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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu. 
Stavba je navržena na mírně svažitém pozemku v obci Dolní Heřmanice. Přístup k objektu je 
z místní zpevněné komunikace, vchod do rodinného domu je v 1.NP. Dům je navržen jako 
samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími, 2.NP je nad částí 1.NP. Zastřešení 
objektu je řešeno kombinací dvou plochých střech a pultové střechy. Konstrukční systém 
domu je cihelných bloků, včetně stropní konstrukce. Je určen pro čtyřčlennou rodinu.  

Klí čová slova 

Nadstandardní rodinný dům, plochá střecha, zelená extenzivní střecha, pultová střecha, terasa, 
nadzemní podlaží, domácí fitness, garáž 

Abstract 
  
This bachelor work solves project documentation of a high standard detached house. The 
building is designed on gently sloping land in the village of Dolní Heřmanice. Access to the 
building is from the local paved roads, the entrance to the house is first floor. The house is 
designed as a stand alone with two floors, second floor is over part of the first floor. Roofing 
building is a combination two flat roofs and pent roof. The structural system of the house is 
brick blocks, including the soffit. It is designed for a family of four. 
 
Keywords 
 
High standard detached house, flat roof, extensive green roof, pent roof, terrace, floors, home 
fitness, garage 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nadstandarní rodinný dům, jako 
nadstandardní vybavení jsem zde umístila domácí fitness, vinárnu a troj-garáž. Objekt je 
navržen na okraji obce Dolní Heřmanice, nachází se na mírně svažitém pozemku. Dům 
jsem zvolila dvoupodlažní nepodsklepený. V prvním podlaží jsou umístěny prostory pro 
běžný chod domácnosti i pro trávení volného času, ve druhém nadzemním podlaží je 
situována klidová zóna. Půdorysný tvar objektu je složen ze dvou obdélníků, druhé 
nadzemní podlaží je částečně předsazené. Pro nosné obvodové zdivo podlaží jsem 
zvolila tvárnice Porotherm T profi, které mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Díky 
těmto tvárnicím není nutné objekt dále tepelně izolovat. Ploché střechy jsou navrženy 
jako plochá se sklonem 2%, kde daného spádu dosáhnem pomocí lehčeného betonu. Na 
objektu je také nepultová střecha se klonem 9%. Je zpracována výkresová dokumentace, 
která je potřebná pro provádění stavby.  

2. Vlastní text práce 

A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Nadstandartní rodinný dům 

Adresa:    Dolní Heřmanice 121, 594 01 Velké Meziříčí 

Obec:     Dolní Heřmanice (595501) 

Katastrální území:   Dolní Heřmanice (629081) 

Parcelní čísla pozemků:  112/6 – stav. pozemek, 122/3 – stav. pozemek 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Jiřina Švihálková  

Adresa: Čermáková 17, 594 01 Velké Meziříčí 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant: Jitka Zezulová 

VUT v Brně, Fakulta stavební 

Veveří 331/95, 602 00  Brno 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
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a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Stavba podléhá stavebnímu povolení 

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1; 594 01 Velké Meziříčí 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Podkladem je použitá projektová dokumentace zpracovaná Jitkou Zezulovou 

c) další podklady 

V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum, rovněž byla 
pořízena fotodokumentace.  

Polohopisné a výškopisné zaměření areálu a blízkého okolí provedl Jan 
Laštovička, GEO VM, Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí. 

Inženýrsko-geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIRO-
EKOANALYTIKA s r. o., Mgr. Libor Žák, (tel. 777 666 269, zak@envirroeko.cz). 
Stavební pozemek má podle výsledků měření radonový index pozemku nízký. 

Dle geologické mapy se na pozemku nachází granitoidy (žuly, granodiority).  

