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Abstrakt 

 Práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu 

v Kojetíně. Objekt se nachází na mírně svažité parcele číslo 86/1 v katastrálním území 

Kojetín u Havlíčkova Brodu [667871]. Rodinný dům je obdélníkového tvaru a jedná se o 

dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, který je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Svislé 

konstrukce jsou navrženy z broušených cihel POROTHERM, zateplené kontaktním 

zateplovacím systémem z polystyrenových desek. Dům je zastřešen sedlovou střechou se 

sklonem 37°.  

   

Klíčová slova 

 Novostavba rodinného domu, sedlová střecha, kontaktní zateplovací systém, 

svažitý terén 

  

  

Abstract 

Thesis is addressed to the design and elaboration of project documentation of the 

single - family house in Kojetín. The building is located on a slightly sloping plot number 

86/1 in the cadastral area of Kojetín in Havlíčkův Brod [667871]. Family house is 

rectangular in shape and is a two-floor building without a basement, which is designed 

for a four member family. Vertical constractions are designed from the POROTHERM 

ground bricks, thermaly insulated by a contact insulation system of polystyrene plates. 

The house is covered with a gable roof with a slope of 37 degrees. 

 

Keywords 

Newly-built single-family house, gable roog, contact thermal insulation system, slope 

terrain 
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1. ÚVOD 
Bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu rodinného domu na úrovni 

dokumentace pro provedení stavby. Stavba domu je situována na parcele číslo 86/1 

v katastrálním území Kojetín u Havlíčkova Brodu. Pozemek, na kterém se bude dům 

realizovat je mírně svažitý. Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený a 

dispoziční řešení je vhodné pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zastřešen sedlovou 

střechou ve sklonu 37°. 

První podlaží zahrnuje společné prostory, ložnici se zázemím a pracovnu. 

V druhém podlaží se nachází dva pokoje s vlastní šatnou, společná koupelna a toaleta. 

Bakalářská práce je členěna na textovou a výkresovou část. Výkresová část 

obsahuje přípravné a studijní práce, situační řešení, návrh architektonicko-stavebního 

řešení a stavebně konstrukčního řešení. Dále jsou připojeny posudky z hlediska požární 

bezpečnosti a stavební fyziky. 
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A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby  

Rodinný dům, Kojetín 

 

b) Místo stavby  

Místo stavby:   k.ú. Kojetín u Havlíčkova Brodu 667871 

Parcelní číslo:  86/1 

Okres:   Havlíčkův Brod 

Kraj:   Vysočina  

 

c) Předmět dokumentace  

Výstavba rodinného domu v Kojetíně. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Petra Nádvorníková 

Sázavská 579 

580 01, Havlíčkův Brod     

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Martina Melounová 

Kojetín 75 

580 01, Havlíčkův Brod 

    

A.2 Seznam vstupních podkladů: 
 

Územní studie obce Kojetín 

Příslušná katastrální mapa 

Mapa geologického podloží 
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A.3 Údaje o území: 
 

a) Rozsah řešeného území, zastavěná nezastavěná území 

Novostavba objektu bude umístěna na pozemku 86/1 v k. ú. Kojetín u 

Havlíčkova brodu. Terén je mírně svažitý. 

 Plocha pozemku: 806,04 m2 

 Plocha zastavěná: 142,01 m2  

 Plocha zpevněná: 108,06 m2 

 Plocha zeleně:  555,97 m2 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Parcela se nachází v zastavitelném území obce Kojetín. Na všech sousedních 

pozemcích se nachází rodinné domy a v současné době je pozemek zatravněn.  

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 Pozemek není památkově, ani jinak chráněn, zároveň se nenachází v 

záplavovém území. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Pozemek je mírně svažitý, plocha je převážně zatravněna. Pozemek je 

přirozeně odvodněn vsakem. 

  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování: 

 Parcela je vymezen pro obytnou zástavbu, stejně jako sousední parcely, dle 

územního plánu obce Kojetín. Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Vzájemné odstupy staveb 

jsou také dodrženy. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Související ani podmiňující investice nejsou řešeny. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

p. č. 83 – zahrada 

p.č. 86/2 – zahrada 

p.č. 87/5 – zahrada 

p.č. 981/1 – ostatní plocha 

p. č. st. 24/1 – zastavěná plocha a nádvoří 

p.č. st. 115 – zastavěná plocha a nádvoří 

 

 

A.4 Údaje o stavbě: 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu v Kojetíně. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena k bydlení 4 členné rodiny. 

