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Abstrakt 

 

Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Cílem této 

práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován pro 

čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén. Jeho součástí je 

dvougaráž. Je zděný z keramických tvárnic Porotherm a má sedlovou střechu. Budova 

je situována na rovinatém pozemku. 
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Abstract 

 

The project delas with building a new detached house in Rychnov nad Kněžnou. The 

aim of the work is to create documents for building construction. Te house is designed 

for a four member family. The building has two floors and a basement. One part of the 

house is double garage. It is based on brick system Porotherm and it has a gable roof. 

The building is situated in flat terrain. 
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Úvod 
 

Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Cílem této 

práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován pro 

čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén. Jeho součástí je 

dvojgaráž. Je zděný z keramických tvárnic Porotherm a má sedlovou střechu. Budova  

je situována na rovinatém pozemku. 
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rodinný dům 

Místo stavby:    Parcela č. 1830/2, k. ú. Rychnov nad Kněžnou 

Stavební úřad:   Rychnov nad Kněžnou 

Kraj:     Královéhradecký 

Charakter stavby:   Novostavba 

Stupeň dokumentace:  Stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Jiří Horák, Jiráskova 123, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Jan Šír 

                     Pelclovo nábřeží 687 

                     516 01 Rychnov nad Kněžnou 

                     autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č.5555555 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

Katastrální mapa dotčené parcely a nejbližšího okolí 

Geologický průzkum – založení stavby do nezámrzné hloubky min. 1000 mm. Únosnost 

základové spáry Rdt = 200kPa.  

Radonový průzkum – Bylo zjištěno nízké radonové riziko a stavba nebude vyžadovat 

žádná protiradonová opatření. 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 

Pozemek je územním plánem pro obec Rychnov nad Kněžnou určen jako plocha obytné 

zástavby s hosp. objekty. Pozemek je v současné době ve vlastnictví stavebníka.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, 

záplavovém území apod. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody budou okapovým systémem svedeny na terén s odkazem na vyhlášku č. 

501/2006  Sb., § 21, písm. 3. tzn. vsakování dešťových vod je splněno, jestliže poměr 

části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku 

činí v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0,4. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem dané městské části. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Pro dotčené území je zpracován územní plán obce, stavba je v souladu s územním 

plánem. Stavba splňuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití. 

Pozemek se nachází v prostoru, který územní plán určuje jako plochu pro bydlení 

v rodinných domech. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 



Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny v projektové dokumentaci, viz. 

samostatná příloha. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Navržená stavba nevyžaduje výjimky a úlevové řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Řešeno samostatnou přílohou. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Řešeno samostatnou přílohou. 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba má charakter novostavby. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako rodinný dům. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je řešena jako trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není zařazena mezi kulturní památky. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na výstavbu, s vyhláškou č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních 

předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

základní rozměr RD    15,9 x 11,9 m 

zastavěná plocha RD    146,7  m
2
 

obestavěný prostor RD   495,5  m
3
 

plocha pozemku dle KN  1257,00  m
2
 

i) Základní bilance stavby 

Třída energetické náročnosti stavby B. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Objekt bude prováděn zcela samostatně. Započetí výstavby není vázáno na další jinou 

výstavbu, ani nevyvolá jiné související investice. Při ukládání podzemních sítí je nutné 

dodržet nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních 

sítí a nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí dle ČSN 73 

6005. Před zahájením výstavby je třeba provést vytyčení stávajících inženýrských sítí 

v prostoru stavby. Stavba bude prováděna svépomocí, klasickým způsobem. Před 

zahájením stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy. 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  listopad 2015 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  prosinec 2017 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

V současné době je parcela užívána jako zahrada, je porostlá trávou a nenacházejí se 

na ní žádné stavební objekty. Je rovinatá, nachází se východně od centra obce Rychnov 

nad Kněžnou. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Z geologického průzkumu 

vyplývá založení stavby do nezámrzné hloubky min. 1000 mm. Únosnost půdy 

na základové spáře Rdt = 200kPa. Radonový průzkum zjistil nízké radonové riziko, 

stavba nebude vyžadovat žádná protiradonová opatření. Byla provedena prohlídka místa 

stavby, dále bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stavebního pozemku. 

