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Abstrakt 
 
Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s relaxačním centrem. Dům je navržený 
jako dvoupodlažní, nepodsklepená zděná stavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 
části RD odpovídá návrhu pro 4 člennou rodinu. Relaxační centrum je navrženo pro dva 
zaměstnance a čtyři zákazníky. Do RD se vstupuje ze severozápadní strany. Ze zádveří se 
dostaneme do chodby ze které je přístupná kuchyně s obývacím pokojem, schodišťový 
prostor, technická místnost a WC. V druhém podlaží se nachází dva dětské pokoje, 
koupelna, WC a ložnice. Všechny obytné místnosti jsou přístupné z chodby a jsou 
orientovány převážně na jižní stranu. V relaxačním centru jsou dvě masážní místnosti se 
samostatnými sprchami, dále pak zázemí pro zaměstnance a toalety. Mezi RD a relacačím 
centrem je garáž a kryté stání pro dva automobily. Jedná se o zděnou stavbu ze systému 
YTONG. Objekt je zastřešený sedlovou střechou pokrytou asfaltovými šindelemi 
VEDAFORM.. 
 

  
Klí čová slova 
 
Rodinný dům, zděný dům, dvoupodlažní, sedlová střecha, YTONG, VEDAFORM 
  
  
  
Abstract 
 
The Bachelor thesis topic is a project of a detached house with relax center. The 
house is designed as two storey basementless brick building with a pitched roof. The 
4 bedrooms layout fulfills the design for 4 family members. The relax center is builded 
from twoo workers and fours customers. The entrance is situated in the northwest 
part of the house. From which we get into the hall of which is open to the kitchen and 
living room, staircase room, utility room and WC. On the second floor there are two 
children's bedrooms, bathroom, WC and livingroom. All of the bedrooms are 
enterable form the hall and have southern view. In the relax center are twoo masage 
room with shower, room from workers and the toilets. There is garage and one place 
under roof from parking twoo cars. It is a brick building of systém YTONG. The roof is 
supported by VEDAFORM. 
 
Keywords 
 

Detached house, brick building, flat roof, pitched roof, YTONG, VEDAFORM. 
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1. Úvod 
 Cílem mé bakalářské práce je vypracování kompletní projektové dokumentace 
pro stavbu rodinného domu s relaxačním centrem  v obci Skalice. Rodinný dům odpovídá 
návrhu pro 4 člennou rodinu. Stavební parcela je nezastavěná, nachází se v intravilánu obce. 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou patrech s přistavěnym relaxačnim 
centrem. 
Objekt je nepodsklepený. Tvar střechy je sedlový se sklonem 25º. Součástí objektu je také 
garáž s jedním parkovacím místem a jedno kryté stání rovněž s jednim parkovacím stáním. 
 Dispoziční, statické i konstrukční řešení stavby jsou v souladu s platnými 
předpisy a normami. Při návrhu rodinného domu a relax. centra jsem bral v úvahu současné 
trendy bydlení, stavba respektuje okolní zástavbu a nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Novostavba neřeší bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
  Bakalářská práce je členěna na přípravné a studijní práce, situační výkresy, 
architektonicko-stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku. 
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A.1 Identifika ční údaje 
 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 

a) název stavby - RODINNÝ DŮM S RELAX. CENTREM - novostavba 
b) místo stavby – Skalice u Soběslavi, kat. území Skalice, parc. Č. 1725/1 
c) předmět projektové dokumentace - rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a  

   relaxačním centrem  
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
 Vít Veselý, Skalice 131 
            Soběslav 392 01 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 Tomáš Veselý 
 Skalice 70 
 Soběslav 392 01 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
 

A.3. Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Poloha stavebních pozemků: pozemek parc. č. 1725/1 

 k.ú. Skalice  se nachází na okraji obce Skalice.  
Okolní zástavba: tvoří stavby pro bydlení – rodinné domy.  
Tvar pozemku: obdélníkový, rovinatý  
Využití stavebních pozemků: par. č. 1725/1– orná půda  
Majetkoprávní vztahy pozemků: pozemek je v majetku stavebníka. 

 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani v záplavovém 
území. 

 
c) údaje o odtokových poměrech 

 (parc. č. 1725/1, k. ú. Skalice)  odtok splaškové vody bude řešen do jímky 
umístěné na parcele.  
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas. 