  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá žádné ochraně. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Na stavbě budou dodrženy technické požadavky, stavba není určena pro 

bezbariérové užívání. 

  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Všechny dotčené orgány souhlasily a povolily stavbu rodinného domu. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby  

Počet bytových jednotek:  1  BJ 

Počet uživatelů:   4  osoby  

Plocha pozemku:   806,04 m2 

Plocha zastavěná:   142,01 m2  

Plocha zpevněná:   108,06 m2 

Plocha zeleně:   555,97 m2 

Užitná plocha RD:   171,6 m2 

Procento zastavění:   

 

i) Základní bilance stavby  

Roční potřeba vody: cca 182,5 m3 

Dešťové vody budou odváděny do samostatné nádrže na dešťovou vodu. Tato 

voda bude využívána jako užitková. Zbytek dešťové vody bude odveden do 

vsakovacího zařízení. 

 Neočekává se zvýšení odpadového hospodářství. 

 Objekt spadá do energetické náročnosti B. 
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j) Základní  předpoklady  výstavby 

Předpokládané zahájení stavby:   4/2017 

Předpokládané ukončení stavby: 7/2018 

 

k) Orientační náklady stavby: 

Obestavěný prostor   862,86 m3 

Hodnota 1m3    5 500 Kč 

Rodinný dům    4 745 730 Kč 

Zpevněná plocha  108,06 x 3000 = 324 180 Kč 

          

Celkem     5 069 910 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení: 
 

Stavební objekty:  

SO 01 – Novostavba rodinného domu 

SO 02 – Terasa  

SO 03 – Zpevněné stání pro automobily  

SO 04 – Zpevněná plocha 

SO 05 – Okapový chodník 

SO 06 - Oplocení 

SO 07 – Jímka 

SO 08 – Vrtaná studna  

SO 09 – Silová přípojka 

SO 10 – Opěrná zeď 

SO 11 – Akumulační nádrž s přepadem do vsakovací nádrže 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek leží uprostřed obce v zastavěném území. Je svažitý k jižní straně a je 

zcela zatravněn. Východní okraj je ohraničen asfaltovou komunikací, z této strany 

bude situován vstup a vjezd na pozemek.  

Na pozemku se nenacházejí žádné stávající stavby a ochranná pásma 

inženýrských sítí. Pozemek je dodatečně velký pro skladování stavebního 

materiálu i pro zařízení staveniště.  

Parcela se nenachází v žádném ochranném pásmu, záplavovém, ani 

poddolovaném území. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Dosud nebyl proveden žádný průzkum, jsou pouze zohledňovány zkušenosti 

z předchozí výstavby. Na základě radonové mapy bylo stanoveno nízké radonové 

riziko. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemkem nevedou žádné inženýrské sítě ani jiná zařízení, která by měla 

být chráněna bezpečnostními pásmy. Objekt nespadá do bezpečnostního ani 

ochranného pásma. 

 

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

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. 

 

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

odtokové poměry v území 

 Navrhovaný rodinný dům nenaruší okolní zástavbu a nebude mít na ni negativní 

vliv. Okolí stavby je třeba chránit proti běžným negativním vlivům při výstavbě jako je 

hluk a prašnost.  

Stavba zásadně nezmění odtokové poměry. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Před zahájením výstavby nebude třeba žádných asanací, demolic ani kácení 

dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

   pozemků určených k plnění funkce lesa  

Pozemek je v katastru zapsán jako plocha pro venkovské bydlení. 

 

h) Územně technické podmínky  

Navrhovaný objekt bude napojen novými přípojkami na NN přípojku 

elektrické energie. Příjezd ke staveništi je zajištěn z místní komunikace. Připojení 

sítí a komunikací je řešeno v koordinační situaci. 

 

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

investice 

Nevzniknou žádné podmiňující ani vyvolané investice. 

  



 

 21   

 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o trvalou stavbu určenou k bydlení. Rodinný dům má jednu bytovou 

jednotku určenou pro 4 osoby. Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží a zpevněné stání 

pro automobily. V rodinném domě je navrženo 5 obytných místností, 2 koupelny, 2 

toalety, 3 šatny, 3 komory a technická místnost. 