Zjištěný stav byl zohledněn v projektové dokumentaci. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Všechny negativní vlivy na životní prostředí, okolní stavby a pozemky budou 

eliminovány. Dešťové vody budou svedeny do oddílné dešťové kanalizace. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky 

Při jihovýchodní hranici parcely jsou v komunikaci vedeny inženýrské sítě, voda, plyn, 

splašková a dešťová kanalizace. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Objekt bude prováděn zcela samostatně. Započetí výstavby není vázáno na další jinou 

výstavbu, ani nevyvolá jiné související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) Funkční náplň stavby 

Budova je řešena jako jednoúčelová zděná stavba. Rodinný domek má sloužit pro 

bydlení rodiny stavebníka. 

b) Základní kapacity funkčních jednotek 

základní rozměr RD    15,9 x 11,9 m 

zastavěná plocha RD    146,7  m
2
 

obestavěný prostor RD   495,5  m
3
 

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a nakládání s nimi 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpadní vody budou svedeny kanalizační 

přípojkou do místní kanalizace. Jiné škodlivé látky nebudou vytvářeny. Odpady vzniklé 

při stavbě budou kontejnerů a do sběrného dvora. 



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rodinný dům bude tvořit samostatně stojící objekt.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Dům má půdorys písmene L, dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepený a je 

zastřešen sedlovou střechou. Je zděný, z keramických tvárnic. Barevně bude vrchní 

patro opticky odděleno použitím tmavšího odstínu omítky, než přízemí.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dům má dvě obytná podlaží a je částečně podsklepený. V přízemí se nachází zádveří, 

vstupní hala, jídelna, obývací pokoj, kuchyň, koupelna, WC a dvojgaráž. Ve 2. NP je 

umístěn dětský pokoj, ložnice rodičů, pracovna, koupelna, WC a terasa. V suterénu jsou 

sklepy. Obvodové zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 44 

EKO+. Nosné příčky budou z tvárnic POROTHERM 24 P+D a nenosné 

z POROTHERM 11,5 AKU. Strop bude proveden z nosníků POROTHERM a vložek 

miako. 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby  

Stavba není řešena jako bezbariérová 

B.2.5 Bezpečnost pri užívání stavby 

Při užívání stavby nehrozí obyvatelů žádné výjimečné nebezpečí. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Rodinný dům je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený. Základní půdorysné 

rozměry jsou 15,9 x 11,9 m. Dům je tvaru L. Je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 

střechy 15
o
. Výška hřebene nad upraveným terénem bude cca 7,25 m. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic POROTHERM 44 EKO+. Nosné 

příčky budou z tvárnic POROTHERM 24 P+D a nenosné z POROTHERM 11,5 AKU. 

Strop bude proveden z nosníků POROTHERM a vložek miako. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Nosnými prvku objektu jsou vnější obvodové zdi z keramických tvárnic POROTHERM 

44 EKO+. Ty společně s vnitřními nosnými příčkami z tvárnic POROTHERM 24 P+D 

slouží pro uložení stropů a přenáší tak zatížení do základů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Přípojka elektro – připojení stavby na zdroj el. energie bude provedeno zemní 

kabelovou přípojkou na vedení nízkého napětí pod obecní komunikací. 

Vodovodní přípojka – objekt bude napojen na zdroj pitné vody ze stávajícího 

vodovodního řadu, který je uložen v místní komunikaci. Část přípojky bude vedena pod 

obecní komunikací. Vodoměr bude umístěn v plastové vodoměrné šachtě, která bude 

umístěna u hranice stavebního pozemku. 