 Objekt rodinného domu  s relax. centrem splňuje požadavky územního plánu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlase, popř. s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Objekt je v souladu s územním rozhodnutím. 

 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zpracovány do projektové 
dokumentace.  

 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové 
dokumentace.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
    Území nepodléhá výjimkám. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
   Nebyl předložen. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
   Pozemek je v majetku stavebníka. 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 

 
b) Účel užívání 

Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a navazujícím relaxačním centrem. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 
 
d) Údaje ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není kulturní památkou. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu je řešena jako dvoupodlažní s garáží a navazujícím 
relaxačním centrem.  

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  

právních předpisů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové 
dokumentace.  

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nepodléhá výjimkám. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha objektu: 287 m2 
zpevněná plocha: 484 m2 
obytná plocha: 226 m2 
užitná celková plocha: 345 m2 
počet podlaží: 2  

 
i) Základní bilance stavby 

viz. projektová dokumentace 
 
j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude provedena do 2 let od jejího povolení. 
 
k) orientační náklady stavby 

8 500 000,- Kč bez DPH  
 

Brno, květen 2014                Vypracoval: Veselý Tomáš 
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B  Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku,  
Pozemek je rovinného charakteru, k pozemku je přivedená veřejná kanalizace, 
vodovod, el. energie a  plyn, na pozemku jsou zřízené veškeré přípojky. Geologickým 
průzkumem byly zjištěny jednoduché geologické poměry. Pozemek se nenachází 
v záplavovém území. K pozemku vede stávající zpevněná  komunikace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Geologický průzkum - Geologické poměry základové půdy  jsou jednoduché.  
Proběhlo měření radonu. Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým 
radonovým indexem, stavba nebude izolována protiradonovou izolací. hydrologickým 
průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 2m pod terénem, 
nevyskytuje se tlaková ani agresivní voda. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Novostavba se nenachází v žádném ochranné ani bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavba na odtokové 
poměry v území: 
Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Svým charakterem bude odpovídat 
okolní zástavbě. Při výstavbě nebude zasahovat do okolní zástavby.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Při výstavně nedojde k demolici, kácení dřevin a porostů.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 
Nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu ani do pozemků plnících funkci 
lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Novostavba bude napojena na veřejnou kanalizaci a vodovod, inženýrské sítě jsou 
přivedeny k pozemkům. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  
Výstavba proběhne dle časového harmonogramu, v návaznosti jednotlivých prací na 
stavbě, budou dodržovány technologické přestávky.  
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B.2  Celkový popis stavby   
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a)účel užívání stavby, 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 
Rodinný dům je určen k bydlení pro jednu rodinu (jedna funkční jednotka).  
V 1. nadzemním podlaží je umístěno WC, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj a 
technická místnost, garáž pro jeden osobní automobil. V 2. nadzemním podlaží jsou tří 
pokoje (ložnice a dva dětské pokoje), koupelna, samostatné WC. V relaxačním centru 
se nachází dvě masážní místnosti, z nichž je přístup do sprchových koutů. Dále je zde 
samostatná technická místnost, zázemí pro zaměstnance a toalety 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
  a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Objekt je orientován obytnými místnostmi na jihozápadní stranu. Vstup do domu je na 
severozápadní straně.  

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,  
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt zastřešený jednoplášťovou šikmou 
střechou. Vnější povrch fasády – minerální omítka tl. 8 mm a v některých místech 
opatřeno kamenným  a dřevěným obkladem. Okna plastová s imitací dřeva- ořech. 
Plastové vstupní dveře, provedení ořech. K objektu je přistavěna garáž pro jedno 
osobní vozidlo a kryté stání. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Vstup do rodinného domu je do zádveří, to navazuje na chodbu ze které je vstup do 
technické místnosti. Z chodby je přístup do obývacího pokoje, ten navazuje na kuchyň 
s jídelnou. V 1. nadzemním podlaží je dále WC. Ve druhém nadzemním podlaží jsou 
dva samostatné pokoje (dětské pokoje), ložnice, koupelna, samostatné WC 
s umyvadlem.  

  Nosné obvodové stěny budou z pórobetonového zdiva YTONG tl. 300 mm zateplené 
 izolací isover profi 150 mm,  Stopní konstrukce nad 1.NP ze stropů YTONG 
 KLASIK. Schodiště bude železobetonové, dvouramenné,  schodnicové.  Budova bude 
 zastřešena jednoplášťovou šikmou střechou, nosnou konstrukci bude tvořit nad RD 
 klasický krov a nad  relax. Centrem vazníky. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Stavba celého objektu je navržena jako bezbariérová, nepočítá se však s častým 
výskytem  tělesně nemohoucích lidí. 