   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází z místní situace a platné Územně plánovací 

dokumentace. Na parcele bude dům umístěn tak, aby byly dodrženy povinné odstupy od 

hranic pozemku a sousedních objektů. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Rodinný dům svým celkovým architektonickým výrazem, použitým materiálem 

zapadá do celkové koncepce okolního venkovského bydlení. 

Objekt má pravidelný obdelníkový tvar, je dvoupodlažní, nepodsklepený, přičemž 

druhé nadzemní podlaží je řešeno jako podkroví. Dům je na mírně svažitém pozemku 

situován tak, že kopíruje směr vrstevnic. Ze severní strany je svah vyřešen pomocí 

opěrné zdi.    

Stavba je zastřešena sedlovou střechou. Obvodové a nosné zdivo je tvořeno 

z broušených cihel POROTHERM. Okna a dveře jsou dřevohliníková, zasklená 

izolačním trojsklem. Stropní nosná konstrukce nad částí 1.NP je realizována stropní 

sestavou dílců POROTHERM. Barva fasády je navržena jako bílá v kombinaci 

s obkladem z cihelných pásků KLINKER. Okna, dveře i předokenní žaluzie jsou 

navrženy v barvě grafitová šedá. Střecha je opatřena krytinou z pálených tašek 

v červené barvě. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Příjezd na pozemek i vstup do objektu je zajištěn z východní strany. 

Vstupní místností rodinného domu je zádveří (9,38 m2), jež je vybaveno 

úložnými skříněmi a je dostatečně prosvětleno vstupními prosklenými dveřmi se 

světlíkem. Na zádveří přímo navazuje pracovna (10,0 m2) a chodba (8,25 m2). 

V úrovni 1.NP se dále nachází komora (6,06 m2), technická místnost (3,94 m2), WC 

(2,43 m2), obývací pokoj s kuchyňským koutem a schodištěm (39,04 m2). Na chodbu 

navazuje ložnice (12 m2) s vlastním zázemím, tj. šatna (5,03 m2), koupelna včetně WC 

(3,72 m2) a chodba (2,13 m2). Ve druhém patře jsou dva dětské pokoje (15,02 m2 a 

15,3 m2) s šatnami (5,34 m2), koupelna (6,98 m2), WC (1,40 m2), komora (4,42 m2) a 

chodba s galerií (12,49 m2) 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh rodinného domu nepředpokládá užití osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, stavba není navržena jako bezbariérová a nevyžaduje tedy splnění 

požadavků pro bezbariérové užívání. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevzniklo 

nebezpečí nehod nebo poškození pádem, nárazem, popálením. Francouzská okna 

ve 2.NP jsou opatřena zábradlím s bezpečnostním sklem výšky 900 mm. Rovněž 

schodiště uvnitř objektu je opatřeno skleněným zábradlím výšky 900 mm. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

 Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s velikostí podlahové 

plochy 171,6 m2. Výkopy se budou provádět strojně dle projektové dokumentace 

na základových pasech betonu třídy C20/25. Základové pasy budou provedeny 

přímo do výkopů. Na pasech budou vyzděny základové krčky z betonových tvárnic 

ztraceného bednění, které budou následně vybetonovány. Šířka základových krčků 

je pod obvodovou stěnou 300 mm a pod vnitřní nosnou stěnou 250 mm, výška dle 
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výkresu základů. Do podkladního betonu je nutno přidat svařovanou výztuž - kari 

sítě o průměru 6mm s oky 150/150. Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s AL vložkou proti zemní vlhkosti. Spoje, ohyby 

a vytažení budou provedeny dle technologických postupů pro asfaltové pásy. 

Obvodové zdivo je navrženo z broušených cihel POROTHERM 30 PROFI 

DRYFIX na zdící pěnu. Obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplením 

z polystyrenových desek EPS 70F tloušťky 160 mm. Vnitřní nosné zdivo je zděno 

z broušených cihel POROTHERM 25 AKU PROFI DRYFIX na zdící pěnu. Vnitřní 

nenosné zdivo je tvořeno broušenými cihlami POROTHERM 11,5 PROFI 

DRYFIX na zdící pěnu. Stropní konstrukce je tvořena sestavou stropních dílců 

POROTHERM tloušťky 250 mm. Všechny překlady jsou řešeny pomocí systému 

POROTHERM. Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 37°, krov je řešen jako 

