné betonovou dlažbou. Zpevněné plochy 

budou před vchodem do bytové a provozní části domu. Dále budou zhotoveny 

parkovací stání před projekční kanceláří a před vjezdem do garáže. Kolem celého 

objektu bude zhotoven okapový chodníček z betonové dlažby. 

 Bytová část objektu není řešena pro bezbariérové užíváni. Provozní část domu je 

řešena s možností přístupu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace a má 

vyhrazené jedno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

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

 orientace, osvětlení a oslunění 

 

 Návrh uvažuje následující kapacity: 

- Bytové jednotky   2 

- Provozní jednotky  1 

- Plocha stavebního pozemku 1144 m
2
 

- Zastavěná plocha   223 m
2
 

- Podlahová plocha   613,34 m
2
 

 1S    123,24 m
2
 

 1NP    183,83 m
2
 

 2NP    164,16 m
2
 

 3NP    144,05 m
2
 

- Procento zastavění  19,5 % 

 

 Dispoziční uspořádání objektu je navrženo na základě orientace ke světovým 

stranám. Hlavní vstup do bytové části objektu je orientován na jižní stranu a vstup do 

projekční kanceláře je orientován na stranu východní. 

 Ve všech obytných místnostech jsou navrženy dostatečně veliké okenní otvory, 

kdy plocha otvoru činí vždy minimálně jednu desetinu podlahové plochy dané obytné 

místnosti. Objekt není nijak zastíněn jiným objektem ani stromy.  

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

 Na stavbu budou použity klasické materiály a stavební prvky, které odpovídají 

všemi svými vlastnostmi požadavkům ČSN. Konstrukční a technické řešení objektu 

odpovídá danému způsobu využití objektu i s ohledem na stavebníkem požadovanou 

životnost. Podrobnější popis viz část Stavebně konstrukční řešení nebo v Souhrnné 

technické zprávě část B.1.3. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

 Součástí bakalářské práce je tepelně technické posouzení objektu viz část C.4.  

 Všechny navržené konstrukce a prvky splňují požadavky ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov. 

 

 Obvodová stěna  
  U = 0,267 W/m

2
K ≤ UN,20 = 0,30 W/m

2
K  

 Plochá střecha 

  U = 0,147 W/m
2
K ≤ UN,20 = 0,24 W/m

2
K 

 Výplně otvorů 

  Okna – U = 0,6 W/m
2
K ≤ UN,20 = 1,5 W/m

2
K 

  Dveře – U = 1,1 W/m
2
K ≤ UN,20 = 1,7 W/m

2
K  

  Vrata – U = 1,22 W/m
2
K ≤ UN,20 = 1,7 W/m

2
K 

 

Klasifikace tepelné náročnosti budovy je C – Úsporná. 

 

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

hydrogeologického průzkumu 

 

 Inženýrsko-geologický průzkum nám poskytl informace o hladině podzemní 

vody, která nebyla do hloubky 10 metrů pod rostlý terén nalezena. Základová půda je 

stanovena jako vrstva třídy F 3 – pevná hlína písčitá. Objekt není třeba chránit před 

účinky radonu, protože radonový index byl stanoven jako nízký. 

  Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25, přičemž 

kolem obvodových základových pasů bude uložena drenážní trubka obsypaná štěrkem 

frakce 8-16 mm. Trubka bude vyvedena mimo objekt. Na základových pasech bude 

zhotovena podkladní betonová deska tloušťky 150 mm. Deska bude opatřena 

asfaltovým pásem, který bude celoplošně nataven a bude kladen maximální důraz na 

správné provedení izolace spodní stavby.    

 

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

negativních účinků 

 

 Při užívání objektu nebude docházet k negativním účinkům na životní prostředí.  

Pro ukládání komunálního odpadu je v objektu navržen samostatný prostor pro 

uskladňování popelnic. Odpad bude vyvážen jedenkrát za dva týdny.  

 Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady: beton, cihly, zemina, 

kameny, dřevo, sklo, plast, směs kovů, kabely a izolační materiály.  