 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby: 

Neřeší se. Stavba bude užívána podle návrhu- jako stavba pro bydlení a drobné služby. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektů: 
  a) stavební řešení, 

 Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, zastřešenou jednoplášťovou šikmou 
střechou. Součástí budovy je garáž  a kryté stání dva osobní automobily. 

 b) konstrukční a materiálové řešení, 
Rodinný dům bude založen na základové desce ze železobetonu bude vybetonována 
do hloubky 300 mm pod terénem. Nosné obvodové stěny budou z pórobetonových 
bloků YTONG. Stopní konstrukce nad 1.NP bude provedena z e stropů ytong klasik 
Schodiště bude železobetonové, dvouramenné.. Budova bude zastřešena 
jednoplášťovou šikmou střechou, nosnou konstrukci střechy budou tvořit klasický 
dřevěný krov nad RD a vazníkový krov nar relax.centrem..Vnější zdivo bude 
zatepleno dřevovláknitými deskami Isover TF Profiv tl. 150 mm. Vnitřní dveře 
dřevěné osazeny do dřevěných obložkových zárubní.  
Okna plastová zasklená izolačním dvojsklem v provedení imitace dřeva – ořech. 
Vnější dveře plastové.  Vnější povrch fasády – omítnuto minerální omítkou tl. 5 mm a 
v některých místech opatřeno kamenným obkladem. Podlahy budou provedeny podle 
typu místnosti, jednotlivé skladby jsou uvedeny ve výpisu podlah. Koupelna a WC 
bude obložena keramickým obkladem do výšky 2,4 m (koupelna) a 1,6 m (WC). 
Hygienická zařízení budou větrána přirozeným větráním okny.  
 

 c) mechanická odolnost a stabilita, 
 
B.2.7  Základní charakteristika Technických a technologických zařízení 

  Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
  Zásobení vodou 

 Na pozemku bude provedena vodoměrná šachta o průměru 1200 mm, k ní bude 
přivedena vodovodní přípojka, provedeny venkovní rozvody. 
Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího vodovodu. 

 Kanalizace 
 Splaškové vody budou odváděny vsakovací jímky včetně s vodou dešťovou.  
 Přípojka plynu bude umístěna ve skříni HUP na hranici pozemku, budou provedeny 

rozvody plynu.   
 

Elektroinstalace 
 Objekt bude napojen na NN, přípojka bude  umístěna ve skříni na hranici pozemku. 
  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

  Bude uvedeno v samostatné zprávě, požárně bezpečnostní řešení stavby. 
  

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

  a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. Skladby 

obvodových konstrukcí splňují požadovaný součinitel prostupu  
tepla UN. 

b) energetická náročnost stavby 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov se prokazuje PENB. Obálka 
budovy Uem= 0,86 W/m2K, (měrná ztráty prostupem tepla). Klasifikační třída C – 
Vyhovující 
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c) posouzení použití alternativních zdrojů energií 
neřeší se 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.), 
 

   
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

  a) ochrana před pronikání radonu z podloží, 
 Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, nejsou 

stanovena zvýšené požadavky naproti radonovou izolaci. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Objekt se nenachází na územní s bludnými proudy.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Budova se nenachází v prostředí se zvýšenou technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 
Budova se nachází v klidové zóně, nebude ohrožena zvýšeným hlukem.  

e) protipovodňová opatření, 
Budova se nenachází v záplavovém území, opatření nejsou nutná.   

  
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
  a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Vnitřní vodovod bude napojen na hranici pozemku, přeš přípojku umístěnou ve 
vodoměrné šachtě. Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku přes 
šachtu umístěnou u hranice pozemku. Přípojka elektrické energie je přivedena na 
pozemek majitele. Elektroměrová skříň bude přístupná z venkovního prostředí 
umístěna u obvodové stěny rodinného domu. Plynovodní přípojka se umístí na hranici 
pozemku v plynovodní skříní, napojení NTL plynovodu.  

  b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
  Uvedeno ve výkresu situace. 
   

 
B.4  Dopravní řešení  

  a) popis dopravního řešení, 
 K pozemku vede stávající obousměrná veřejná komunikace. 