novodobý hambálkový s krytinou z pálených tašek TONDACH. Odvodnění  šikmé 

střechy je pomocí okapových žlabů a svodů. Výplně otvorů jsou dřevohliníkové s 

izolačním trojsklem. Vnitřní omítky budou jednovrstvé vápenocementové barvy 

bílé. Venkovní povrchová úprava bude provedena pomocí silikátové omítky 

BAUMIT a cihlových obkladových pásků KLINKER. Sokl bude upraven vnější 

fasádní omítkou BAUMIT MOSAIK TOP. Skladby všech konstrukcí jsou 

podrobně popsány ve výpisu skladeb. 

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Likvidace splaškových vod je řešena napojením na jímku.  

Pitnou vodou je objekt zásoben z vlastní studně.  

Objekt je napojen na síť nízkého napětí.  

Objekt je vytápěn kombinovaně pomocí spalování dřeva v krbové vložce 

v obývacím pokoji nebo elektrickým kotlem.  

Dešťová voda je odváděna do retenční nádrže na dešťovou vodu, která je napojena 

na vsakovací tunel umístěný na zahradě. 

Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN 62305.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Je řešeno v samostatné příloze projektu (složka č. 5 - Požárně bezpečnostní 

řešení). 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty prostupu 

tepla. Byly navrženy dle ČSN 73 0540 – 2:2011 tepelná ochrana budov.  

 

b) Energetická náročnost stavby: 

Je řešena v samostatné příloze (složka č. 6 - výpočty stavební fyziky). 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Nejsou řešeny žádné alternativní zdroje. 

 

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

komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby a dále zásady 

řešení vlivů stavby na okolí  

Stavba je navržena tak, aby splňovala hygienické požadavky pro bydlení. V 

obytné části prvního podlaží je navrženo jedno samostatné WC samostatná 

koupelna s toaletou, které jsou přirozeně větrány pomocí okenních otvorů. 

V druhém nadzemním podlaží je navrženo jedno samostatné WC a koupelna se 

sprchovým koutem a vanou, kde odvětrání je řešeno pomocí ventilace vytažené skrz 

krov nad úroveň střechy. 

Likvidace splaškových vod bude odvedena do jímky, která se nachází na 

pozemku. 

Odpadní vzduch z kuchyně bude odvětrán cirkulační digestoří. Větrání je 

přirozené - okny.  

Vytápění je zajištěno pomocí krbové vložky na tuhá paliva, popřípadě 

elektrickým kotlem. 
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V obytných místnostech je zajištěn dostatek denního světla okny.   

Stavba nebude zatěžovat okolí zvýšeným hlukem ani prašností. Odpad bude 

odvážen na příslušné skládky. Při provádění stavby je nutné dodržovat nařízení 

vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při 

provozu po dokončení se nepředpokládá překročení limitů daných vyhláškou. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V této lokalitě je zajištěno nízké radonové riziko. Radon je v menší části 

pohlcen asfaltovým pasem celoplošně nataveným. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebyla řešena. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Objekt se nenachází v území se seizmickým charakterem. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Obvodový plášť a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 73 0532:2010. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

 

f) Ostatní účinky (vliv podolování, výskyt metanu apod.), 

Není třeba provádět. Ostatní negativní účinky v místě stavby nebyly zjištěny 

ani nejsou evidovány.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba je připojena na veřejnou elektrickou síť. Polohy přípojek jsou zobrazeny 

v situačním výkrese. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řešeno v příloze projektové dokumentace (TZB). 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Dopravní napojení objektu je řešeno z východní strany. Objekt bude připojen na 

tuto komunikaci zpevněnou plochou z betonové dlažby.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Příjezdová cesta bude napojena na stávající komunikaci. 

 

c) Doprava v klidu: 

Na pozemku je zpevněná plocha pro stání automobilů, která bude do budoucna 

opatřena systémovým přístřeškem. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na 

stavebním pozemku pro pozdější terénní úpravy. Další terénní úpravy budou 

provedeny v rámci zemních výkopů. Jedná se o dorovnání terénu a vybudování 

terénních úrovní pro vytvoření roviny kolem objektu.  

 

b) Použité vegetační prvky: 

V okolí stavby budou vysázeny listnaté dřeviny převážně v jižní části zahrady. 