 Odpady vzniklé při výstavbě domu budou tříděny a skladovány v přistavených 

kontejnerech, které budou dle potřeby vyváženy.   
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h) Dopravní řešení 

 

 Pro příjezd k pozemku bude sloužit přilehlá komunikace. Komunikace vede 

kolem jižní a východní strany pozemku. Od jižní hranice pozemku až k hlavnímu 

vstupu do domu bude ke komunikaci napojena parkovací plocha. Na straně východní 

bude ke komunikaci napojena parkovací plocha projekční kanceláře. Parkovací plochy 

budou provedeny z betonové dlažby. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

 Na stavbu budou působit pouze běžné vlivy okolního prostředí, proto není třeba 

uvažovat o ochraně stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí, jako jsou 

například poddolování, zvýšení hluku v okolí, povodně nebo sesuvy půdy. Obvodové a 

podlahové konstrukce suterénu jsou opatřeny hydroizolační vrstvou, která bude 

zamezovat prostupu zemní vlhkosti do konstrukcí. Podle informací z inženýrsko-

geologického průzkumu je radonový index stanoven jako nízký, normě vyhovující. 

Z tohoto důvodu není třeba chránit spodní stavbu před účinky radonu. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Při výstavbě budou dodržována všechna opatření a předpisy, které jsou určeny 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Platné předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví dle nařízení vlády č. 591/2066 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi a nařízení vlády č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích. Dále bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Při výstavbě 

budou dodržovány technologické předpisy. 

 

F.1.1.2 Výkresová část 
 

 Výkresová část je součástí bakalářské práce viz příloha C.1. 

 

F.1.2  Stavebně konstrukční část 
 

F.1.2.1 Technická zpráva 
 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 

 Objekt rodinného domu je navržen z cihelných tvárnic Porotherm, kdy svislé 

nosné stěny jsou tvořeny tvárnicemi Porothern  40 Profi na maltu pro tenké spáry. 

Vnitřní nosné zdivo je tvořena tvárnicemi Porotherm 30 Profi na maltu Porotherm pro 

tenké spáry. Stropní konstrukce budou zhotoveny za pomoci předpjatých stropních 

panelů Spiroll, které budou uloženy v příčném směru na obvodové a vnitřní nosné zdivo 

orientováno podélně. Střešní konstrukce je plochá se spádem 2% na severní stranu 

objektu. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. 
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b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Vytyčení objektu 

  Výškové a polohové osazení objektu je zachyceno ve výkresové části této 

bakalářské práce – složka C.1, výkres číslo 1. Vytyčení objektu bude provedeno pomocí 

dvou polygonových bodů. První bod je roh sousedního domu na parcele 492/23, kde se 

nachází bod České státní nivelační sítě. Druhý bod je poklop kanalizační šachty. 

Vytyčení bude provedeno autorizovaným geodetem. Hodnotě 0,000 odpovídá 293,15 

m.n.m (výškový systém Balt po vyrovnání). 

 

 Zemní práce 

 Základová půda je stanovena jako vrstva třídy F 3. Základová půda je tedy 

tvořena pevnou hlínou písčitou. 

 Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení objektu s vedením 

nově budovaných inženýrských sítí. 

 V ploše staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce cca 300 mm a uložena na 

vhodné místo stavební parcely pro opětovné použití konečných terénních úprav. 

 Hlavní výkopové práce budou prováděny za pomocí středně těžké techniky. 

Zemina odtěžená z výkopů bude z části odvezena a z části uložena na stavební parcele 

pro zpětné násypy. Dále bude následovat vyhloubení rýh pro základové pasy a 

vyhloubení rýh pro uložení inženýrských sítí. Před započetím betonáže bude přizván 

hlavní projektant, popřípadě statik a geolog z důvodu kontroly základových poměrů. 

V případě zásadních odlišností od prvotních výsledků je třeba přehodnotit způsob 

zakládání a navrhnout vhodné řešení. 

 Pažení výkopů je nutné provádět velice důsledně a v souladu s danými 

vyhláškami a normami. Především s vyhláškou č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích.    

