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Abstrakt 

 Tématem této bakalářské práce je návrh rodinného domu s relaxačním centrem.  

Pozemek, na němž má stavba ležet, se nachází v Praze-Horních Počernicích. Terén je 

mírně svažitý. Objekt má mít tři nadzemní podlaží a také má být částečně podsklepený. 

Stavba bude kompletně zateplena. Konstrukce krovu bude sedlová.  Půdorysně bude 

zaujímat netradiční tvar.  

 

Klíčová slova 

 rodinný dům, relaxační centrum, dvě bytové jednotky, Horní Počernice, Praha, 

částečně podsklepen, sedlová střecha, tvar L, Heluz 

 

Abstract 

 The theme of this bachelor thesis is designing a detached house with a relaxation 

centre. Land, where the building will be situated, is in Praha-Horní Pocernice. Terrain is 

lightly sloping. It is supposed to be three overground storeys in the house and the 

building should be designed as partly cellared. The building will be thermally insulated. 

The construction of the roof will be saddle. The platform will be untraditionally shaped. 

 

Keywords 

 detached house, relaxation centre, two living units, Horni Pocernice, Prague, 

partly cellared, saddle roof, L shape, Heluz 
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Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je navrhnout rodinný dům s relaxačním centrem. 

Objekt má obsahovat provozní část libovolného charakteru a dvě oddělené bytové 

jednotky. Budova by měla být se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Projektová 

dokumentace se dělí do sedmi částí. První část obsahuje textové dokumenty v podobě 

průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy a technické zprávy architektonicko-

stavebního řešení. V druhé části se nachází studijní a přípravná práce s projektovou 

dokumentací pro stavební povolení. Třetí část zahrnuje umístění stavby na pozemek, 

tedy výkresy situačního charakteru. Ve čtvrté části se objeví výkresy architektonicko-

stavebního řešení pro provádění stavby. Do páté části náleží stavebně konstrukční řešení 

objektu a s ním související projektová dokumentace. V šesté části bude objekt 

posuzován z hlediska požární bezpečnosti. V sedmé části bude stanovena energetická 

náročnost budovy.  

 Navržený objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími a suterénem. Budovy se 

dělí na tři části. Jedná se o větší bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu, menší 

bytovou jednotku pro dvě osoby a provozovnu v podobě relaxačního centra, které 

pojme tři muže a tři ženy. Jednotlivé provozy od sebe budou vhodně dispozičně 

odděleny.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům s relaxačním centrem v Horních Počernicích 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků)  

Adresa:  Náchodská 2648/182a 

     Horní Počernice 

     Praha 9 

     193 00 

Katastrální území: Horní Počernice 

Číslo parcely:  856 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Fyzická osoba: Kamila Vernerová 

Oprechtice 17 

Paskov  

739 21 

tel.: 732 123 456 

e-mail: vernerova@seznam.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
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Právnická osoba: Vernead s. r. o. 

Oprechtice 16 

Paskov 

739 21 

tel.: 732 234 567 

e-mail: projekt@vernead.cz 

IČ: 123 45 678 

b) hlavní projektant a projektant všech dílčích částí projektové dokumentace: 

Projektant:  Ing. Adam Verner 

Oprechtice 17 

Paskov 

739 21 

tel.: 732 345 678 

e-mail: vernead@seznam.cz 

číslo ČKAIT:  123 45 6789 

obor:    IP00 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

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), 

Bylo vydáno stavební povolení na základě studie polyfunkčního 

rodinného domu pro stavební povolení. 

Katastrální úřad: Praha-město 

    Pod sídlištěm 9/1800 

    Praha 8 

    182 14 

    tel.: 284 041 111 

Jednací rozhodnutí: č. j. MVNM/1234/2016 

    Ing. Pavel Verner 



4 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla vytvořena na základě 

studie pro stavební povolení. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Objekt se nachází v zastavěné městské části Praha-Horní Počernice. 

Jedná se o rohovou parcelu č. par. 856 na severovýchodě katastrálního území 

Horních Počernic. Pozemek sousedí s třemi veřejnými komunikacemi č. par. 

424, 3915 a 859/2, dvěma zahradami č. par. 858/1 a 857/2 a jednou 

administrativní budovou č. par. 858/3. Parcela leží v těsné blízkosti křižovatky 

ulic Hrdoňovická a Náchodská. Ze severní a východní strany je pozemek 

lemován chodníkem o šíři 2,0 m. Chodník je oddělen od komunikace pásem 

zeleně šíře 2,0 m. Uliční čára je 2,5 m od hranice mezi chodníkem a řešeným 

pozemkem. Odstup západní fasády od sousedního pozemku je 3,5 m.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Území nespadá do žádné kategorie související s ochranou území dle 

zvláštních právních předpisů. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je mírně svažitý směrem k východu. Dešťová voda ze střechy 

bude odváděna trativodem do podzemní retenční nádrže s přepadem do 

vsakovací jímky. Dešťová voda na zbylé ploše pozemku bude vsakována do 

půdy pozemku investora. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Stavba je navržena v souladu s územním plánem Horních Počernic. 

e) údaje o souladu s povolením stavby 

Stavba je navržena v souladu se stavebním povolením. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území byly při návrhu zohledněny a 

dodrženy. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zakresleny do 

projektové dokumentace. Napojení objektu k inženýrským sítím bylo 

odsouhlaseno vlastníky daných sítí. Inženýrské sítě s přípojkami byly zaneseny 

do projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení se novostavby netýkají. 

i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Číslo parcely:  858/1 

Vlastník parcely: Martin Oil, s. r. o. 

   náměstí Osvoboditelů 1363/2 

   Radotín 

   Praha 5 

   153 00 

Číslo parcely:  858/3 

Vlastník parcely: Martin Oil, s. r. o. 

   náměstí Osvoboditelů 1363/2 

   Radotín 

   Praha 5 

   153 00 

Číslo parcely:  857/2 

Vlastník parcely: Miroslav Koštel 

(podíl 1/2)  Otovická 408/60 

   Horní Počernice 

   Praha 9 

   193 00 

Vlastníci parcely: Petr Novosád   a Ing. Eva Novosádová 

(podíl 1/2)  Češovská 1894/3  Kramolná 1670/38 

   Horní Počernice  Horní Počernice 

   Praha 9   Praha 9 

   193 00    193 00 
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Číslo parcely:  3915 

Vlastník parcely: Real Factor, s. r. o. 