Na místech, kde nebudou zpevněné plochy, bude vyseta tráva.  
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c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou řešena. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

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

Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem. Během výstavby bude 

dočasně zvýšena hlučnost a prašnost.  

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým 

požadavkům na emise škodlivin. Práce a použité technologie nemají vliv na 

zhoršování životního prostředí.  

Hlavními odpady během stavby budou: 

Č.  NÁZEV   LIKVIDACE 

15 01 01  obalový papír   s. suroviny 

15 01 04  kovové obaly   s. suroviny 

17 01 07  zbytky cihel a malty  skládka 

15 01 02  plastové obaly   skládka 

17 04 05  zbytky kovů   s. suroviny 

17 02 01  zbytkové dřevo  soukr. osobám 

17 04 11  odpad kabelů   s. suroviny 

17 05 04  výkopová zemina  dočasná skládka 

15 01 10  znečištěné obaly  skládka 

17 06 04  izolační materiály  skládka 

 

Běžný domovní odpad (směsný komunální) bude skladován v odpadní nádobě či 

kontejneru na pozemku investora a pravidelně odvážen na předem určená 

skládková či recyklační místa.  

 

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

stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy 

Natura 2000. 

 

d) Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo 

stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochrana inženýrských sítí bude provedena dle příslušných právních předpisů. 

Budou dodrženy minimální odstupy od všech příslušných objektů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva podle 

vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektřina na pozemku bude zajištěna napojením na přípojku. Voda na staveništi 

bude k dispozici po vytvoření vrtané studně.  

Stavba vyžaduje běžně sehnatelné materiály. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště je odvodněno vsakem. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Na staveniště bude přístup z přilehlé komunikace ležící při východní hranici 

pozemku. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během prací na staveništi dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti, budou 

zajištěna možná opatření. 

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

kácení dřevin 

V uvažované ploše se nenachází objekty pro demolici ani stromy, které by bylo 

nutné pokácet. Není nutná zvláštní ochrana okolí staveniště. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

 Při výstavbě nedojde k záboru veřejného prostranství. 

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

jejich likvidace 

S veškerými odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 

 

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

Ornice se bude při výstavbě skladovat na pozemku stavebníka. Nadbytečná 

zemina bude odvezena skládku. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady budou likvidovány dle příslušné vyhlášky. 

Během realizace budou používány mechanismy v dobrém technickém stavu. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Bude dodrženo: 

o NV č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi 

o zákon č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

o NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

o NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Během výstavby musí být všichni pracovníci řádně proškoleni 

z BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá vliv na okolní stavby. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavbou nebude ohrožena plynulost okolní dopravy. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

Práce ve výškách a prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí 

být přerušeny při: 

o větru > 10 m/s 

o dohlednosti < 30 m  

o teplotě < - 10 °C 

o dešti, bouřce, námraze 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je 13 měsíců od započetí prací. 
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D.1.1 Architektonicko- stavební řešení 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Navrhovaný objekt bude sloužit jako stavba pro rodinné bydlení. Rodinný dům má dvě 

nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Objekt tvoří jednu bytovou jednotku a je určen 

pro čtyřčlennou rodinu.  

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby  

 

 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Rodinný dům má přibližně obdelníkový tvar. Vstup do objektu je z východní strany 

pozemku, kde se nachází závětří kryté skleněnou stříškou a zpevněná plocha 

z velkoformátové betonové dlažby. Rovněž se zde nachází zpevněná plocha pro 

automobilové stání, která bude do budoucna opatřena systémovým přístřeškem. Na 

západní straně se nachází rozlehlá terasa, z které je přístup do okolní zahrady. 

 Fasáda objektu bude realizována v bílé barvě doplněna obkladovými cihelnými 

pásky KLINKER v šedé barvě. Vnější omítka v místě soklu bude řešena jako 

mozaiková. Střecha je šikmá sedlová s krytinou z pálených tašek v červené barvě. 

Okapové žlaby a svody budou opatřeny nátěrem v grafitově šedé barvě. Okna a dveře 

jsou dřevohliníková z venkovní části v barvě grafitová šedá.  

Dispoziční a provozní řešení 

Příjezd a vstup na pozemek je z východní části, kde se nachází asfaltová silnice. Vstup 

do objektu je zajištěn ze závětří, které je zpevněné velkoformátovou betonovou dlažbou. 