  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 K pozemku vede stávající komunikace, bude nutno zřídit jen příjezdovou cestu 

k budově.  

  c) doprava v klidu, 
  Parkovací stání je navrženo na pozemku investora.  

Doprava v místě budoucí stavby nebude výrazně ovlivněna. 
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 d) pěší a cyklistické stezky, 
Vstup do domu je napojen na pěší chodníky.  
Cyklistická stezka se v blízkosti nenachází. 

 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

  a) terénní úpravy, 
 Po dokončení stavby bude rozhrnuta orná půda a provedeny jen nezbytně nutné terénní 

úpravy. Ornou půdu je nutné sejmout před začátkem výkopových prací v tl. 300 mm, 
v průběhu výstavby bude uložena na deponiích na pozemku investora. Výrazné terénní 
úpravy nejsou nutné. 

   
b) použité vegetační prvky, 
Orná půda. Jiné vegetační prvky nejsou v projektu řešeny.  
 
c) biotechnická opatření, 
Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
  a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Při provozu rodinného domu nevznikají emise škodlivin, navrženo teplovodní 
vytápění. Emise způsobené dopravou budou minimální. Při provozu domu a 
provozovny nebude vznikat hluk. Dešťové a splaškové vody budou z pozemku 
odvedeny jednotnou kanalizací do veřejné kanalizace. Úrodná půda bude před 
výstavbou sejmuta a uskladněna, nedojde k jejímu znehodnocení.  

 Odpady vzniklý během výstavby bude tříděn a následně odvezen na příslušné skládky 
odpadu dle. zákona o odpadech 185/2001Sb. 
 č. odpadu  název    způsob likvidace  
170504        zemina z výkopů  vlastní pozemek  
170405        železo a ocel    AL. Metal, s.r.o. – J.Hradec 
170201       dřevo     skládka inertních odpadů  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpadů  
170102   cihly     skládka inertních odpadů  
170101   beton     skládka inertních odpadů  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s tříděným odpadem  
Katalog odpadů Vyhláška č. 381/2001 Sb.) 

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

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Před zahájením výstavby nebudou káceny stromy ani porosty, v blízkosti stavby se 
nenachází památné stromy. Nedojde k narušení ekologických funkcí. 

  c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
  Neřeší se, pozemek se nenachází v chráněném území. 
   

 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, 
Na pozemku nejsou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
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B.7  Ochrana obyvatelstva   

Novostavba rodinného domu s provozovnou nebude mít negativní ani jiný vliv na 
obyvatelstvo, je v souladu s regulačním plánem města Jindřichův Hradec. Pozemek 
bude oplocen.  

 
B.8  Zásady organizace výstavby  

  a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Po dobu výstavby budou na staveništi sloužit dočasná připojovací místa elektrické 

energie a vody.  Stavba bude prováděna dodavatelsky 
   
  b) odvodnění staveniště, 

 Zhotovitel při výstavbě zajistí vhodné odvádění dešťové vody ze staveniště tak, aby 
nedošlo neznehodnocení půdy a podmáčení stavby. Dešťová voda bude odvedena do 
jednotné kanalizace. 

   
  c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 K pozemku vede stávající veřejná komunikace. Bude proveden pouze vjezd na 
staveniště. Na staveniště již budou přivedeny přípojky vody a elektrické energie.  

  d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Při výstavbě se neprojeví výrazná hlučnost, prašnost a vibrace. Stavba nebude mít vliv 

na okolní stavby a pozemky.  

 e) ochrana okolí staveniště s požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

 Při výstavně nedojde k demolici, kácení dřevin a porostů.  

  f) maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé), 
 Při výstavbě nebude zasahováno na ostatní pozemky. Zařízení staveniště, skládky 

materiálu budou umístěny na pozemku majitel. 

g) maximální produkované množství a druh odpadů a emisaři výstavbě, jejich 
likvidace 
S odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001Sb. zákon o odpadech. Vzniklý převážně stavební odpad bude na staveništi 
tříděn a poté odvezen na určenou skládku odpadu dle. zákona. 