Kanalizační přípojka – splaškové vody budou svedeny nově vybudovanou kanalizační 

přípojkou do stávající splaškové kanalizace, která se nachází v přilehlé místní 

komunikaci a je v majetku Obce Rychnov nad Kněžnou.  

Dešťové vody budou okapovým systémem svedeny na terén s odkazem na vyhlášku  

č. 501/2006  Sb., § 21, písm. 3. tzn. vsakování dešťových vod je splněno, jestliže poměr 

části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 



v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0.4. (viz. dodatek technické 

zprávy). 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Zahrada 

SO 03 Příjezdová zpevněná plocha 

SO 04 Chodník ke vchodovým dveřím 

SO 05 Terasa 

SO 06 Přípojka vody 

SO 07 Přípojka kanalizace 

SO 08 Přípojka elektřiny 

SO 09 Oplocení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno samostatnou přílohou 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Budova spadá do kategorie energetické náročnosti B, dále řešeno samostatnou přílohou. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Rodinný dům bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí.  

Odkanalizování bude provedeno do obecní kanalizace a dále do centrální čistírny 

odpadních vod.  

Dešťové vody budou okapovým systémem svedeny na terén s odkazem na vyhlášku 

č. 501/2006  Sb., § 21, písm. 3. tzn. vsakování dešťových vod je splněno, jestliže poměr 

části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 

v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0,4. 

Komunální odpad bude ukládán do popelnice u rodinného domu a smluvně vyvážen 

na řízenou skládku.  

Vytápění bude ústřední. Jako zdroj tepla bude využit kotel na pevná paliva, který bude 

umístěn v suterénu.  

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s příslušnými atesty. V případě 

znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby 

nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. 

Během stavby nebo při jejím provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících 

jakost  

a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňujících jakost a zdravotní 

nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku 

do povrchových a pozemních vod. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějsího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko je na dane parcele minimální a stavba nevyžaduje zvláštní 

protiradonová opatření 

b) Ochrana před bludnými proudy 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V dané oblasti nehrozí taková rizika, aby bylo třeba stavbu v tomto ohledu 

zabezpečovat. 

d) Ochrana před hlukem 

Obvodové konstrukce jsou z hlediska zvukové izolace dostatečné, vzhledem k nízké 

úrovni hluku na dané parcele. 



e) Protipovodňová opatření 

Oblast není z hlediska povodní riziková. 

f) Ostatní účinky 

Oblast není poddolovaná, nevyskytuje se zde nadměrné množství metanu ani jiná 

ostatní rizika. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Novostavba bude napojena na zdroj el. energie zemní kabelovou přípojkou na harnici 

pozemku. 

Na zdroj pitné vody bude rodinný dům připojen pomocí nově vybudované vodovodní 

přípojky z vodovodního řadu, který se nachází v přilehlé místní komunikaci. 

Splaškové vody budou svedeny nově vybudovanou kanalizační přípojkou do stávající 

splaškové kanalizace, která se nachází v přilehlé místní komunikaci a je v majetku obce 

Rychnov nad Kněžnou.  

Dešťové vody budou okapovým systémem svedeny na terén s odkazem na vyhlášku  

č. 501/2006  Sb., § 21, písm. 3. tzn. vsakování dešťových vod je splněno, jestliže poměr 

části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 

v případě samostatně stojícího rodinného domu nejméně 0,4. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní řad v místní komunikaci je DN 100. Připojovací rozměr kanalizace je 

DN 150. Délky připojení od objektu ke stávajícím sítím jsou cca 9 m, viz. výkres 

situace. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 

Z přilehlé místní komunikace bude vybudován přístup na pozemek. Na komunikaci 

budou navazovat zpevněná plocha přístup k rodinnému domu. 