 Zpětné násypy je nutné hutnit po maximálních vrstvách 300 mm na takovou 

pevnost, kdy nebude docházet k sedání stavby, které by narušilo její konstrukci. 

 

 Základové konstrukce 

 Před započetím betonáže je nutné začistit veškeré základové spáry. Vyznačit 

prostupy jdoucí směrem do objektu nebo z objektu a vynechat otvory pro jejich 

provedení. Do základové spáry bude uložen zemnící pásek FeZn 35x5 mm. 

  Objekt je založen na monolitických základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Šířka pod obvodovým zdivem je 700 mm a pod vnitřní nosnou stěnou 700 mm. 

Základové pasy v místě nepodsklepené části objektu jsou provedeny do hloubky 1150 

mm od podlahy prvního nadzemního podlaží - do nezámrzné hloubky. V místě 

podsklepené části objektu je nejnižší úroveň základové spáry v hloubce 3650 mm od 

podlahy prvního nadzemního podlaží.  Šířka a výška základů byla vypočtena pro 

základovou půdu s únosností v základové spáře Rdt = 0,275 MPa. Výška základových 

pasů je 850 mm a 350 mm.   

 Na nich je zhotovena podkladní betonová deska tloušťky 150 mm z betonu 

C20/25. Do podkladní desky bude vložena KARI síť 150×150×8 mm s krytím 

minimálně 40 mm. Deska bude opatřena hydroizolačním pásem Elastek 40 Special 

mineral, který bude celoplošně nataven a bude kladen maximální důraz na správné 

provedení. 
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 Svislé konstrukce 

 Nosné obvodové stěny spodní stavby jsou z cihelných tvárnic Porotherm 40 

Profi tloušťky 400 mm – P15 a Porotherm 30 Profi 300 mm – P15, vyzděné na maltu 

Porotherm Profi pro tenké spáry. Vnější strana bude opatřena hydroizolací ve formě 

asfaltového pásu Elastek 40 Special mineral, který bude přizděn z tvárnic Porotherm 

11,5 Profi na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Asfaltový pás bude celoplošně 

nataven. Veškeré spoje a napojení izolačních pásů musí být provedeny s maximálním 

důrazem na kvalitu provedení. Stěny splňují normové požadavky na prostup tepla 

konstrukcí. 

   Obvodové nosné konstrukce vrchní stavby tvoří obvodové cihelné tvárnice 

Porotherm 40 Profi tloušťky 400 mm – P15 na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. 

 Vnitřní nosné stěny jsou z cihelného zdiva Porotherm 30 Profi tlouštky 300 mm 

– P15 spojené maltou Porotherm Profi pro tenké spáry.  

 Příčky budou provedeny z tvárnic Porotherm 15 Profi tloušťky 150 mm a 

Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. 

  Provedení veškerých zděných konstrukcí bude odpovídat ČSN 73 2310 

Provádění zděných konstrukcí. 

 

 Komíny 

 V objektu je umístěn jeden tříprůduchový komínový systém Heluz. Průměr 

jednotlivých průduchů je 150 mm a rozměr komínového systému je 400x1200 mm. 

V nadstřešní části bude komín opatřen oplechováním – pozinkovaný plech tloušťky 0,6 

mm. Horní hrana komínového systému bude přečnívat o 1000 mm nad horní úroveň 

atiky. Provedení komínu bude odpovídat ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody a ČSN EN 

1443 Komíny – Všeobecné požadavky. 

 

 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce budou provedeny ve všech podlažích z předpjatých stropních 

panelů Spiroll tloušťky 250 mm. Panely budou uloženy v příčném směru na obvodové a 

vnitřní nosné zdivo. Uložení jednotlivých panelů bude minimálně 150 mm do 

maltového lože P10. Zálivková spára mezi panely bude provedena z betonu C20/25 

s maximální velikostí zrna 8,0 mm. Do zálivkové spáry bude vložena betonářská výztuž 

B500 o jmenovitém průměru 8 mm. Osazení výztuže bude v místě podélné drážky 

panelu zajištěno pomocí ocelového háku. Výztuž musí být propojena s výztuží věnce. 