   Svatoslavova 343/41 

   Nusle 

   Praha 4 

   140 00 

Číslo parcely:  859/2 

Vlastník parcely: Hlavní město Praha 

   Mariánské náměstí 2/2 

   Staré Město 

   Praha 1 

     110 00 

Číslo parcely:  424 

Vlastník parcely: Hlavní město Praha 

   Mariánské náměstí 2/2 

   Staré Město 

   Praha 1 

     110 00 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního rodinného domu. 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude z převážné části užíván pro bydlení. V západní části 1. NP 

bude provozováno relaxační centrum určené veřejnosti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nespadá do žádné kategorie související s ochranou stavby dle 

zvláštních právních předpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Veškerá dokumentace splňuje požadavky dané zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně změn i novel. 

Rovněž byly splněny požadavky vyplývající z vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou 

se změnila vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Stavba polyfunkčního rodinného domu v Horních Počernicích je 

navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na stavby a novelizovanou vyhláškou 20/2012. 

Obytná část rodinného domu nebude užívána osobami s omezenou 

schopností pohybu ani orientace. Tato část rodinného domu proto nebyla 

navržena jako bezbariérová. V provozní části bude relaxační centrum určené pro 

veřejnost, proto splňuje požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Parkoviště provozovny bude vybaveno 1 stáním pro invalidy. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zakresleny do 

projektové dokumentace. Napojení objektu k inženýrským sítím bylo 

odsouhlaseno vlastníky daných sítí. Inženýrské sítě s přípojkami byly zaneseny 

do projektové dokumentace viz výkres C.1.1 Situace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení se novostavby netýkají. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

Plocha pozemku: 900 m
2
 

Zastavěná plocha: 226,26 m
2
 

Obestavěný prostor: 2076,41 m
3 

Sklon střechy:  35° 

Užitná plocha: 

 Obytná část: 459,40 m
2
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 Provozovna: 121,24 m
2 

Počet jednotek: 2 byty (větší byt 6+1, menší byt 4+kk) 

1 provozovna 

Počet uživatelů: 

 Větší byt: 4 (návrh pro dva dospělé a dvě děti) 

 Menší byt: 2 (návrh pro dva dospělé) 

 Provozovna: 3 muži + 3 ženy + 1 zaměstnanec 

Součástí obytné části objektu bude i jedna garáž umístěná v 1. NP 

navržena pro 2 malé osobní automobily. Součástí obytných jednotek bude i 1 

venkovní nezastřešené parkovací stání. Před relaxačním centrem bude zajištěno 

7 parkovacích stání a 1 stání pro invalidy. 

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) 

Objekt bude napojen na vodovodní a plynovodní řad, vedení nízkého 

napětí a kanalizaci. 

Dešťová voda ze střechy bude odváděna trativodem do podzemní 

retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky. Dešťová voda na zbylé ploše 

pozemku bude vsakována do půdy pozemku investora. 

  Půdorysná plocha střechy: 249,9 m
2
 

  Bilance: 

   Potřeba vody z vodovodu (dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.):  

    Bytové jednotky: 

Roční potřeba:  216 m
3
/rok 

     Maximální denní potřeba: 0,74 m
3
/den    

Denní potřeba na osobu: 98,63 l/osoba/den 

    Provozovna: 

     Roční potřeba:  1000 m
3
/rok 

     Maximální denní potřeba: 1,71 m
3
/den    

Denní potřeba na osobu: 54,79 l/osoba/den 

   Potřeba teplé užitkové vody (ČSN EN 15316-3-1): 

    Bytové jednotky (6 osob):  40 l/osoba/den 
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    Provozovna (4 sprchy):  101 l/sprcha/den 

   Splaškové odpadní vody: 

    Bytové jednotky:   98,63 l/osoba/den 

    Provozovna:    54,79 l/osoba/den 

  Energetická náročnost budovy: viz příloha E. Stavební fyzika 

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

etapy) 

Před samotnou výstavbou dojde k odstranění stávajících objektů. 

Výstavba nové budovy bude zahájena vytyčením objektu, následně bude 

připojeno elektrické vedení a zařízení staveniště. Budou provedeny zemní práce 

a přípojky inženýrských sítí. Poté bude postavena hrubá spodní stavba a hrubá 

vrchní stavba se střešní konstrukcí. Dojde k osazení dveří a oken. Zdivo bude 

opatřeno obvodovým pláštěm. Následovat budou vnitřní práce (příčky, vodovod, 

vytápění, kanalizace, elektroinstalace, podlahy, podhledy). Na závěr se provedou 

dokončovací práce a terénní úpravy. Termín předpokládaného začátku výstavby 

je 07/2016, očekávaný konec výstavby je 04/2017 . 

k) orientační náklady stavby 

Plocha pozemku: 900 m
2
 

Zastavěná plocha: 226,26 m
2
 

Obestavěný prostor: 2076,41 m
2 

Sklon střechy:  35° 

Užitná plocha: 

Obytná část: 459,40 m
2
 

Provozovna: 121,24 m
2 

Počet jednotek: 2 byty (větší byt 6+1, menší byt 4+kk) 

1 provozovna 

Orientační cena navrženého rodinného domu s relaxačním centrem: 

   10 500 000,- Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a techno-

logická zařízení 

  SO 01 – rodinný dům s relaxačním centrem 

  SO 02 – zpevněná plocha – parkoviště provozovny 

  SO 03 – zpevněná plocha – příjezdová komunikace k obytné části 

  SO 04 – vodovodní přípojka 

  SO 05 – kanalizační přípojka  

SO 06 – plynová přípojka 

  SO 07 – přípojka vedení NN 

  SO 08 – oplocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 23. 5. 2016     ……………………………... 

         podpis autora 

         Adam Verner 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Objekt se nachází v zastavěné městské části Praha-Horní Počernice. 

Jedná se o rohovou parcelu č. par. 856 na severovýchodě katastrálního území 

Horních Počernic. Pozemek sousedí s třemi veřejnými komunikacemi č. par. 