Vstupní místností domu je zádveří (9,38 m2), jež je vybaveno úložnými prostory a 

dostatečně prosvětleno prosklenými dveřmi a světlíkem. Na zádveří přímo navazuje 

pracovna (10,00 m2) a chodba (8,25 m2). Z chodby je přístup do menší chodby (2,13 

m2), kde se nachází ložnice (12,00 m2) s přilehlou šatnou (5,03 m2) a koupenou 

s toaletou (3,72 m2). V této úrovni se dále nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem 

(39,04 m2), technická místnost (3,94 m2), toaleta (2,43 m2) a 2 komory (6,06 m2 a 3,33 

m2). Z obývacího pokoje je po schodech přístup do druhého nadzemního podlaží, kde se 
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nachází otevřená galerie (4,0 m2), na níž navazuje chodba (8,49 m2), z které je přístup 

do dětských pokojů (15,30 m2 a 15,02 m2) s vlastními šatnami (5,34 m2). Dále se v této 

úrovni nachází koupelna (6, 98 m2), toaleta (1,40 m2) a komora (4,42 m2). 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena jako bezbariérová, nepředpokládá se užití osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Příprava území 

Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body pro 

potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště. 

Zemní práce 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice. Ornice bude složena na deponii 

na pozemku a později použita k terénním úpravám. Po sejmutí ornice dojde k vytyčení 

objektu a pomocí rypadlonakladače dojde k vyhloubení rýh. Vykopaná zemina bude 

opět uložena na pozemku. Posledních 10 cm výkopů bude provedeno ručně, aby došlo 

k ucelení základové spáry. Všechny výkopové práce budou provedeny v souladu 

s platnými normami BOZP. 

Základy  

 Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy a krčky ze ztraceného 

bednění. Základové pasy jsou navrženy pod obvodovou zdí i vnitřní nosnou zdí šíře 500 

mm a výšky 500 mm. Základová spára je navržena v dostatečné nezámrzné hloubce. 

Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou o rozměrech 0,5 x 0,3 x 0,25 a 

0,5 x 0,25 x 0,25 m, které jsou vyztuženy a vybetonovány. Pro betonáž je použit beton 

pevnostní třídy C20/25. Na tuto konstrukci bude provedena podkladní betonová deska 

z betonu C20/25, která bude vyztužena kari sítěmi o průměru 6 mm s oky 150/150 mm. 

Při betonáži je nutné dodržet otvory pro připojení kanalizace. Pod základy bude vložen 

zemní pásek bleskosvodu.  
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Spodní stavba je proti zemní vlhkosti chráněna pomocí asfaltového modifikovaného 

pásu. Zateplení betonových krčků je provedeno z tepelné izolace DEKPERIMETER  

SD 150 tloušťky 120 mm. 

Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo je z broušených cihel POROTHERM 30 PROFI 

DRYFIX na zdící pěnu. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z broušených cihel 

POROTHERM 25 AKU Z PROFI DRYFIX na zdící pěnu. Vnitřní nenosné zdivo je 

POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX  na zdící pěnu v prvním nadzemním podlaží. 

V druhém nadzemním podlaží je příčkové zdivo řešeno pomocí systému 

sádrokartonových příček KNAUF. Obvodové zdivo je doplněno kontaktním 

zateplovacím systémem EPS 70f tloušťky 150 mm. 

Vodorovné konstrukce 

 Nad částí prvního nadzemního podlaží je navržen strop ze systémové sestavy 

dílců POROTHERM tlouš´tky 250 mm. 

Překlady jsou navrženy systému POROTHERM, detailně popsány ve výkresové 

dokumentaci. Minimální uložení překladů je 125 mm, 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je šikmá dvouplášťová střecha ve sklonu 37°. Střešní 

konstrukce je z dřevěných prvků řešena jako novodobá hambálková soustava. Na 

dřevěných krokvích se nachází bednění z OSB desek, které zároveň slouží jako 

zavětrování střechy a na které je nalepen modifikovaný asfaltový pás. Střecha je 

zateplena nadkrokevní izolací z PIR desek na které je nalepen modifikovaný asfaltový 

pás, přibité kontralatě a latě a položena krytina z pálených tašek TONDACH. 