Strop je možné zatížit následujícími konstrukcemi nejdříve po dosažení 70 % pevnosti 

betonové zálivky.  

 Veškeré atypické panely budou řezány dle platných zásad výrobce a to pomocí 

pily s diamantovým kotoučem.  Tam, kde budou vedeny instalační šachty, budou 

provedeny prostupy panely. V místě komínu bude využita ocelová výměna přes dvě 

pole panelů. Veškeré takto atypicky provedené panely je nutno posoudit statikem. Před 

zahájením výroby panelů je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě.  

 Jednotlivá podlaží jsou v místě stropu ztužena železobetonovým věncem, který 

bude proveden z betonu C20/25 s vloženou betonářskou ocelí B500. Věnec bude  

zajišťovat funkci podélného a příčného ztužení objektu. Strana exteriéru bude opatřena 

věncovkou VT 8 Porotherm výšky 238 mm. Mezi železobetonový průvlak a věncovku 

je vložena tepelná izolace tloušťky 70 mm. 
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 Překlady nad otvory v obvodových stěnách tvoří skladba překladů Porotherm 

KP 7 s vloženou tepelnou izolací. Nad otvory uvnitř objektu budou překlady Porotherm 

KP 7 bez vložené tepelné izolace. U příček tloušťky 150 mm budou použity ploché 

překlady Porotherm KP 14,5 a u příček tlouštky 115 mm budou použity ploché překlady 

Porotherm KP 11,5. 

 

 Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je plochá se spádem 2%, přičemž je plocha uzavřena ze tří 

stran atikou z cihelného zdiva Porotherm 25 SK Profi tlouštky 250 mm. Atika je 

opatřena pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm. Spádová vrstva je tvořena lehčeným 

betonem z perlitu a je od atiky oddilatována pomocí tepelné izolace. Hydroizolační 

vrstvu střešní konstrukce tvoří asfaltové pásy Glastek 40 Special dekor a Glastek 30 

Sticker plus. Tepelná izolace je tvořena polystyrenovými deskami Isover EPS 200S 

tloušťky 200 mm. Pro odvod srážkové vody ze střechy slouží podokapní  žlab, svedený 

do kruhového svodného potrubí s průměrem 120 mm.  Přístup na střechu je zajištěn 

pomocí střešního výlezu Velux CXP. Ten je umístěn v místě schodiště a slouží zároveň 

jako světlík. 

 

 Schodiště 

 Schodiště vedoucí ze suterénu až do třetího nadzemního podlaží je řešeno jako 

monolitická železobetonová konstrukce. Schodiště je po celé výšce objektu neměnné. 

Výška schodišťového stupně je 166,67 mm a šířka 300 mm. Schodišťové rameno je 

dlouhé 2400 mm se sklonem 29,05° s šířkou 1300 mm. Schodiště bude v celé své 

podlahové ploše opatřeno keramickou dlažbou. Bude na něm provedeno nerezové 

zábradlí výšky 1000 mm se svislým členěním. Jedná se o dvouramenné pravotočivé 

schodiště.  

 

 Výplně otvorů 

 Všechna okna jsou navržena plastová s odstínem bahenní dub od firmy Vekra. 

Okna jsou opatřena izolačním trojsklem. Z vnější strany budou opatřena parapetním 

plechem. Ze strany interiéru budou parapety dřevotřískové s odstínem dub. Montáž 

oken bude provedena dle postupu daného výrobcem. Okna budou osazena v přední části 

otvoru, kde budou zarovnána s tepelnou izolací v překladu, kvůli přerušení tepelného 

mostu. 

 Vchodové dveře do domu budou částečně prosklené a opětovně budou dodány 

firmou Vekra. Barva dveří bude v odstínu bahenní dub. Zámek dveří bude tříbodový 

bezpečnostní a jejich osazení bude provedeno dle postupu daného výrobcem. Osazení 

dveří v otvoru bude provedeno tak, aby bylo zamezeno tepelnému mostu přes nadpraží 

otvoru. 

 Sekční garážová vrata budou plastová, výsuvná s elektrickým pohonem. Budou 

poskládána z kazetových sekcí. Odstín bahenní dub. 