424, 3915 a 859/2, dvěma zahradami č. par. 858/1 a 857/2 a jednou 

administrativní budovou č. par. 858/3. Parcela leží v těsné blízkosti křižovatky 

ulic Hrdoňovická a Náchodská. Ze severní a východní strany je pozemek 

lemován chodníkem o šíři 2,0 m. Uliční čára je 2,0 m od hranice mezi 

chodníkem a řešeným pozemkem. Chodník je široký 1,5 a od vozovky je 

oddělen písem zeleně šířky 2,0 m. Odstup západní fasády od sousedního 

pozemku je 3,5 m.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 

Na základě provedených inženýrsko-geologických průzkumů, které byly 

provedeny na pozemku a i v jeho okolí nebyla zjištěna podzemní voda do 10 m, 

nebude mít tedy žádný negativní vliv na realizaci stavby. Půda na pozemku byla 

zjištěna jako hlinitopísčitá tuhé konzistence. Radonový průzkum ukázal, že 

radonový index je v dané lokalitě nízký, tedy přijatelný.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nově prováděná stavba nezasahuje do žádných ochranných či 

bezpečnostních pásem. 

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

Objekt se nenachází v záplavové, poddolované ani seismické oblasti. 

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

odtokové poměry v území 

Veškeré procesy budou probíhat pouze na řešeném pozemku a nebudou 

zasahovat do okolních parcel. Stavba nemá vliv na stávající odtokové poměry. 

Bude dodržován noční klid, denní hlučnost a prašnost bude udržena 

v přijatelných mezích. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace nové stavby nevytváří požadavky na asanace či kácení dřevin. 

Před výstavbou nového objektu je nutné provést demolici stávajících staveb na 

pozemku. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Parcela není zařazena v zemědělském půdním fondu a není určena 

k plnění funkce lesa dočasně ani trvale. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Z pozemku budou z důvodu návrhu obytné a provozní části vedeny dvě 

různé napojení na veřejnou pozemní komunikaci. Provozní část objektu bude 

dopravně napojena na přilehlou veřejnou dvouproudou komunikaci Náchodská 

č. par. 3800/1 ze severní části pozemku. Obytná část stavby se bude napojovat 

východním směrem na komunikaci Hrdoňovická č. par. 3915.  

V průběhu výstavby objektu bude pro dopravu užíván severní přípoj 

k veřejné komunikaci a užíváno nové přípojky NN a vodovodního řadu. 

Pod povrchem ulic lemující pozemek na severní a východní straně se 

nachází řady inženýrských sítí, na které bude nový objekt napojen novými 

přípojkami. 

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

Veškeré investice jsou započítány do rozpočtu stavby. Neuvažují se 

dalšími investicemi. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního rodinného domu. Objekt bude 

z převážné části užíván pro bydlení. V západní části 1. NP bude provozováno 

relaxační centrum určené veřejnosti. 

Plocha pozemku: 900 m
2
 

Zastavěná plocha: 226,26 m
2
 

Obestavěný prostor: 2076,41 m
3 

Sklon střechy:  35° 

Užitná plocha: 

 Obytná část: 459,40 m
2
 

 Provozovna: 121,24 m
2 

Počet jednotek: 2 byty (větší byt 6+1, menší byt 4+kk) 

1 provozovna 

Počet uživatelů: 

 Větší byt: 4 (návrh pro dva dospělé a dvě děti) 

 Menší byt: 2 (návrh pro dva dospělé) 

 Provozovna: 3 muži + 3 ženy + 1 zaměstnanec 

Součástí obytné části objektu bude i jedna garáž umístěná v 1. NP 

navržena pro 2 malé osobní automobily. Součástí obytných jednotek bude i 1 

venkovní nezastřešené parkovací stání. Před relaxačním centrem bude zajištěno 

7 parkovacích stání a 1 stání pro invalidy. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh novostavby polyfunkčního rodinného domu je v souladu s územně 

plánovací dokumentací katastrálního území Horní Počernice. Budova se nachází 

v zastavěné části obce, respektující umístění uliční čáry a zastavěnost rodinnými 

domy podobného rázu. Budova svou výškou a uspořádáním zapadá do stávající 

zástavby dvougeneračních vícepatrových rodinných domů. Nově navržený 
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objekt kopíruje malou vzdálenost uliční čáry okolních staveb, umístění zahrady 

se nachází v klidové části za domem. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Objekt je půdorysně tvarován do písmene L. Výška objektu je 10,46 m. 

Stavba je částečně podsklepena a v nadzemní části ji tvoří tři podlaží. 

Konstrukce stěn i stropů budovy jsou z keramických dílců. Budova je zastřešena 

sedlovou střech se sklonem 35°. Meziokenní a štítové plochy budou na 

některých fasádách obloženy fasádním obkladem ze zhutněného zátěžového 

polystyrenu s imitací dřeva z důvodu estetického působení. Přírodní vzhled 

dotváří užití dřevěných oken a dveří spolu s dřevěným plotem.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o rozměrnou stavbu s 3 nadzemními podlažími, která je částečně 

podsklepená. Objekt je rozdělen na 3 samostatné jednotky. Provozní část 

v podobě relaxačního centra se nachází v 1. NP v západním traktu, menší bytová 

jednotka je umístěna do 2. a 3. NP východního cípu stavby a větší bytová 

jednotka je situována do 2. a 3. NP západního traktu. V 1. NP se nachází garáž 

pro dva malé osobní automobily, suterén obsahuje technické zázemí pro bytovou 

část. Do objektu jsou navrženy dva vchody pro pěší a dvoje garážová vrata pro 

osobní automobily. Vchody jsou rozdělené mezi provozní a obytnou část. Před 

provozovnou je umístěno parkoviště pro návštěvníky relaxačního centra. 

 Základová konstrukce je řešena monolitickými betonovými pasy, 

všechny svislé nosné a dělicí konstrukce jsou zděné z keramických tvarovek 

ukládaných na maltu pro tenkovrstvé zdění. Stropní konstrukce je montována 

z keramických panelů. Zděné konstrukce a konstrukce z litého betonu vyžadují 

dodržení technologických pauz. Krov je tvarem sedlový. Jednotlivé části krovu 

jsou spojovány tesařskými spoji a ocelovými spojovacími prvky. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Obytná část rodinného domu nebude užívána osobami s omezenou 

schopností pohybu ani orientace. Tato část rodinného domu proto nebyla 



6 
 

navržena jako bezbariérová. V provozní části bude relaxační centrum určené pro 

veřejnost, proto splňuje požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Parkoviště provozovny bude vybaveno 1 stáním pro invalidy. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Svým charakterem budova nevyžaduje zvláštní opatření k zajištění 

bezpečnosti při užívání. Stavba bude realizována certifikovanými materiály a 

výrobky. Výšky zábradlí budou dodrženy dle příslušných právních předpisů, 

hladké pochozí plochy s nízkým součinitelem tření budou opatřeny 

protiskluzovou úpravou nebo nátěrem. Všechny komunikace v budově budou 

uměle nebo přírodně osvětleny. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Konstrukční systém rodinného polyfunkčního domu je stěnový. Objekt je 

založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Střecha je sedlová se 

sklonem 35°. Nosnou konstrukci střechy tvoří krov. Použité zdící prvky jsou 

keramické, systém je tedy nehořlavý. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před samotným hloubením základů se vytyčí objekt dřevěnými lavičkami 

pro určení důležitých výškových a polohových bodů. Výskyt podzemní vody 

nebyl do 10 m hloubky, a proto nebude nijak negativně ovlivňovat výstavbu 

objektu a nebudou se muset navrhovat vhodná ochranná opatření.  