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Parcela se nachází na nábřeží, vede zde vedlejší ulice Pelclovo nábřeží, ze které je 

po cca 150 m možné přejet most a napojit se na hlavní ulici Jiráskova. 

c) Doprava v klidu 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí parcely se nenacházejí žádné pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 

Původní terén bude do 5 m kolem objektu vyrovnán na úroveň dle výkresu osazení 

do terénu. Budou provedeny okapové chodníčky kolem objektu. Bude zpevněna 

příjezdová cesta a plocha před garážemi. Vybuduje se chodník od vchodu k hranici 

pozemku. 

b) použité vegetační prvky 

Bude vysazena drobnější zeleň v podobě okrasných keřů, květin, provede se zatravnění 

ploch dotčených výstavbou. 

c) biotechnická opatření 



Nebudou se provádět žádná zvláštní biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Všechny negativní vlivy na životní prostředí budou eliminovány. Dešťové vody budou 

svedeny do dešťové kanalizace. Komunální odpad bude likvidován svozem na základě 

smlouvy s Obecním úřadem. V rámci výstavby je potřeba počítat se vznikem těchto 

odpadů: zbytky zdících materiálů, obaly od jednotlivých použitých materiálů 

a malířských barev. Tyto odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 

sb. o odpadech a jejich likvidaci pomocí oprávněné firmy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

V daném místě se nevykytují žádní chránění živočichové, dřeviny ani rostliny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nemá žádné zvláštní podmínky ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

U stavby nenavrhujeme ochranná a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při výstavbě bude potřeba vody a elektrické energie, která bude zajištěna přípojkou pro 

budoucí dům. Ostatní stavební materiály a hmoty budou dováženy po příjezdové 

komunikaci a skladovány dle potřeby na zpevněných plochách.  

b) Odvodnění staveniště 

Voda ze staveniště bude svedena do místní kanalizace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro potřeby stavby budou zřízeny napojovací body uvnitř objektu. V místě napojení 

na vodovod a elektrickou energii osadí dodavatel podružný vodoměr resp. elektroměr. 

Zbudují se nové přípojky. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít výrazný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Všechny negativní vlivy na životní prostředí budou eliminovány. Dešťové vody budou 

svedeny do dešťové kanalizace. Komunální odpad bude likvidován svozem na základě 

smlouvy s Obecním úřadem. V rámci výstavby je potřeba počítat se vznikem těchto 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

RODINNÝ DŮM 
FAMILY HOUSE 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAN ŠÍR  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. VĚRA MACEKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   



Identifikační údaje 
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Stavební úřad:   Rychnov nad Kněţnou 

Kraj:     Královéhradecký 

Charakter stavby:   Novostavba 

Stupeň dokumentace:  Stavební povolení 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Jiří Horák, Jiráskova 123, 516 01 Rychnov nad Kněţnou 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Jan Šír 

                     Pelclovo nábřeţí 687 

                     516 01 Rychnov nad Kněţnou 

                     autorizovaný inţenýr pro pozemní stavby č.5555555 

 

1. Všeobecná část 
 

1.1. Účel objektu 

 

Jedná se o objekt rodinného domu a je určen k rodinnému bydlení. 

 

1.2. Zastavěná plocha 

 

Zastavěná plocha je 146,7  m
2
. 

 

2. Architektonické a dispoziční řešení 
 

Fasáda objektu bude provedena z vnější omítky porotherm bílé barvy. Od spodního 

okraje bude proveden sokl do výšky 500 mm, který bude omítnut mozaikovou omítkou 

Baumit Mozaik Top šedé barvy. Střecha bude sedlová, sklonu 15°, s plechovou krytinou 

CORUS 14/35 černé barvy. Komín bude omítnut. Okna a dveře budou dřevěné odstínu 

dub s čirým zasklením. 

Půdorys bude tvaru L s rozměr nejdelších stran 15,9 x 11,9 m. Stavba bude 

dvoupodlaţní částečně podsklepená. Součástí 1. NP je dvojgaráţ. Vstup do objektu je 

na severovýchod. Podlaha v 1. NP odpovídá 0,000 = 323,08 m. n. m. B. p. v. 