č. odpadu  název    způsob likvidace  
170504        zemina z výkopů  vlastní pozemek  
170405        železo a ocel    AL Metal, s.r.o – J. Hradec 
170201       dřevo     skládka inertních odpadů  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpadů  
170101   beton     skládka inertních odpadů  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s tříděným odpadem  
Katalog odpadů Vyhláška č. 381/2001 Sb.) 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Orná půda bude před zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 300 mm a uložena na 

deponiích v zadní části parcely, na pozemku investora. Ornice bude po ukončení 
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stavebních prací využita na terénní úpravy kolem objektu. Terén bude vyspárován 
směrem od budovy. Objekt je osazen tak, aby zemní práce byly minimální.   

  i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Při výstavně bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Životní 

prostřední nebude výrazně ohroženo. Případné znečištění veřejné a příjezdové 
komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 
udržováno v čistotě. Dodržování nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 
odvezeny na příslušné skládky. 

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

 V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, 
technologických pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučení a proškoleni o 
bezpečnostní práce a ochraně zdraví při práci. 

 Vyhl.č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
  

  k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
  Neřeší se. Stavba není řešena jako bezbariérová. 

 

  l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 Příjezdové komunikace, které slouží pro dopravu na staveniště se musí udržovat 

v čistotě, případné větší nečistoty budou odstraněny. 

 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Neřeší se. Není nutné stanovovat speciální podmínky, stavba nebude prováděna za 
provozu.  

  n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
Zahájení stavby 08/2014  
Dokončení stavby 10/ 2015 
Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa, 2. etapa základové konstrukce, 3. 
svislé nosné konstrukce 4. Vodorovné konstrukce (stropní konstrukce), svislé 
konstrukce 2.NP, střešní konstrukce 5. schodiště. Vnitřní instalace, omítky a podlahy. 
Vnější terénní úpravy. Dodržen postup prací dle harmonogramu výstavby. 
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a) Technická zpráva  
 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje.  
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dvoupodlažní nepodsklepená budova  

 s garáží pro jeden osobní automobil. 

zastavěná plocha objektu: 287 m2 
zpevněná plocha: 484 m2 
obytná plocha: 226 m2 
užitná celková plocha: 345 m2 
počet podlaží: 2  
počet uživatelů: jedna rodina, 4 osoby 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby. 
Rodinný dům je určen k bydlení pro jednu rodinu (jedna funkční jednotka).  
V 1.NP je hned za zádveřím umístěna chodba ze které je přístupná kuchyně 
s obývacím pokojem, schodišťový prostor, technická místnost a WC. V 2.NP se 
nachází chodba, ze které je možno se dostat do dvou dětských pokojů, koupelny, WC 
a ložnice. V relaxačním centru jsou dvě masážní místnosti, zázemí pro zaměstnance, 
technická místnost a toalety. 
Nosné konstrukce domu -  obvodové stěny jsou z pórobetonových bloků YTONG 300 
mm. Vnitřní stěny jsou z ytongu 125 mm. Budova bude zastřešena sedlovou střechou, 
která je tvořená klasickým krovem nad RD a vazníkama nadrelax.centrem.  Střešní 
plášť tvoří asfaltový střešní šindel ICO VICTORIAN TL. 10 mm. 
Vnější povrch fasády – část bude omítnuta minerální zatíranou omítkou CEMIX v 
tloušťce 5 mm a část obložena kamenným obkladem Romano RIGIPS tl. 2 mm. 
 
Bezbariérové užívání stavby  
Stavba je navržena tak, aby jí mohli užívat osoby s omezenou schopností pohybu, není 
to však primární účel. 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou. Vnější 
povrch fasády – část bude omítnuta minerální zatíranou omítkou CEMIX v tloušťce 5 
mm a část obložena kamenným obkladem. Eurookna plastová-odstín kaštan tmavý. 
Plastové vstupní dveře - odstín kaštan tmavý.  
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby. 
Rodinný dům bude založen na základových pasech založených do nezamrzne hloubky, 
(skladba viz výkres základů). V celé ploše objektu musí být provedena izolace proti 
zemní vlhkosti, použity hydroizolační asfaltové pásy.  
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno pórobetonových tvárnic YTONG 300 mm, 
vnitřní stěny budou z YTONGU 125 mm Stěny uvnitř objektu. Obvodové stěny budou 
zatepleny dřevovláknitými deskami Isover TF Profi 20 tl. 150 mm. Vnější povrch 
fasády – část bude omítnuta minerální zatíranou omítkou CEMIX v tloušťce 5 mm a 
část obložena kamenným obkladem Romano RIGIPS tl. 2mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena ze stropu YTONG KLASIK tl. 250 mm. 