 Základová půdu je hlinitopísčitá (MS, F3), konzistence tuhé. Odebraná 

ornice bude dočasně uložena v deponiích v jižní části parcely a později použita 

na zásypy a finální úpravy terénu. Nevyužitá ornice bude odvezena na skládku v 

Horních Počernicích. V dalším kroku budou vyhloubeny rýhy pro základové 

pasy a umístění trativodu a výkopy pro uložení inženýrských sítí. Zemní práce 

budou provedeny za pomoci středně těžké techniky.  
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 V průběhu výkopových prací je nutné zabránit znehodnocení 

mechanickým poškozením nebo klimatickými vlivy již vyhloubených výkopů. 

Poslední vrstva výkopových prací pro základové pasy bude provedena 

bezprostředně před betonováním, aby nedošlo ke znehodnocení povrchu a 

rozmělnění zeminy. 

 Základové konstrukce 

Konstrukční systém objektu je stěnový, nosné stěny jsou proto uloženy 

na monolitických základových pasech z prostého betonu C20/25. Všechny 

základové spáry vyhovují na minimální výšku založení v závislosti na 

nezámrzné hloubce 800 mm. Mimo základové pasy je vybetonovaná podkladní 

betonová deska z betonu C20/25 o tloušťce 100 mm vyztužená KARI sítí 

150x150 mm. Podrobný výpočet velikosti základové konstrukce viz příloha 

Výpočet základů. 

  

Svislé konstrukce spodní stavby 

Veškeré nosné stěny ve spodní stavbě jsou tvořeny keramickými 

tvarovkami HELUZ UNI 30 BROUŠENÁ spojovanými maltou pro celoplošnou 

tenkou spáru HELUZ SBC. V podzemní části stavby je objekt kontaktně 

zateplen extrudovaným polystyrénem AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF 

tloušťky 80 mm. Hydroizolačně je spodní stavba izolována asfaltovým pásem 

GLASTEK AL 40 MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Na 

povrchu konstrukce se nachází nopová folie.  

 Dělicí příčky jsou zděné z keramických tvarovek HELUZ 11,5 

BROUŠENÁ spojovaných maltou pro celoplošnou tenkou spáru HELUZ SBC.  

 Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

  

Svislé konstrukce horní stavby 

Veškeré nosné stěny v horní stavbě jsou tvořeny keramickými 

tvarovkami HELUZ UNI 30 BROUŠENÁ spojovanými maltou pro celoplošnou 

tenkou spáru HELUZ SBC. V nadzemní části stavby je objekt kontaktně 

zateplen pěnovým polystyrénem AUSTROTHERM EPS 038 FASADA SUPER 

tloušťky 140 mm.  
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 Dělicí příčky jsou zděné z keramických tvarovek HELUZ 11,5 

BROUŠENÁ spojovaných maltou pro celoplošnou tenkou spáru HELUZ SBC. 

 Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

  

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropními panely HELUZ bez 

další nadbetonávky. Panely jsou uloženy na těžký asfaltový pás na obvodových 

stěnách. V oblasti komínového tělesa je použit stropní panel s prostupem. 

V případě svislé instalační šachty vedoucí menší bytovou jednotkou byl prostup 

realizován pomocí nosníků HELUZ MIAKO s keramickými vložkami HELUZ 

MIAKO s dodatečnou dobetonávkou. Celková tloušťka stropu je 230 mm.  

 V úrovni každé stropní konstrukce je proveden železobetonový věnec na 

nosných stěnách. Nadpraží otvorů v nosných stěnách je tvořeno nosnými 

překlady HELUZ. Nenosné překlady jsou umístěny nad otvory v příčkách.  

 V místech ukotvení středového vřetene točitého schodiště je část stropní 

konstrukce nahrazena 2 ocelovými I nosníky s dobetonávkou. 2 ocelové nosníky 

s dobetonávkou jsou rovněž použity jako průvlak větší bytové jednotce. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

  

Schodišťová konstrukce 

V jižní části objektu je navrženo společné monolitické železobetonové 

schodiště vedoucí z 1. S do 2. NP. Schodiště je opatřeno vlastním základovým 

pasem. Mezipodesty a podesty jsou uloženy do vnitřních nosných stěn. Tloušťka 

schodišťové desky je 160 mm. Nášlapná vrstva je keramická dlažba opatřena 

protiskluzovou ochranou. Přístup do 3. NP je zajištěn v obou bytových 

jednotkách dřevěnými točitými schodišti s ocelovým středovým vřetenem 

kotveným do stropní konstrukce vyztužené ocelovými I nosníky. Všechna 

schodiště jsou vybavena zábradlím o výšce 900 mm. Podrobný výpočet 

parametrů schodiště viz příloha Výpočet schodiště. 
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Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem. Krov je nad celým 

objektem sedlový. Nosné prvky krovu jsou z rostlého dřeva, vaznice jsou 

z lepeného lamelového dřeva. Spojování jednotlivých částí krovu je řešeno 

tesařskými spoji a ocelovými spojovacími prvky. Krov je zateplen izolací mezi a 

nad krokvemi. Ochrannou vrstvu krovu proti nepříznivým klimatickým vlivům 

tvoří pálené tašky TONDACH SAMBA 11. Podrobná skladba střední 

konstrukce a podhledu viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Podrobné 

konstrukční řešení viz příloha D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – Výkres 

krovu. 

 Komín 

Komínové těleso pro odvod spalin z obou kotlů na tuhá paliva a krbu je 

navrženo ze systému HELUZ IZOSTAT DUO, je dvouprůduchové. Komín je 

vybaven tenkostěnnou izostatickou vložkou.  

  

Zpevněné plochy 

Stavba je lemována okapovým chodníkem z betonové dlažby DITON 

DUNAJ 4-8 o šířce 600 mm uložené do zhutněného štěrkového lože. Parkoviště 

před provozní částí a příjezdová komunikace k obytné části je zpevněna 

betonovou zámkovou dlažbou DITON VLNKA uloženou rovněž do zhutněného 

štěrkového lože. Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb 

konstrukcí. 