 

2.1. První nadzemní podlaží 1.NP 

 

Vchod do objektu ústí do zádveří, které vede do vstupní haly. Ze vstupní haly pokračuje 

schodiště do 2.NP, navazuje na ní WC a koupelna i na druhé straně jídelna. Jídelna 

přechází na jedné straně v obývací pokoj a na druhé straně v kuchyň. Také je z ní 

přístup na terasu. Dvojgaráţ je situována v severovýchodní části objektu a je přístupná 

pouze samostatně. 

 

 

 



2.2. Druhé nadzemní podlaží 2.NP 

 

Na schodiště navazuje chodba, ze které je přístupný dětský pokoj, terasa, pracovna, WC 

a koupelna. Skrz pracovnu se projde do loţnice rodičů. 

 

2.3. První podzemní podlaží 1.PP 

 

Schodiště ústí do chodby, kde je umístěn kotel. Z chodby jsou přístupné dva sklepy. 

Jeden z nich je rozdělen 2 m vysokou příčkou na dva prostory. 

 

 

2.4. Okolí objektu 

 

Objekt je přístupný z komunikace vedoucí podél jihovýchodní hranice pozemku, přes 

zpevněnou plochu. Ostatní plochy jsou zatravněny. 

 

2.4. Členění na stavební objekty 

 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Zahrada 

SO 03 Příjezdová zpevněná plocha 

SO 04 Chodník ke vchodovým dveřím 

SO 05 Terasa 

SO 06 Přípojka vody 

SO 07 Přípojka kanalizace 

SO 08 Přípojka elektřiny 

SO 09 Oplocení 

 

3. Orientace, oslunění a osvětlení 
 

Obývací pokoj je orientován na jih, dětský pokoj a jídelna na jihozápad. Na jihovýchod 

jsou okna do pracovny a loţnice rodičů. Garáţ se nachází na severovýchodní straně 

objektu. Ze severozápadu jsou menší okna do koupelen, na schodiště a do suterénu. 

Všechna okna jsou dostatečně velká, aby zajistila oslunění místností. Umělé osvětlení 

bude realizováno pomocí ţárovek o dostatečné intenzitě. 

 

4. Stavebně technické řešení 
 

4.1. Základy 

 

4.1.1. Základové poměry a zemní práce 

Parcela je téměř v rovině, nenachází se v poddolovaném území ani v území sesuvů. 

Základová spára má únosnost Rdt = 200 kPa. Radonové riziko je nízké, hladina 

podzemní vody neovlivní stavbu. 

Výkopy pro základy podsklepené části budou mít stěny nepaţené ve sklonu 1:0,5, 

výkopy pro základy nepodsklepených částí budou se svislými stěnami jako rýhy v šířce 

budoucích základů. Bude sejmuta ornice a uloţena na pozemku k budoucímu pouţití. 

 



4.1.2. Konstrukce základů 

Základy budou z monolitických betonových pasů z betonu C16/20. V podsklepené části 

budou 500 mm hluboké, v nepodsklepené do nezámrzné hloubky 1000 mm. 

Nepodsklepené základy budou tepelně izolovány 80 mm EPS Perimetr. Podkladní 

betonová deska bude rovněţ z betonu C16/20, bude vyztuţena kari sítí 100/100/6 mm 

a bude tloušťky 150 mm. Spodní stavba bude izolována hydroizolací ve formě 

asfaltových pásů Elastek 40 Special Mineral ve dvou vrstvách. 

 

4.2. Komunikace 

Pozemek je přístupný ze stávající komunikace Pelclovo nábřeţí, která ve vlastnictví 

obce Rychnov nad Kněţnou. Součástí výstavby bude napojení vjezdu, zpevněné plochy 

a chodníku na tuto komunikaci. 

 

4.3. Svislé konstrukce 

 

4.3.1. Zděné konstrukce 

Obvodové konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 44 EKO+ na 

MVC 5 MPa. V suterénu je k nim ještě přizděno 15 mm zdiva z cihel plných pálených 

na MVC 5 MPa. Vnitřní nosné zdivo je z tvarovek porotherm 24 P+D na MVC 5MPa a 

příčky jsou z porotherm 11,5 AKU na MVC 5MPa. Při zdění bude dodrţen postup 

stanovený výrobcem. 