Schodiště 

 Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Nosná konstrukce je zhotovena 

z ocelových schodnic 150 x 10 mm s dřevěnými dubovými dubovými nášlapy tloušťky 

40 mm. Zábradlí bude celoskleněné tloušťky 12 mm. 
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Komín 

 Komín je třísložkový nerezový komínový systém CIKO COMPLEX D o 

průměru 160 mm. Komín je přímo napojen na krbovou vložku.  

Izolace  

 Zateplení obvodových stěn je řešeno pomocí pěnového polystyrenu ISOVER 

EPS 70F. tloušťka izolantu je 160 mm, tepelná vodivost λ = 0,039 W/mK. Pro zateplení 

podlah byl použit pěnový polystyren DEKPERIMETER 200 o celkové tloušće 130 mm 

a tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK. Zateplení střešního pláště je provedeno z tepelné 

izolace TOPDEK 022 PIR tloušťky 160 mm a tepelné vodivosti λ = 0,022 W/mK. 

Výplně otvorů  

Výplně okenních otvorů jsou navrženy jako dřevohliníková okna s izolačním 

trojsklem v barvě grafitová šedá. Vchodové dveře jsou navrženy jao dřevohliníkové 

dveře, barva grafitově šedá. Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné obložkové, 

případně zásuvné do stavebního pouzdra. 

Vnitřní povrchy 

Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenocementové tloušťky 10 mm. Keramické 

obklady budou provedeny dle projektové dokumentace.  

Vnější povrchy 

Vnější omítku bude tvořit jednosložková silikátová omítka BAUMIT tloušťky 2 mm 

v bílém barevném provedení. V místech štítových stěn bude provedeno částečné 

obležení pomocí obkladových cihelných pásků KLINKER.  

Podlahy 

Vnější omítku bude tvořit jednosložková silikátová omítka BAUMIT tloušťky 2 mm 

v bílém barevném provedení. V místech štítových stěn bude provedeno částečné 

obležení pomocí obkladových cihelných pásků KLINKER.  
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Podlahy 

 Podlahy v 1.NP jsou tvořeny z podkladního betonu tloušťky 150 mm, 

modifikovaným asfaltovým pásem, betonovou mazaninou tloušťky 60 mm, tepelně 

izolační desky DEKPERIMETER 200 tloušťky 30 a 100 m, systémové desky pro 

uložení trubek podlahového topení tloušťky 50 mm, vyrovnávací betonové mazaniny 55 

mm a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místo. 

 Podlaha v 2. NP je tvořena stropem POROTHERM, tepelně izolační deskou 

RIGIFLOOR 4000 tloušťky 30 mm, systémovou deskou pro uložení trubek 

podlahového topení tloušťky 50 mm, vyrovnávací betonovou mazaninou tloušťky 55 

mm a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místo. 

 Podrobná skladba podlah je uvedena ve výpisu skladeb. 

 

Podhledy 

 V 2. NP jsou navrženy sádrokartonové podhledy KNAUF, které jsou uchyceny 

profily ke konstrukci krovu. V koupelně bude použit sádrokarton vhodný do prostorů 

s vyšší relativní vlhkostí. Montáž sádrokartonový podhledů bude vždy provedena 

v souladu s pokyny výrobce systému. 

 

Truhlářské výrobky 

  

 Podrobný popis výrobků je uveden v příloze ve složce č. 4 – Stavebně 

konstrukční řešení. 

 

Klempířské výrobky 

  

 Podrobný popis výrobků je uveden v příloze ve složce č. 4 – Stavebně 

konstrukční řešení. 

 

Zpevněné plochy a oplocení 

  

 Oplocení z východní strany je tvořeno z betonových štípaných tvarovek, plotová 

výplň bude dřevěná. Součástí oplocení bude posuvná brána a branka. Stejný plot je 

vytvořen i na severní straně pozemku na konstrukci opěrné zdi. Zbytek pozemku bude 

oplocen drátěným plotem. 
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D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví, a pracovní prostředí 

 Stavba bude využívána pro bydlení, a proto nejsou potřeba zvláštní bezpečnostní 

opatření. Stavba je navržena jako bezpečná. Výška zábradlí na schodišti splňuje 

požadavky na minimální výšku zábradlí a neohrožuje tak bezpečnost. Stavba nemá 

negativní vliv na zdraví a pracovní prostředí. 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, 

zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 Tepelně technické posouzení a akustika objektu je podrobněji popsáno ve zprávě 

tepelně akustického posouzení. Stavba není vystavena žádným vibračním účinkům. 