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Pozemek se nachází v katastru obce Dolní Heřmanice na kraji zastavěného 
území. Pozemek má tvar obdélníku se zkoseným rohem o rozměru 74 × 33 m a je na něj 
přístup z místní komunikace. Původní terén je svažitý k jihovýchodu. Viz. C Situační 
výkresy. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 
Stavba se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném 
území. Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP (dle 
www.dedictvivysociny.cz).  

c) údaje o odtokových poměrech 

Dotčená oblast patří do povodí Jihlavy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Oslava 
protékající obcí Oslava a vzdálená cca 2200 m jižně. Dle Povodňové mapy Kraje 
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Vysočina (dpp.kr-vysocina.cz/) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro 
rozliv povodňové vody. Veškeré dešťové vody jsou budou napojeny na stávající 
rozvody dešťové kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

Není předmětem PD viz. předcházející oddíl d). 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

V rámci PD byly dodrženy obecné požadavky na využití území 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 

 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území:  Dolní Heřmanice (629081) 
Sousední parcely viz výkres situace, výkres č.1 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba. 

b) účel užívání stavby 

Stavba pro bydlení a rekreaci. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
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Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášky 
č.268/2009 Sb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky 
vyhlášek.  

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

Zastavěná plocha:   735,18 m2  

Plocha pozemku:   2100,01 m2 

Obestavěný prostor:   1957,37 m3 

Je navržena 1 bytová jednotka pro čtyřčlenou rodinu. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 

Potřeba vody : 

Potřeba vody dle vyhlášky č.120/2011Sb. je 35 m3/rok na osobu + 1 m3/rok na 
osobu na očistu RD 

1 osoba 100 l/osob.den  

Průměrná denní potřeba vody 400 l/den  

Celková roční potřeba vody 144 m3/rok  
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Potřeba TUV na den  0,18 m3/den  

Odpadní vody odvádíme do veřejné kanalizace. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

Stavba je členěna na více objektů, vše bude řešeno ve výstavbě jako celek. 
Časová realizace se předpokládá od června 2014 do října 2015.  
 

k) orientační náklady stavby. 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 9,79 mil vč. DPH. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů: 

SO01 Rodinný dům 

SO02 Kolektory pro tepelné čerpadlo 

SO03  Přípojka dešťové kanalizace 

SO04  Přípojka splaškové kanalizace 

SO05  Vodovodní přípojka 

SO06  Elektroinstalační přípojka 

SO07  Plynová přípojka 

SO08 Teréní úpravy 

SO09 Terasa a bazén 

SO10 Zpevněná plocha 

SO11 Oplocení 

 

B. Souhrná technická zpráva 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ VÝSTAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
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Projektem řešený pozemek st.p.č 112/6 st.p.č. 112/3 v k.ú. Dolní Heřmanice, 
okr. Žďár nad Sázavou. Okolí parcely tvoří pole a zástavba rodinných domů. Přístupný 
je v současnosti z místní komunikace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

Na místě byl proveden radonový průzkum, s hodnocením nízkého radonového 
rizika. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí 
a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

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

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny ke kácení. Kolem dotčeného objektu je 
zpevněná asfaltová plocha. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

h) Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci na p.p.č. v k.ú. Dolní 
Heřmanice.Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro 
vedení NN (EON, a.s.), telekomunikační sítě (Telefónica Czech Republic, a.s.), STL 
plynovod (RWE Distribuční služby, s.r.o.), kanalizace a vodovod (obec Dolní 
Heřmanice)  

 

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

   V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel stavby:   Stavba pro bydlení 

Počet obyvatelů:  4 osob 
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Užitná plocha nových prostor: 450,53 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

Navržené řešení vychází z umístění současných staveb na pozemku, stávajících 

urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd 

k řešenému objektu, je umožněn stávajícím sjezdem na silnici. 

b) Architektonické řešení 

Vzhled objektu je řešen dle přání investora a platných požadavků z územního 
plánu. Objekt má 2 nadzemní podlaží a je zastřešen kombinací plochých a pultové 
střechy. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn od severozápadu. Vstup do objektu je 
zajištěn od severozápadu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Objekt není bezbarierově přístupný. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 
nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 
legislativní předpisy. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

a) Stavební řešení 

Vnitřní dispoziční řešení bytu navrhl investor s projektantem dle vlastních 
potřeb a komunikačního propojení s ostatními vazbami objektu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt bude zděný ze systému Porotherm, dřevěná okna, tepelná izolace 
minerální vata. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

a) Technické zařízení 
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Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí 
přípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace 
splaškových vod bude řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových 
vod je řešena napojením do retenční nádrže, s pozdějším využitím dešťové vody na 
závlahu, a veřejné deťové kanalizace. Plyn bude do objektu zaveden ze stávajícího 
plynového vedení. Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadela. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není částí projektu. 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

Viz samostatná část dokumentace D1.1.01. Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Viz. Stavební fyzika. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V projektu je navržen alternativní zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody. 