  

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou montovány z barveného tmavě hnědého 

hliníkového plechu. 

  

Truhlářské výrobky 

Stavba bude osazena dřevěnými okny a dveřmi. Okna budou doplněna 

vnitřními parapety z laminované vodovzdorné dřevotřísky s imitací dřeva.  
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Projekt novostavby byl navržen pro všechny druhy zatížení, které mohou 

po dobu životnosti konstrukcí na objekt působit. Rozměr základové konstrukce 

byl dimenzován na základovou půdu pozemku. Při návrhu byly splněny 

požadavky všech právních předpisů specifikujících podmínky mechanické 

odolnosti a stability konstrukce. Byla zohledněna stálá zatížení, užitná i 

klimatická. Je nepřípustné, aby došlo ke zřícení stavby či nadměrným 

přetvořením konstrukce či jejich dílčích částí. 

Ve všech nosných konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu bylo užito 

nosných tvarovek, krov je realizován z dostatečně subtilních průřezů. Objekt je 

ztužen železobetonovými věnci v úrovni každé stropní konstrukce. Konstrukční 

systém je stěnový. Stěny ztužují stavbu v příčném i podélném směru. Krov je 

opatřen zavětrováním.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Pod povrchem ulic lemující pozemek na severní a východní straně se 

nachází řady inženýrských sítí, na které bude nový objekt napojen novými 

přípojkami. Jedná se o připojení k vodovodnímu, kanalizačnímu, plynovému 

řadu a k elektrickému vedení NN. Nové přípojky budou vedeny z východní ulice 

kvůli umístění technických místností a jednoduššímu provádění. Podrobná 

dokumentace vedení nových přípojek inženýrských sítí společně s kontrolními a 

měřícími prvky viz příloha C.1.1 Situace. 

V interiéru objektu bude vedena ve stěnách a stropech elektroinstalace. 

Vytápění větší bytové jednotky je podlahovým topením, popřípadě krbem 

nacházejícím se v obývacím pokoji. Menší bytová jednotka bude vytápěna pouze 

podlahovým topením. Oba byty jsou vybaveny kotli na tuhá paliva, které jsou 

umístěny v suterénu v kotelně.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Objekt je vybaven elektrickými rozvody s uzemněním, zdravotně 

technickými instalacemi a rozvody pitné vody. 



11 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Viz příloha D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

  Viz příloha E. – Stavební fyzika 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  Není předmětem dokumentace. 

 

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.). 

Větrání objektu je přirozené, všechny obytné místnosti jsou vybaveny 

oknem a i většina nebytových. Osvětlení je rovněž řešeno přirozeně, v některých 

případech bude užíváno umělého osvětlení. Při návrhu byly respektovány 

požadavky ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budova dalších souvisejících 

předpisů. Splašková voda je svedena do oddílné splaškové kanalizace, dešťová 

voda bude vedena do retenční nádrže a využita, popřípadě vsáknuta do půdy 

vsakovací jímkou. Základová konstrukce je lemována trativodem. Stavba nemá 

negativní vliv na okolní pozemky svou funkcí ani provozem. Nepočítá se se 

zatížením životního prostředí.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Při provedených radonových průzkumech byl zjištěn nízký radonový 

index, jako protiradonové opatření postačí dvě vrstvy asfaltové hydroizolace ve 

spodní stavbě. 

b) ochrana před bludnými proudy 

  Nepožaduje se žádné zvláštní opatření.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

  V oblasti nedochází ke zvýšení technické seizmicitě. 

d) ochrana před hlukem 

  Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

  Parcela se nenachází v záplavové oblasti. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

  Netýkají se řešeného pozemku. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena k inženýrským sítím novými přípojkami. Bude se 

jednat o oddílnou splaškovou kanalizaci, silové vedení nízkého napětí, plynové 

vedení a vodovod. Napojení k sítím bude realizováno z veřejné komunikace 

Hrdoňovická 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace bude z potrubí PVC KG DN 110. Vodovod bude veden 

v HDPE 100 DN 32. Napojení na elektrickou energie bude prostřednictvím 

3x32A. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Pozemek se nachází na styku dvou veřejných komunikací. Jedná se o 

Hrdoňovickou a hlavní tepnu Horních Počernic ulici Náchodskou.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Parkoviště relaxačního centra bude napojeno na ulici Náchodská ze 

severní strany. Příjezdová cesta k obytným jednotkám bude ústit na východní 

straně pozemku na ulici Hrdoňovická. 
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c) doprava v klidu 

Parkovací stání jsou zajištěny pro návštěvníky relaxačního centra před 

provozní částí budovy. Obytná část obsahuje garáž pro dva malé osobní 

automobily a jedno venkovní nezastřešené stání. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti pozemku nevedou žádné cyklistické trasy. Pozemek je ze 

severní a východní strany lemován chodníkem. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy budou probíhat až v samém závěru realizace stavby. 

Bude využito zeminy již vykopané a uložené v odlehlejší části pozemku.  

b) použité vegetační prvky 

Pozemek obytné části bude opticky oddělen od relaxačního centra 

souvislou řadou keřů. Na jihu pozemku bude vytvořeno klidné zátiší většími 

listnatými stromy. 

c) biotechnická opatření 

  Pro danou stavbu se neřeší.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz ani funkce stavby nebudou nijak ohrožovat životní prostředí. 

Odpady ukládány do popelnice na pozemku, které jsou jednou týdně vyváženy 

obecní službou. Budova nijak neznečistí ovzduší. Vodou při výstavbě nebude 

plýtváno, voda nebude ani nadměrně znečišťována.  

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

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

v krajině 

   Na parcele ani v její blízkosti se nenachází žádné chráněné dřeviny, 

poblíž není ani žádná rezervace či chráněná krajinná oblast.  
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Možný vliv je vyloučen. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

  Nevyžaduje se. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

   Na tuto stavbu se nevztahuje. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

  S ohledem na charakter stavby není vyžadováno takové plnění úkolů. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Potřebné množství hmot je zanese v příslušné dokumentaci. Při výstavbě 

bude staveniště připojeno na elektrickou skříň na hranici pozemku. Vody bude 

vedena z již provedené přípojky. 

b)  odvodnění staveniště 

  Využita bude vsakovací jímka a systém drenáže na staveništi. 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude zajištěn východním i severním přípojem 

komunikace. Jedná se o ulici Náchodskou a Hrdoňovickou. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

   Demolice stávajících staveb budou provedeny před započetím této 

stavby.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Parcela byla vyjmuta z půdního fondu a není určena k plnění funkce lesa. 