 Ve stropní konstrukci budou vedeny instalace. 
 Střešní konstrukce    

Budova bude zastřešena sedlovou střechou, která je klasickým krovem nad RD a 
vazníky nad relax. Centrem. 
Dešťová voda bude odvedena vnějším odvodněním, jsou navrženy okapní žlaby 
průměru 150 mm.  
 

  Schodiště uvnitř budovy – dvouramenné ŽB schodiště uložené na ŽB 
nosnících. 

Vnitřní dveře dřevěné osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Vnější 
dveře plastové (VEKRA STANDARD). Přesné rozměry jsou specifikovány ve výpisu 
prvků. 

Okna plastová Vekra Natura, odstín ořech tmavý. Dvoukřídlová nebo 
jednokřídlová. zasklená izolační dvojsklem. 
 Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou 
uvedeny ve výkresu D.1.1.06. Koupelna bude obložena keramickým obkladem do 
výšky 2,4 m a WC bude obloženo keramickým obkladem do výšky 2m..  

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí. 
Stavba bude užívána podle návrhu- jako stavba pro bydlení. Vnitřní schodiště bude 
opatřeno zábradlím do výška 1000 mm.  
 
Při výstavně bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Životní 
prostřední nebude výrazně ohroženo. Případné znečištění veřejné a příjezdové 
komunikace bude co nejdříve odstraněno. Stavebník zajistí, aby staveniště bylo 
udržováno v čistotě. Dodržování nočního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 
odvezeny na příslušné skládky 
 
V průběhu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní oděv, bezpečnostní opatření při práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být prováděny za dodržení všech bezpečnostních předpisů, 
technologických pravidel a platných norem. Pracovníci budou poučení a proškoleni o 
bezpečnostní práce a ochraně zdraví při práci. 

 Vyhl.č. 309/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí. 
Stavba je navržena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. Skladby 
obvodových konstrukcí, podlah i střech splňují požadovaný součinitel prostupu tepla 
UN. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  
Uem = 0,67 W/m2K. Budova je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná.  
 
Osvětlení – Místnosti jsou osvětleny umělým – osvětlovací soustavy  
a přirozeným osvětlením – okny.  
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Oslunění – jsou splněny požadavky na oslunění obytných místností. Součet 
podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven min. jedné polovině 
součtu podlahových ploch všech obytných místností. 
 
Akustika – Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 

 Stavba není vystavena účinkům vibrací. 
Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, nejsou 
stanoveny zvýšené požadavky naproti radonovou izolaci. Navržená hydroizolace proti 
vlhkosti - asfaltový pás Bitu-flex GG, současně zabrání i pronikání radonu. 
Budova se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou nutná. 
 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí. 
Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné zprávě Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 

 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení. 
Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postupů a platných 
norem. V souladu s projektovou dokumentací. Pří přejímce materiálů a prací, bude 
zkontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiálů.  
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí. 
Stavba bude provedena známými technologickými postupy. 
 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele. 
Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 
Nebylo řešeno v rámci Bakalářské práce. 
 
 

Brno, květen 2014                Vypracoval: Tomáš Veselý 
 

3. Závěr 
 
 Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby rodinného dmu s relaxačním 
centrem. Při návrhu konstrukcí a jejich skladeb byly zohledňovány požadavky norem a 
vyhlášek, především požadavky na požární bezpečnost a ochranu proti šíření tepla konstrukcí. 
 Specifická místa v objektu, kde bylo potřeba popsat jejich konstrukční řešení jsou popsány 
v příslušných detailech. 
 Při zpracování této bakalářské práce jsem se naučila lépe pracovat s normami a 
vyhláškami, řešit individuální konstrukční detaily a pracovat s materiály či výrobky, které se 
běžně při projektování staveb používají. 
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4. Seznam použitých zdrojů 
 
Normy, vyhlášky, zákony 
 
zákon č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochranystaveb 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Český 
normalizační institut, červenec 2004 
ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 
dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 
dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, květen 2009 
ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, září 2010 
ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Úřad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2003 
ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, červen 2005 
 
Mapové podklady 
 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
http://www.mapy.cz/ 
 
Materiály, výrobky 
 
YTONG-SYSTÉM: ytong-systém [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www. ytong.cz/ 
VEKRA OKNA: Dřevěná okna a dveře [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.vekra.cz/drevena-okna-dvere.aspx 