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

Větrání prostor v objektu bude zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi 
bez použití VZT. Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadela. Denní osvětlení a 
proslunění bude zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé 
osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj 
vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje 
zdraví a bude vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na staveništi bylo provedeno radonové měření, s hodnocením nízkého 
radonového rizika. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné 
namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) Ochrana před technikou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 
průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem 
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Vzhledem k umístění stavby v obytné zóně není potřeba řešit zvláštní ochranu 
budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum 
užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a 
hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 

f) Ostatní účinky 

Vliv ům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 
hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 
obvodovými konstrukcemi a střechou. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v projektové dokumentaci ve 
výkresu situace výkresu číslo C3. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem projektu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu situace výkresu 
číslo C2. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Lokalita je obslužná od severozápadu po místní zpevněné komunikaci. 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku stavebníka je umožněno stání osobních automobilů pro návštěvy. 
Parkování je řešeno pomocí trojgaráže. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b) Použité vegetační prvky 

Není předmětem projektové dokumentace. 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem projektové dokumentace. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

a) Vliv na životní prostředí 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis 
ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území. 

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

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Není předmětem dokumentace 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze zhotoveného jističe, 
voda bude využívána z veřejného vodovodu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí 
požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se 
stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno do retenční nádrže pro dešťovou vodu 
umístěnou na západní straně pozemku dle výkresu situace C3. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro odběr elektřiny během stavby bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč. 
Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště 
z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 

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

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v 
zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla 
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zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí 
stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení 
vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 
88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných 
vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména 
během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a 
správcem sítě. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 
O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 železo/ocel O 

17 05 01 zemina/kameny O 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí 
a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační 
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 
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zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 
zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění 
staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a 
další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě.  

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené 
pro bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 16 měsíců po započetí stavby. Stavba 
není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. Navržená stavba i ostatní 
úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 

- zemní práce 

- hrubá stavba 

- montáž výplní 

- vnitřní kompletace 

- kompletace vnitřních rozvodů 

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 

 

D. 1.1 Technická zpráva 
1. ÚVOD  
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Projektová dokumentace se týká novostavby rodinného domu. Rodinný dům je 
dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími, součástí přízemí je garáž pro 3 osobní 
auta. Objekt je zastřešen plochými střechami a pultovou.  Konstrukční systém objektu je 
navržen jako zděný systém s nosnými obvodovými konstrukcemi a nosnou střední zdí. 
Stropní konstrukce je tvořena nosníky POT a vložkami Miako. Nosná konstrukce 
střechy je tvořena stropní konstrukcí. Střešní krytina na pultové střeše je navržená 
z  plechů. Schodiště z přízemí do druhého podlaží bude železobetonové kovovým 
zábradlím a dřevěnými madly.  

 2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

 2.1 PRÁCE HSV  

 Zemní práce  

Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních 
prací objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od 
kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou 
ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely. Následně budou 
provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Výkop 
posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně těsně před započetím 
betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy 
pro přípojky inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby 
nepřiváděly vodu dozeminy pod objektem. V průběhu výkopových prací bude třeba 
základovou spáru vždy důsledně chránit proti mechanickému poškození a před 
nepříznivými klimatickými vlivy. Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál 
(např. vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek, stavební recyklát apod.). Násypy budou 
hutněny po vrstvách tl. cca 0,3 m.  

 Základové poměry  

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 
základové spáry 250 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a 
hloubku základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto 
skutečnost zapsat do stavebního deníku.  

 Základové konstrukce  

  Objekt je založen na monolitických základových pasech. Na betonových pasech 
a štěrkopískovém podsypu bude podkladní beton C 16/20 tloušťky 0,15 m vyztužený 
ocelovou KARI sítí 150x150x8 mm. V žádném případě nesmí hloubka založení 
klesnout pod minimální nezámrznou hloubku. Betonáž základových konstrukcí nesmí 
být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná přejímka základové spáry 
autorizovaným geologem.  