 Dveře v interiéru budou dřevěné s nerezovým kováním. Osazené budou 

v ocelových zárubních. 

 

 Podlahy 

 Nášlapnou vrstvu v objektu tvoří keramická dlažba, koberec, lamino, v garáži 

epoxidová pryskyřice a na terasách je použita protiskluzová, mrazuvzdorná dlažba. 

Podrobněji viz příloha bakalářské práce C.2 – přílohy výkresové části. 
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 Klempířské výrobky 

 Veškeré oplechování jako například podokapní žlaby a svodné potrubí je 

navrženo z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Všechny klempířské výrobky nutno 

provést v souladu s ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební.  

 

 Povrchové úpravy 

 Zděné konstrukce budou ze strany interiéru opatřeny vápenosádrovou omítkou 

Cemix v tloušťce 10 mm. Po řádném vyschnutí bude provedena výmalba, kdy si 

barevný odstín a druh barvy určí investor. V prostorech hygienických místností (WC, 

koupelna) bude proveden keramický obklad stěn. Výška obkladu je patrná z výkresové 

části této bakalářské práce – příloha C.1. V kuchyňské části budou stěny za linkou 

opatřeny obkladem, nebo případně dle přání investora dřevotřískovou deskou s hladkou, 

dobře omyvatelnou povrchovou úpravou. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

 Při návrhu nosné konstrukce byla veškerá zatížení uvažována v souladu 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 

 U navrhovaného rodinného domu se nevyskytují neobvyklé konstrukce, 

konstrukční detaily nebo technologické postupy- 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastí konstrukce, případně sousední objekty 

 

 Veškeré stavební práce budou probíhat dle platných předpisů. Protože se jedná o 

samostatně stojící stavbu, nehrozí ovlivnění stability sousedních staveb, které jsou 

v dostatečné vzdálenosti. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či prostupů 

 

 K bouracím pracím na dané stavbě nedochází. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

 Doporučuje se kontrola těchto konstrukcí: 

– Základové konstrukce 

– Izolace základových konstrukcí 

– Založení stěn 

– Stropní konstrukce 

– Osazení překladů v obvodových stěnách 

– Provedení věnce 

– Provedení střešního pláště 
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– Instalační rozvody 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

 

 Seznam použitých podkladů je podrobně rozepsán v části A. hlavní textová část 

– Seznam použitých zdrojů. 

 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 Specifické požadavky nebyly stanoveny na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, ani pro zajišťování dokumentace zhotovitelem. 

 

 

F.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Požárně bezpečnostní řešení daného objektu, je samostatná příloha této 

bakalářské práce viz část C.3.    

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách 28. 5. 2014       Fučík Lukáš 



ZÁVĚR 

 

 Bakalářská práce byla vypracována jako prováděcí projekt pro rodinný dům se 

dvěma bytovými jednotkami a projekční kanceláří. Objekt je umístěn dle prvotního 

návrhu ve Svitavách na parcele číslo 520/21.  

 Objekt byl od začátku dispozičně orientován ke světovým stranám. Oproti 

prvotním návrhům docházelo ke změnám půdorysného tvaru, dispozičního uspořádání 

až po celkový vzhled objektu. 

 Zadáním práce bylo vytvořit komfortní bydlení ve dvou samostatných bytech a 

samostatnou provozovnu v domě. Dle mého názoru jsem kladené požadavky na 

bakalářskou práci splnil. Navrhnul jsem rodinný dům se dvěma samostatnými bytovými 

jednotkami a provozovnu s dostatečným zázemím. Objekt jsem vhodně umístil do nově 

se rozrůstající části města.     
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKARATEK A SYMBOLŮ 

 

RD  rodinný dům 

DN  diameter nominal (jmenovitý průměr) 

PE  polyethylen 

SDR  standart diameter ratio (standartní poměr průměrů – kruhová tuhost) 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

VN  vysoké napětí 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

ČSN  Česká státní norma 

S  suterén 

NP  nadzemní podlaží 

U  součinitel prostupu tepla 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Rdt  únosnost zeminy 

EN  evropská norma 
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