Pozemek je určen k výstavbě budovy pro bydlení. Část zeminy bude uloženo 

v deponiích na odlehlejší části pozemku. Tato část bude následně využita na 

terénní úpravy. Zbylá ornice bude odvezena na skládku v Horních Počernicích. 

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpady spadají do skupiny č. 15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 Stavební 

a demoliční odpady. Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových 

kontejnerech. Recyklované odpady budou skladovány odděleně. 

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

Deponie bude vytvořena v odlehlé části pozemku. Nadbytečná část 

zeminy bude odvezena na skládku v Horních Počernicích. Uložená zemina se na 

závěr využije k terénním úpravám.  

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ve fázi výstavby budou zodpovědně dodržovány všechny zákonné 

předpisy upravující ochranu životního prostředí. Hlučné práce budou prováděny 

omezeně. Bude docházet k pravidelné údržbě strojů. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

   Práce na staveništi bude respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

Požadavky na bezpečnost a zdraví při práci na staveništích a všemi dalšími 

nařízeními, které s bezpečností práce souvisí. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Takový případ se zde nevyskytuje.  

l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště nebude trvale ani dočasně zasahovat do veřejných ploch. 

Vozidla a technika stavby bude řádně očištěna před opouštěním staveniště.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

   S tou to stavbou nesouvisí. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  Termín předpokládaného začátku výstavby je 07/2016, očekávaný konec 

výstavby je 04/2017 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 
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Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního rodinného domu. Objekt bude z převážné 

části užíván pro bydlení. V západní části 1. NP bude provozováno relaxační centrum 

určené veřejnosti. 

Plocha pozemku: 900 m
2
 

Zastavěná plocha: 226,26 m
2
 

Obestavěný prostor: 2076,41 m
3 

Sklon střechy:  35° 

Užitná plocha: 

 Obytná část: 459,40 m
2
 

 Provozovna: 121,24 m
2 

Počet jednotek: 2 byty (větší byt 6+1, menší byt 4+kk) 

1 provozovna 

Počet uživatelů: 

 Větší byt: 4 (návrh pro dva dospělé a dvě děti) 

 Menší byt: 2 (návrh pro dva dospělé) 

 Provozovna: 3 muži + 3 ženy + 1 zaměstnanec 

Součástí obytné části objektu bude i jedna garáž umístěná v 1. NP 

navržena pro 2 malé osobní automobily. Součástí obytných jednotek bude i 1 

venkovní nezastřešené parkovací stání. Před relaxačním centrem bude zajištěno 

7 parkovacích stání a 1 stání pro invalidy. 

 

Popis dispozičního řešení 

 Rodinný dům s provozovnou v Praze-Horních Počernicích je tvořen třemi 

nadzemními podlažími a suterénem. Objekt je pouze částečně podsklepen. Půdorysně je 

budova tvarována do písmene L skládající se ze tří stejných čtverců. Stavba je členěna 

na tři části – dvě bytové jednotky a provozovnu. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází provozovna v podobě relaxačního centra a garáž. Druhé a třetí nadzemní 

podlaží je určeno pro bydlení.  

Podzemní podlaží je určeno technickému zázemí obytných prostor. Skládá se ze 

dvou prádelen, dvou dílen, dvou skladů na topivo, skladu potravin a kotelny. 
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 Provozovna se nachází v západní části prvního nadzemního podlaží. Vstup do 

relaxačního centra je zajištěn ze severní strany vlastními vchodovými dveřmi 

s bezbariérovým přístupem. Za vstupem se nachází zádveří, na které navazuje chodba 

vedoucí jižním směrem. Z chodby je směrem na východ přístup do pánské šatny se 

sprchami, pánského WC a WC pro invalidy. Západně od chodby se nachází dámská 

šanta se sprchami, dámské WC a kancelář se sprchou pro personál. Chodba je ukončena 

v jižní části vstupem do tělocvičny, kde se nachází také sklad pomůcek. 

 Pro bytové účely je vyhrazené druhé a třetí nadzemní podlaží. Menší bytová 

jednotka je navržena pro potřeby bydlení dvou osob. Hlavní vstup do obytné části je 

v prvním nadzemním podlaží ze severu. Vstup je jižním směrem následován zádveřím a 

schodištěm. Ve východní části prvního nadzemního podlaží se nachází garáž pro dva 

malé osobní automobily. Po výstupu po schodišti se do menšího bytu vchází východním 

směrem. Zádveří je propojeno severně se samostatným WC východně s otevřeným 

prostorem obsahujícím jídelnu, kuchyň, obývací pokoj a pracovnu. Z kuchyně je přístup 

do spíže. Točité schodiště v jižní části objektu vede do třetího nadzemního podlaží, kde 

se nachází sklad, pokoj pro hosta a ložnice, která je situována severovýchodně. Jižní 

část obytné jednotky je otevřená a řešena jako mezonet.  

 Po výstupu po schodišti se do většího bytu vchází ve druhém nadzemním 

podlaží severním směrem. Na zádveří západně navazuje otevřený prostor obsahující 

jídelnu, kuchyň se spíží, pracovnu s odpočinkovou zónou a obývací pokoj. V severní 

části traktu se nachází pokoj pro hosty a sklad. Na západní straně je koupelna. Na jihu 

se nachází točité schodiště vedoucí do klidové zóny třetího nadzemního podlaží. 

Chodba směřuje od schodiště severním směrem. Východně je z chodby přístup do dvou 

dětských pokojů, západně potom do koupelny. Chodba je zakončena na severu ložnicí, 

z níž je přístup do šatny a západně situované vlastní koupelny. Jižní prostor je otevřený 

a navržen jako mezonet.  

Po výstupu po schodišti se do většího bytu vchází ve druhém nadzemním 

podlaží severním směrem. Na zádveří západně navazuje otevřený prostor obsahující 

jídelnu, kuchyň se spíží, pracovnu s odpočinkovou zónou a obývací pokoj. V severní 

části traktu se nachází pokoj pro hosty a sklad. Na západní straně je koupelna. Na jihu 

se nachází točité schodiště vedoucí do klidové zóny třetího nadzemního podlaží. 

Chodba směřuje od schodiště severním směrem. Východně je z chodby přístup do dvou 
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dětských pokojů, západně potom do koupelny. Chodba je zakončena na severu ložnicí, 

z níž je přístup do šatny a západně situované vlastní koupelny. Jižní prostor je otevřený 

a navržen jako mezonet.  