4.3.1. ŽB konstrukce 

Mezi kuchyní a jídelnou bude místo obvodové stěny vybudován ŢB sloup nesoucí 

překlady obou sousedních oken. Bude z betonových tvárnice ztraceného bednění ZB-30 

DITON 500/300/250, vybetonován ŢB, beton třídy C20/25, ocel B500A. 

Sloup nesoucí ŢB monolitické průvlaky ve vstupní hale bude monolitický ŢB, 450x450 

mm, z betonu třídy C20/25 a výztuţe B500A. 

Výztuţ ŢB prvků bude provedena dle návrhu statika. 

 

4.4. Vodorovné konstrukce 

 

4.4.1. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude provedena systémem Porotherm. Skládá se z nosníků POT, 

keramických vloţek MIAKO a nadbetonávky z betonu třídy C20/25. Celková tloušťka 

stropu bude 250 mm. Věnce budou ţelezobetonové monolitické z betonu třídy C20/25 

s výztuţí z ocele B500A. Věnce budou zatepleny 100 mm izolace EPS a ta bude 

z vnějšku překryta věncovkou PTH VT8. 

 

4.5. Střešní konstrukce 

 

Střecha bude sedlová, sklonu 15°, s plechovou krytinou CORUS 14/35 černé barvy. 

Nosná konstrukce střechy bude dřevěný krov tvořený krokvemi, vaznicemi, 

pozednicemi, sloupky, kleštinami a latěmi. Přesah krokví bude pobit deskami na pero a 

dráţku tloušťky 20 mm tak, ţe budou konce krokví viditelné. Mezi krokvemi a latěmi 

bude pojistná hydroizolace Isover Tyvek Solid. Na latě se potom připevní plechová 

krytina. Tepelná izolace bude Isover Domo a bude poloţena aţ na stropě 2.NP. 

 

 



4.6. Schodiště 

 

Vnitřní schodiště je monolitické ţelezobetonové smíšenočaré z betonu třídy C20/25 

s výztuţí B500A. Schodiště je bez podesty. Do suterénu je 17 stupňů vysokých 161,8 

mm a širokých 310 mm. Mezi prvním a druhým NP je schodiště o 18 stupních výšky 

162,2 mm a šířky 310 mm. Nášlapná vrstva stupňů je keramická dlaţba. Schodišťové 

zábradlí je s dřevěným madlem a je kotevno do zdi. 

 

4.7. Komín 

 

Komín bude vyzděn z tvárnic Shiedel velikosti 400x400 mm. Jeden průduch bude pro 

kotel na pevná paliva napojený v suterénu a jeden pro krbová kamna napojená v 1.NP. 

Nad rovinou střechy bude komín omítnut a oplechován. 

 

4.8. Překlady 

 

Jako překlady budou poţity překlady Porotherm 7 s tepelnou izolací EPS tl. 100 mm. 

Průvlak mezi obývacím pokojem a jídelnou a mezi jídelnou a vstupní halou bude 

proveden monliticky ze ţelezobetonu C20/25, B500A. Bude výšky 250 mm a bude 

dostatečně vyztuţen dle posouzení statika. 

 

4.9. Podlahy 

 

Podlahy budou plovoucí. Nášlapná vrstva bude buď laminátová, nebo keramická 

dlaţba. Dlaţba bude opatřena keramickým soklem a laminátová podlaha bude mít po 

obvodu podlahovou lištu. 

 

4.10. Podhledy 

 

Strop ve 2.NP je tvořen sádrokartonovým podhledem, který je nesen typizovanými 

podhledovými hliníkovými profily Knauf. Ty jsou pomocí třmenů a hřebů Knauf  

zavěšeny na kleštinách krovu. Opláštění tvoří sádrokartonové desky Knauf tloušťky 

12,5 mm. 