Navrhovaná stavba je v souladu s platnou legislativou dle ČSN 730540 navrhnuta tak, 

aby konstrukce splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Objekt je 

navržen jako energeticky úsporný a spadá do energetické náročnosti třídy B (viz. Složka 

č. 6 - Výpočty stavební fyziky). Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

 Pro řešenou lokalitu nebyl zpracován radonový průzkum. Dle map lze lokalitu 

stanovit jako s nízkým radonovým rizikem. 

 Bludné proudy ani seizmicita se v okolí stavby nevyskytují. Výstavba objektu 

nebude nijak zatěžovat okolí nadlimitním hlukem. Ochrana před vnitřním hlukem bude 

zajištěna vhodnou skladbou konstrukcí tak, aby byl splněn požadavek na neprůzvučnost 

dle normy ČSN 73 0532:2010. Zvláštní opatření proti hluku nebo vibracím není 

požadováno. Území neleží v záplavové oblasti, proto nejsou potřebná žádná 

protipovodňová opatření. 

 

 

D.1.1.a.6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Podrobný popis konstrukcí na požární odolnost je popsán v samostatné 

technické zprávě požárně bezpečnostního řešení. 
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D.1.1.a.7 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu stavby. 

 Při provádění stavby je nutné dodržovat postupy dané výrobcem materiálu, aby 

nedošlo k jeho znehodnocení. V případě že dojde ke změně materiálu, musí mít nový 

materiál minimálně stejné, nebo lepší vlastnosti než původně navržený. 

 

 

 

 

D.1.1.a.8 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků  

naprovádění a jakost navržených konstrukcí 

 Žádné netradiční technologické postupy nejsou při výstavbě objektu použity. 

Zvláštní požadavky na provádění nejsou kladeny. Výstavba musí být provedena podle 

technologického postupu výrobce POROTHERM. 

 

D.1.1.a.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

– obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem není požadováno. 

 

D.1.1.a.10 Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Kontroly budou prováděny vždy před zakrytím konstrukcí. U konstrukcí 

složených z jednotlivých vrstev bude zkontrolována každá dokončená vrstva před 

započetím následující vrstvy. 

D.1.1.a.11 Výpis použitých norem 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technický požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

ČSN 73 0540 -2:2011, Z1:2012 - Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky 
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3. ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce byl návrh rodinného domu pro čtyřčlennou 

rodinu. Hlavní snahou bylo navrhnout dispozici, která bude splňovat nároky na 

kvalitní bydlení a zároveň budovu, která bude ekonomicky výhodná z hlediska 

energetických úspor. 

Výstupem práce je projektová dokumentace pro provedení rodinného 

domu v katastrálním území Kojetín u Havlíčkova Brodu. Navržený dům je 

dvoupodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou umístěný v mírně svažitém 

terénu.  

Práce byla zpracována tak, aby byly splněny platné zákony, vyhlášky a 

normy. Objekt také splňuje požadavky územního plánu daného území.  Zároveň 

jsou dodrženy veškeré odstupové vzdálenosti a rodinný dům nenarušuje okolní 

prostředí. 

Vypracování bakalářské práce bylo pro mě velmi přínosné. Získala jsem 

ucelený přehled o tvorbě projektové dokumentace a přitom jsem se obohatila o 

mnoho nových poznatků v oblasti stavebních materiálů a postupů. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 

SYMBOLŮ 

RD   rodinný dům 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

UT   upravený terén 

PT   původní terén 

ŽB   železobeton 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

AL   hliník 

AP   asfaltový pás 

TZB  technické zařízení budov 

DN   dimenze průměru 

č.   číslo 

ČSN  česká státní norma 

min.   minimálně 

tl.   tloušťka 

ρ   objemová hmotnost [kg/m3] 

λ   součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

U   součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

R   odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W] 

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu f°C] 

θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

ξRsi,k  průměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

A   plocha [m2] 

R’w   vzduchová neprůzvučnost [dB] 

HT   měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

BOZP  bezpečnost osob při práci 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PÚ   požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

PHP  přenosný hasící přístroj 

SO 01  označení stavebního objektu 

h   výška 

B500B  třída oceli 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 
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S-JTSK  státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

SV   světlá výška 

KV   konstrukční výška 
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