 Svislé konstrukce  

 Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém Porotherm 42,5 T Profi. 
Obvodové a vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzděnou z cihel Porotherm 30 Profi na 



21 

 

maltu Porotherm T 10MPa. Dělící příčky tl. 150 mm jsou v přízemí a v podkroví 
vyzděny z cihel Porotherm 14 Profi na maltu Porotherm T 10MPa.  

 Vodorovné nosné konstrukce nad 1. NP  

  Stropní konstrukce nad přízemím je řešena výšky 260 mm, je tvořena nosníky 
POT a vložkami Miako. Prostupy ve stropech je potřebné vynechat podle části sestavy 
stropních dílců D.1.2.. Detaily věnců konstrukčně řešit dle typových podkladů 
dodavatele stavebního systému. Překlady jsou navrženy z prvků Porotherm 7 jako 
montované  a Vario xl jako částečně  monolitické železobetonové.   

Střecha  

  Nosná konstrukce střechy je tvořena stropní konstrukcí. Střešní krytina na 
pultové střeše je navržená z plechů, barvu určí investor.   

Schodiště  

Schodiště z přízemí do podkroví bude železobetonové. Počet výšek: 20, výška 
stupně 159 mm, šířka stupně 300 mm. Schodiště bude kotveno do základu a obvodové 
stěny.   

2.2 PRÁCE PSV  

 Izolace proti vodě  

Při provádění hydroizolací bude dodržen technický postup daný výrobcem izolace proti 
vodě a radonu. Jako izolace proti zemní vlhkosti je použita hydroizolace DEKBIT AL 
S40, který zároveň slouží jako ochrana proti radonu při nízkém  radonovém indexu 
pozemku. Veškeré prostupy instalačních vedení budou utěsněny tak aby nedošlo k 
porušení podlahové desky. Tím bude zajištěno, že i nízké obsahy radonu se nebudou 
koncentrovat v pobytových místnostech.  

Hydroizolace střech  

  Hydroizolace na střeše objektu garáže je vytvořena souvrstvím ze dvou 
asfaltových SBS modifikavaných pásů, které budou vytaženy na atiku. Hydroizolační 
pásy jsou nataveny k podkladu ze spádového betonu, horní pás plnoplošně, dolní pás 
bodově. Prostupy střešní rovinou, napojení na atiky , napojení na dešťové vtoky atd. 
jsou řešeny dle typových podkladů dodavatele hydroizolace. Izolace je zatažená na 
horní líc atiky pod oplechování. Svislé vedení hydroizoace je nataveno na konstrukci 
atiky. Přechod mezi vodorovnou a svislou částí je vypodložen náběhovým klínem.  

Konstrukce klempířské  

Klempířské prvky – okapní žlaby, dešťové svody (žlabový kotlík, horní koleno, 
odpadní trouba, výtokové koleno) budou provedeny z okapního systému Satjam, úprava 
vypalovaným lakem odstín dle výběru barvy krytiny investorem. Při provádění detailů 
klempířských výrobků nutno postupovat dle typových podkladů dodavatelských firem.   

Výplně otvorů  
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 Okna, francouzká okna na terasu budou v dřevěném provedení se zasklením 
tepelně izolačními dvojskly. Výplně otvorů rodinného domu budou mít součinitel 
prostupu tepla U = 1,20 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou 
teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 
21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %. Všechny otevíravé výplně 
otvorů budou opatřeny čtyřstupňovým kováním (zavření, otevření a sklopení, spárové 
větrání, mikroventilace). Součástí dodávky oken budou vnitřní dřevěné parapety. 
Vstupní dveře do domu a dveře z domu do garáže budou dřevěné osazované do 
systémové zárubně a budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,50 W/m2.K a bude mít 
vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s 
návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu 
φi = 50 %. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné osazené do dřevěných obložkových 
zárubní.  

 Úpravy povrchů  

 Pojezdové plochy  

Podlaha garáží je tvořena betonovou mazaninou.  