Cemix: Systémy Cemix [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.cemix.cz/systemy/projektanti 

KLINKER: Pásky KLINKER [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.klinkercentrum.cz/cs/pasky-klinker/ 

KLINKER: Parapetní desky a stříšky [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.klinkercentrum.cz/cs/parapetni-desky-a-strisky/ 

RECA: Svorníky na dřevo a hříky [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.reca.cz/recacz/resources/332989494672973808_503041129611856836.pdf 

RAKO: Produkty [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www.rako.cz/produkty.html 

Isover: Zateplení střechy [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www.isover.cz/isover-unirol-
profi 

Isover: Zateplení fasády [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné http://www.isover.cz/isover-tf-profi 
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Isover: Zateplení soklu [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www.isover.cz/synthos-xps-
prime-30-l 

Fermacell: Systém suché výstavy [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné 
http://www.fermacell.cz/index.php#_sub1166 

CETRIS: CETRIS [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné  http://www.cetris.cz/ 

SOUDAL: SOUDAL [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné http://www.soudal.cz/ 
 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
1.NP   první nadzemní podlaží 
2.NP   druhé nadzemní podlaží 
m.n.m.  metru nad mořem 
B. p.v.  Balt po vyrovnání 
M   měřítko 
Pozn.   poznámka 
Tl.  tloušťka 
Min.   minimálně 
k.ú.   katastrální úřad 
λ  součinitel tepelné vodivosti 
°  stupeň 
EPS  Expandovaný polystyren 
EPS  Extrudovaný polystyren 
PT  Původní terén 
UT  Upravený terén 
ŽB  Železobeton 

 
6.Seznam příloh 
 
Textová část 
 
a) Titulní list 
b) Zadání VŠKP 
c) Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
d) bibliografická citace VŠKP 
e) Prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora 
f) Poděkování 
g) Obsah 
 1. Úvod 
 2. Vlastní text práce 
  A – Průvodní zpráva 
  B – Souhrnná technická zpráva 
  D – Technická zpráva 
 3. Závěr 
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 4. Seznam použitých zdrojů 
 5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 6. Seznam příloh 
 7. Přílohy 
h) Popisný soubor závěrečné práce 
i) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 
 
 
Složka č. 1 - PŘÍPRAVNÉ S TUDIJNÍ PRÁCE 

 STUDIE: 1 – SITUACE      M 1:200 

   2 – PŮDORYS 1.NP     M 1:100 

   3 – PŮDORYS 2.NP     M 1:100 

   4 – SVISLÝ ŘEZ      M 1:100 

   5 – POHLEDY     M 1:100 

   6 - VIZUALIZACE 

    

 SEMINÁRNÍ PRÁCE – ODBORNÁ REŠERŠE 

 

Složka č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

 C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ   M 1:5000 

 C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1:100 

 C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:500 

 
Složka č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.1.01 - PŮDORYS 1.NP      M 1:50 

 D.1.1.02 - PŮDORYS 2.NP      M 1:50 

 D.1.1.03 – PŮDORYS ZÁKLADŮ     M 1:50 

 D.1.1.04 – STROPNÍ KONSTRUKCE    M 1:50 

 D.1.1.05 – SKROV       M 1:50 

 D.1.1.06 – SVISLÉ ŘEZY       M 1:50 

 D.1.1.07 – ZASTŘEŠENÍ      M 1:50 

 D.1.1.08 – POHLEDY JIŽNÍ, SEVERNÍ    M 1:50 

 D.1.1.09 – POHLEDY VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ   M 1:50 

 D.1.1.10 – DETAIL DILATACE OBJEKTŮ   M 1:5 

 D.1.1.11 – DETAIL VAZNÍK     M 1:5 

 D.1.1.12 – DETAIL POZEDNICE     M 1:5 
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 D.1.1.13 – DETAIL VÝCHODU NA BALKON   M 1:5 

 D.1.1.14 – DETAIL UKONČENÍ BALKONU   M 1:5 

  

 

 

Složka č.4 – D.1.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 D.1.2.01 – SITUACE       M 1:200 

 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Složka č. 5 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEPLENÉ TECHNIKY BUDOV 

 

 

 

PŘÍOHY 

Viz samostatné přílohy bakalářské práce. Složka 1, 2, 3, 4, 5. 

 