 

Základové poměry 

Na základě provedených inženýrsko-geologických průzkumů, které byly 

provedeny na pozemku a i v jeho okolí nebyla zjištěna podzemní voda do 10 m, nebude 

mít tedy žádný negativní vliv na realizaci stavby. Půda na pozemku byla zjištěna jako 

hlinitopísčitá tuhé konzistence. Radonový průzkum ukázal, že radonový index je v dané 

lokalitě nízký, tedy přijatelný.  

Nosný systém stavby je stěnový. Objet bude založen na základových pásech 

s prostého betonu C20/25. Pro daný pozemek s tímto druhem zeminy platí požadavek 

na založení v nezámrzné hloubce větší než 800 mm od povrchu, který bude dodržen. 

Dešťová voda ze sklepních světlíků a sedlové střechy bude svedena do trativodu 

lemujícího objekt. Trativod bude proto hlouben společně se základovými pásy. 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

 Nosný konstrukční systému je stěnový. Objekt je zastřešen sedlovým krovem. 

Materiálové řešení bude certifikované. Pro převážnou část stavebních prací byl vybrán 

systém Heluz. 

 

Zemní práce 

Před samotným hloubením základů se vytyčí objekt dřevěnými lavičkami pro 

určení důležitých výškových a polohových bodů. Zaměření půdorysu stavby bude 

provedeno za pomoci přímé spojnice dvou poklopů kanalizačního řadu na přilehlé 

komunikaci. Ze spojnice budou vedeny kolmice k jednotlivým rohům objektu.  

Výskyt podzemní vody nebyl do 10 m hloubky, a proto nebude nijak negativně 

ovlivňovat výstavbu objektu a nebudou se muset navrhovat vhodná ochranná opatření.  

 Základová půdu je hlinitopísčitá (MS, F3), konzistence tuhé. Odebraná ornice 

bude dočasně uložena v deponiích v jižní části parcely a později použita na zásypy a 

finální úpravy terénu. Nevyužitá ornice bude odvezena na skládku v Horních 

Počernicích. V dalším kroku budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy a umístění 
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trativodu a výkopy pro uložení inženýrských sítí. Zemní práce budou provedeny za 

pomoci středně těžké techniky.  

 V průběhu výkopových prací je nutné zabránit znehodnocení mechanickým 

poškozením nebo klimatickými vlivy již vyhloubených výkopů. Poslední vrstva 

výkopových prací pro základové pasy bude provedena bezprostředně před betonováním, 

aby nedošlo ke znehodnocení povrchu a rozmělnění zeminy. 

 

Základové konstrukce 

Konstrukční systém objektu je stěnový, nosné stěny jsou proto uloženy na 

monolitických základových pasech z prostého betonu C20/25. Všechny základové spáry 

vyhovují na minimální výšku založení v závislosti na nezámrzné hloubce 800 mm. 

Mimo základové pasy je vybetonovaná podkladní betonová deska z betonu C20/25 o 

tloušťce 100 mm vyztužená KARI sítí 150x150 mm. Podrobný výpočet velikosti 

základové konstrukce viz příloha Výpočet základů. 

  

Svislé konstrukce spodní stavby 

Veškeré nosné stěny ve spodní stavbě jsou tvořeny keramickými tvarovkami 

HELUZ UNI 30 BROUŠENÁ spojovanými maltou pro celoplošnou tenkou spáru 

HELUZ SBC. V podzemní části stavby je objekt kontaktně zateplen extrudovaným 

polystyrénem AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF tloušťky 80 mm. Hydroizolačně je 

spodní stavba izolována asfaltovým pásem GLASTEK AL 40 MINERAL a ELASTEK 

40 SPECIAL MINERAL. Na povrchu konstrukce se nachází nopová folie.  

 Dělicí příčky jsou zděné z keramických tvarovek HELUZ 11,5 BROUŠENÁ 

spojovaných maltou pro celoplošnou tenkou spáru HELUZ SBC.  

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Svislé konstrukce horní stavby 

Veškeré nosné stěny v horní stavbě jsou tvořeny keramickými tvarovkami 

HELUZ UNI 30 BROUŠENÁ spojovanými maltou pro celoplošnou tenkou spáru 

HELUZ SBC. V nadzemní části stavby je objekt kontaktně zateplen pěnovým 

polystyrénem AUSTROTHERM EPS 038 FASADA SUPER tloušťky 140 mm.  
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 Dělicí příčky jsou zděné z keramických tvarovek HELUZ 11,5 BROUŠENÁ 

spojovaných maltou pro celoplošnou tenkou spáru HELUZ SBC. 

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropními panely HELUZ bez další 

nadbetonávky. Panely jsou uloženy na těžký asfaltový pás na obvodových stěnách. 

V oblasti komínového tělesa je použit stropní panel s prostupem. V případě svislé 

instalační šachty vedoucí menší bytovou jednotkou byl prostup realizován pomocí 

nosníků HELUZ MIAKO s keramickými vložkami HELUZ MIAKO s dodatečnou 

dobetonávkou. Celková tloušťka stropu je 230 mm.  

 V úrovni každé stropní konstrukce je proveden železobetonový věnec na 

nosných stěnách. Nadpraží otvorů v nosných stěnách je tvořeno nosnými překlady 

HELUZ. Nenosné překlady jsou umístěny nad otvory v příčkách.  

 V místech ukotvení středového vřetene točitého schodiště je část stropní 

konstrukce nahrazena 2 ocelovými I nosníky s dobetonávkou. 2 ocelové nosníky 

s dobetonávkou jsou rovněž použity jako průvlak větší bytové jednotce. Podrobná 

skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Schodišťová konstrukce 

V jižní části objektu je navrženo společné monolitické železobetonové schodiště 

vedoucí z 1. S do 2. NP. Schodiště je opatřeno vlastním základovým pasem. 

Mezipodesty a podesty jsou uloženy do vnitřních nosných stěn. Tloušťka schodišťové 

desky je 160 mm. Nášlapná vrstva je keramická dlažba opatřena protiskluzovou 

ochranou. Přístup do 3. NP je zajištěn v obou bytových jednotkách dřevěnými točitými 

schodišti s ocelovým středovým vřetenem kotveným do stropní konstrukce vyztužené 

ocelovými I nosníky. Všechna schodiště jsou vybavena zábradlím o výšce 900 mm. 