Konstrukce klempířské  

Klempířské prvky – okapní žlaby, dešťové svody (žlabový kotlík, horní koleno, 
odpadní trouba, výtokové koleno) budou provedeny z okapního systému Satjam. 
Veškeré klempířské prvky na střeše budou provedeny dle technologie firmy. Při 
provádění detailů klempířských výrobků nutno postupovat dle typových podkladů 
dodavatelských firem.   

Nášlapné vrstvy podlah  

V místnostech hygienickém zázemí a technické místnosti bude jako podlahová 
krytina použita keramická dlažba. V prostorech s keramickou dlažbou bez keramických 
obkladů bude po obvodu místností proveden keramický sokl výšky 100 mm. V 
obytných místnostech je použita plovoucí laminátová podlaha, po obvodu místnosti je 
ukončena dřevěnou lištou. Skladby podlah jsou zpracovány v D.1.1.17. 

Obklady stěn keramickými obkladačkami budou v koupelnách a na WC do výše 2,8 m. 
V prostoru kuchyňského koutu bude keramický obklad proveden ve výšce 0,8-1,4 m 
(mezi kuchyňskou linkou a horní skříňkou linky). Druh a barvu obkladů určí investor.  

 Vnitřní omítky  

 Vnitřní omítky budou od firmy Porotherm. Vnější omítky budou od firmy 
Weber Terranova. Vnitřní omítky budou dvouvrstvé vápenocementové opatřené 
malířským nátěrem.. Druh a barvu určí investor.  

Venkovní omítky  

  Při provádění omítek nutno dodržet technologické postupy dodavatele. Druh a 
barvu určí investor.  Na sokl s extrudovaným polystyrenem bude proveden palat Terca v 
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odstínu dle výběru investora.  Venkovní omítky na zdivu garáže budou dvouvrstvé 
vápenocementové s vnější silikátovou probarvenou omítkou, druh a barvu určí investor.  
Při změně materiálu omítaného povrchu (např. zdivo – zateplení věnce) bude do jádrové 
omítky vložena výztužná tkanina (mřížka).   

 

3. Závěr 

Cílem tohoto projektu bakalářské práce bylo zpracování dokumentace pro 
provedení stavby nadstandardního rodinného domu. Při zpracování jsem došla 
k menším změnám proti studii. Jedná se o upravení rozměrů oken, odskočení části 
s garážemi, aby došlo k srovnání s předsazenou konstrukcí druhého nadzemního 
podlaží, zvětšení zrcadlového prostoru u schodiště, tak aby tam mohl vést odtok ze 
střechy. Rodinný dům je určen pro čtyři osoby, rodiče a dvě děti. Objekt je osazen na 
pozemek na kraji obce Dolní Heřmanice, v okolí jsou samostatně stojící rodinné domy. 
Pozemek je mírně svažitý směrem k jihozápadu. 

Při zpracování projektu jsem se snažila dodržet všechny zásady pro navrhování a 
požadavky na obytné stavby, včetně požární bezpečnosti. Bakalářská práce je 
zpracovaná projektová dokumentace k provedení stavby V objektu jsem navrhla 
zelenou extenzivní střechu, podle které jsem si vybrala téma seminární práce – Zelené 
střechy. 
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4. Seznam použitých zdrojů 

Seznam použitých zdrojů: 

Použité právní předpisy: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Použité normy ČSN: 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Terminologie 

Seznam výrobců: 

www.geologicke-mapy.cz 

www.wienerberger.cz 

www.prefa.cz 

www.isover.cz 

dektrade.cz 

www.slavona.cz 

www.satjam.cz 

ciko-kominy.cz 

www.aco.cz 
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5. Seznam použitých zkratek 

Seznam použitých zkratek a symbolů: 

EPS    expandovaný polystyrén 

NN    nízké napětí 

NP    nadzemní podlaží 

NTL    nízkotlaký (např. plyn) 

NÚC    nechráněná úniková cesta 

OB1    obytná jednotka 

PHP    přenosný hasící přístroj 

PT    původní terén 

RD    rodinný dům 

SPB    stupeň požární bezpečnosti 

TI    tepelná izolace 

UT    upravený terén 

VC    vápenocementová (např. omítka) 

JV    jihovýchod 

JZ    jihozápad 

SV    severovýchod 

SZ    severozápad 
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