 

4.11. Obklady 

 

Obklady budou v koupelnách a WC do výšky 2000 mm, v kuchyni nad kuchyňskou 

linkou bude obklad ve výšce 850 mm vysoký 600 mm. Obklad bude z keramických 

dlaţdic, na koncích bude opatřen plastovými lištami. 

 

4.12. Omítky a fasáda 

 

Venkovní fasáda bude tvořena omítkou Porotherm Universal tl. 5 mm, pod kterou bude 

tepelně izolační omítka Porotherm TO tl. 15 mm. Vnitřní omítka bude Porotherm 

Universal tl. 10 mm. 

 

 

 



4.13. Izolace 

 

Spodní stavba bude izolována proti vlhkosti hydroizolací ve formě asfaltových pásů 

Elastek 40 Special Mineral ve dvou vrstvách. Pásy budou lepeny na napenetrovaný 

povrch. 

Zateplení základů nepodsklepené části bude formou tepelné izolace EPS Perimetr tl. 80 

mm. 

Zateplení stropu ve 2. NP bude z minerální vaty Isover Domo v tloušťce 200 mm. 

Tepelná izolace v podlaze terasy ve 2.NP bude z materiálu Isover EPS 200 S tl. 200 

mm. 

Tepelná izolace ŢB sloupu mezi kuchyní a jídelnou bude z Isover EPS GERYWALL tl. 

150 mm. 

Tepelná izolace pozedních věnců bude EPS tl. 100 mm. 

Kročejová izolace v podlahách v 1.NP bude z materiálu Isover T-N tl. 130 mm. 

Kročejová izolace v podlahách v 2.NP bude z materiálu Isover T-N tl. 50 mm. 

 

4.14. Výplně otvorů 

 

Dveře budou dřevěné od firmy Masonite, Uw = 0,92 W/m
2
K. Garáţová vrata budou od 

firmy Lomax s Uw = 1,20 W/m
2
K. 

Okna budou dřevěná od firmy Vekra s izolačním trojsklem, Uw = 0,83 W/m
2
K 

Vnitřní dveře budou dřevěné od firmy Masonite s obloţkovou zárubní. 

 

4.15. Zámečnické výrobky 
 

Venkovní zábradlí na terase bude z ocelových kruhových profilů průměru 26 a 14 mm 

s tloušťkou stěny 2 mm. Bude přivařeno k trnům, které budou zakotveny do pozedního 

věnce. 

Vnitřní zábradlí na schodišti bude ukotveno do zdi pomocí nerezových úchytů. 

 

4.16. Klempířské výrobky 
 

Venkovní okenní parapety budou z lakovaného hliníkového plechu tloušťky 1,5 mm od 

firmy Aluris.  

Okapní ţlaby, svody a příslušenství a oplechování komína bude z FeZn plechu tl. 0,7 a 

0,6 mm od firmy Lindab. 

 

4.17. Nátěry a malby 

 

Dřevěné prvky budou natřeny v odstínu dub. 

Vnitřní malby budou v barvě dle specifikace investora.  

Po oxidaci FeZn klempířských prvků je bude nutné tyto prvky opatřit nátěrem. 

 

4.18. Technická zařízení 

 

4.18.1. Kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny nově vybudovanou kanalizační přípojkou do stávající 

splaškové kanalizace, která se nachází v přilehlé místní komunikaci a je v majetku Obce  





Závěr 
 

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro provední stavby 

rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Rodinný dům je navrhován pro čtyřčlennou 

rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén. Jeho součástí je dvojgaráž. Je zděný 

z keramických tvárnic Porotherm a má sedlovou střechu. Budova  je situována na 

rovinatém pozemku. 

 

Dokumentace je vypracována v rozsahu zadání a je doplněna třemi výkresy 

znázorňujícími konstrukční detaily. Součástí práce je studie. V textové části je 

zpracováno požárně bezpečnostní řešení, tepelně technický posudek a seminární práce. 
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