Podrobný výpočet parametrů schodiště viz příloha Výpočet schodiště. 

 

Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce střechy je tvořena krovem. Krov je nad celým objektem 

sedlový. Nosné prvky krovu jsou z rostlého dřeva, vaznice jsou z lepeného lamelového 
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dřeva. Spojování jednotlivých částí krovu je řešeno tesařskými spoji a ocelovými 

spojovacími prvky. Krov je zateplen izolací mezi a nad krokvemi. Ochrannou vrstvu 

krovu proti nepříznivým klimatickým vlivům tvoří pálené tašky TONDACH SAMBA 

11. Podrobná skladba střední konstrukce a podhledu viz příloha Výpis skladeb 

konstrukcí. Podrobné konstrukční řešení viz příloha D.1.1 – Architektonicko-stavební 

řešení – Výkres krovu. 

 

Komín 

Komínové těleso pro odvod spalin z obou kotlů na tuhá paliva a krbu je 

navrženo ze systému HELUZ IZOSTAT DUO, je dvouprůduchové. Komín je vybaven 

tenkostěnnou izostatickou vložkou.  

  

Zpevněné plochy 

Stavba je lemována okapovým chodníkem z betonové dlažby DITON DUNAJ 

4-8 o šířce 600 mm uložené do zhutněného štěrkového lože. Parkoviště před provozní 

částí a příjezdová komunikace k obytné části je zpevněna betonovou zámkovou dlažbou 

DITON VLNKA uloženou rovněž do zhutněného štěrkového lože. Podrobná skladba 

konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou montovány z barveného tmavě hnědého hliníkového 

plechu. 

  

Truhlářské výrobky 

Stavba bude osazena dřevěnými okny a dveřmi. Okna budou doplněna vnitřními 

parapety z laminované vodovzdorné dřevotřísky s imitací dřeva.  

 

Bezbariérové užívání stavby 

Obytná část rodinného domu nebude užívána osobami s omezenou schopností 

pohybu ani orientace. Tato část rodinného domu proto nebyla navržena jako 

bezbariérová. V provozní části bude relaxační centrum určené pro veřejnost, proto 

splňuje požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 
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požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Parkoviště provozovny bude 

vybaveno 1 stáním pro invalidy. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o rozměrnou stavbu s 3 nadzemními podlažími, která je částečně 

podsklepená. Objekt je rozdělen na 3 samostatné jednotky. Provozní část v podobě 

relaxačního centra se nachází v 1. NP v západním traktu, menší bytová jednotka je 

umístěna do 2. a 3. NP východního cípu stavby a větší bytová jednotka je situována do 

2. a 3. NP západního traktu. V 1. NP se nachází garáž pro dva malé osobní automobily, 

suterén obsahuje technické zázemí pro bytovou část. Do objektu jsou navrženy dva 

vchody pro pěší a dvoje garážová vrata pro osobní automobily. Vchody jsou rozdělené 

mezi provozní a obytnou část. Před provozovnou je umístěno parkoviště pro 

návštěvníky relaxačního centra. 

 Základová konstrukce je řešena monolitickými betonovými pasy, všechny svislé 

nosné a dělicí konstrukce jsou zděné z keramických tvarovek ukládaných na maltu pro 

tenkovrstvé zdění. Stropní konstrukce je montována z keramických panelů. Zděné 

konstrukce a konstrukce z litého betonu vyžadují dodržení technologických pauz. Krov 

je tvarem sedlový. Jednotlivé části krovu jsou spojovány tesařskými spoji a ocelovými 

spojovacími prvky. 

 

Stavební fyzika 

 Stavební objekt by navržen v souladu s potřebami a požadavky na osvětlení a 

větrání obytných místností a místností pro sport a relaxaci. Projekt domu byl realizován 

ve snaze zajistit místnostem co největší optický rozměr, což klade vyšší nároky na 

oslunění a větrání. Většina místností je osvětlena přímým slunečním zářením. Místnosti, 

ve kterých nebyla navržena žádná okna či světlíky jsou technického charakteru, kde 

přirozené větrání ani osvětlení není nutné. Každá místnost v obytné části objektu je 

vybavena vždy alespoň jedním oknem. Rozměrným oknem atypických rozměrů bude 

vybaveno i schodiště ve společné obytné části. Velikost oken byla stanovena alespoň na 

1/15 plochy dané místností. Všechna okna budou otevíravá a slouží tak k přirozenému 

větrání.  
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 Konstrukce v objektu splňují požadavky na akustiku. Prostor mezi druhým a 

třetím nadzemním podlažím v obou bytových jednotkách byl vyřešen mezonetově kvůli 

zajištění otevřeného prostoru v obývacím pokoji. Nadměrný hluk se tak může šířit do 

klidové zóny ve třetím podlaží. V důsledku toho byly dělicí zděné příčky opatřeny 

zvukově izolačními deskami. Tyto desky budou rovněž i na zděné příčce mezi 

schodišťovým prostorem a zádveřím větší bytové jednotky. 

 Provoz a funkce budovy nevyžadují zvýšená opatření na hluk a vibrace. 

V objektu nebude docházet ani ke zdroji nadměrného hluku či vibrací, které by měly 

ohrožovat nebo omezovat život v okolní zástavbě.  

 Tepelné posouzení jednotlivých konstrukcí, obálky a zatřídění objektu na 

základě energetické náročnosti viz příloha E. Stavební fyzika. 

 Stavba byla posouzena z hlediska požární bezpečnosti. Podrobné informace a 

specifikace viz příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 23. 5. 2016     ……………………………... 

         podpis autora 

         Adam Verner 



Závěr 

 Rodinný dům s relaxačním centrem v Horních Počernicích jsem se snažil 

promýšlet do nejmenších detailů a pochopit tak co největší množství principů, které by 

se daly využít v praktickém životě. Mnohdy jsem se proto snažil si zadání trochu 

ozvláštnit, z čehož plynuly nakonec většinou jen problémy a komplikace. Jistě by se 

jich našlo pár, které se mi nepodařilo vyřešit až do samého konce, a proto mě mrzí, že i 

přes maximální úsilí do projektu vložené není návrh stavby bez chyby.  

 Možnost pracovat na tomto komplexním zadání mi dalo mnoho cenných 

zkušeností a vědomostí. Věřím, že se mi budou jednou hodit i v samotné praxi. Doufám, 

že jsem splnil všechny body tohoto obsáhlého zadání a při příští příležitosti se 

podobného úkolu zhostím s větší lehkostí.  
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