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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Náměšti nad Oslavou 

v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní, částečně podsklepený 

objekt zastřešen plochými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu trvalého bydlení 

pro 4členou rodinu. V objektu se nachází také garáž pro auto. Obvodové stěny 

v suterénu jsou z betonových tvarovek zalité betonem. Obvodové stěny nadzemních 

podlaží jsou z cihelných tvárnic Porotherm s vloženou minerální izolací. Stropní 

konstrukce je železobetonová monolitická. Pozemek je ve velice mírném jižním svahu.  

Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a další 

výpočty a výstupy stavební fyziky. Práce je zpracovávaná ve formě prováděcího 

projektu, obsahuje výkresovou a dokumentační část. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Bakalářská práce, rodinný dům, Náměšť nad Oslavou, parcela, zděná stavba, 

plochá střecha, suterén, nadzemní podlaží 

 

 

ABSTRACT 

 The bachelor thesis has been solving a design of a detached house in Naměšt´ 

nad Oslavou of Třebíč district. The  detached house has been designed as a two-floor 

house, partly cellared with a flat roof. The projet was created with the main aim of 

creating a permanent living for a four- member family. A garage is a part of the 

project too. Perimeter walls of the basement are made of concrete blocks poured by 

concrete and  for perimetric walls of the elevated floor were used  Porotherm brick 

blocks stuffed with mineral isolation. A monolitic ceiling construction is combination 

of iron and concrete.A lot is located  on a southern subtle slope. 

A  part of the project is a technical evaluation, fire emergency measures, other 

calculations and outcome of building physics. The thesis is elaborated in the form of 

implementing project, a drawing  and  documentary part is included. 

 

 

KEYWORDS 

 Bachelor thesis, family house, Náměšť nad Oslavou, brick building, plot,  

masonry structures, flat roof,basement, above-ground floor 
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1  ÚVOD 

 Bakalářská práce je zaměřená na zpracování prováděcí projektové 

dokumentace samostatně stojícího rodinného domu. Dům se nachází ve velice mírně 

svažitém terénu, který je situován na jih v obci s rozšířenou působností Náměšť nad 

Oslavou v okrese Třebíč. 

Rodinný dům je navržený jako stěnový systém. Základní obvodová tvarovka je 

použita tvárnice Porotherm 50 T Profi s vložnou minerální vatou. Obvodové zdivo 

v nevytápěném 1.S je vyzděno z betonových tvarovek ztraceného bednění tl. 400mm. 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Stropy jsou 

železobetonové monolitické. Střechu tvoří tři střešní roviny, všechny jsou řešeny jako 

jednoplášťové ploché střechy bez atiky o mírném spádu a to 3%. Schodiště je 

železobetonové monolitické.  

Okna a dveře jsou hliníková v šedé antracitové barvě. Celkový záměr vzhledu objektu 

byl promyšlen jako kombinace tří barev či materiálu, bíle a šedé barvy v kombinaci 

s přírodním kamenem. Venkovní omítky jsou řešeny jako silikonové pastové omítky 

hladké struktury.  

Dispoziční řešení stavby je navrženo v souladu s platnými předpisy a normami. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout funkční rodinný dům s důrazem na praktičnost.  
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A. 1 Identifikační údaje 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby 

Rodinný dům 

b) Místo stavby 

Náměšť nad Oslavou, katastrální území Náměšť nad Oslavou, [701564], parcelní číslo 

588 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) Ing. Marie Hortová, Jinošov 73, 675 71, Náměšť nad Oslavou 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Martin Hort, Jinošov 73, 675 71, Náměšť nad Oslavou 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technické a 

technologické zařízení 
 

SO 01 Stavební objekt (Rodinný dům) 

SO 02 Garážové stání pro dva automobily 

SO 03 Zpevněná plocha - dlažba 

SO 04 Okapový chodník 

SO 05 Drátěný plot kolem celého pozemku 

SO 07 Přípojka sdělovacího vedení 

SO 08 Přípojka silového vedení nízkého napětí (přípojka elektro) 

SO 09 Přípojka vodovodní soustavy 



 

15 

 

A.3 Seznamy 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 

Označení stavebního úřadu::   Náměšť nad Oslavou 

Jméno autorizovaného inspektora:   Ing. Jaroslav Franěk    

 Datum vyhotovení:     10.10.2017 

Číslo jednací:      205/2017 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Projektová dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování této 

dokumentace pro provádění stavby, byla zpracována v běžném rozsahu dokumentace 

pro povolení stavby. 

c) další podklady 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dokumentace pro stavební povolení 

Hydrogeologické posouzení, radonový průzkum a geodetické zaměření lokality 

Vyjádření o existenci inženýrských sítí 
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B. 1 Popis území 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Pozemek se nachází v obci Náměšť nad Oslavou, katastrální území Náměšť nad 

Oslavou (okres Třebíč) [701564], parcelní číslo 855. Na pozemku se nenachází žádná 

stavba. Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely 

bydlení. Řešený pozemek je ve velice mírném spádu a sousední parcely jsou 586/1, 581, 

586/3,596/1, 339/7. Na pozemku se nevyskytuje žádná větší vzrostlá zeleň, pouze travní 

porost. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi, zejména tvarem, 

orientací, polohou, velikostí a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její 

bezpečné užívání. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

 

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím pro dané území, regulační 

plán na tuto oblast není zpracován. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím pro dané území, regulační 

plán na tuto oblast není zpracován. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

 

Pro danou oblast a zájmové území není známé žádné rozhodnutí ve věci výjimek 

z obecných požadavků na využívání území. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky závazných stanovisek nejsou součástí této dokumentace. 

  

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Bylo zjištěno, že se 

jedná o střední radonový index, jako ochrana budou stačit asfaltové pásy a to DEKBIT 

V60 S35 a DEKBIT AL 4. 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové 

území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

 

V okolí pozemku se nevyskytují žádné ochranné pásma a ochranná území či 

památkově chráněné rezervace. 

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

 

Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

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

poměry v území 

 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, pouze travní porost. V rámci 

stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Zábory půdy nejsou předmětem této dokumentace. Musí ovšem dojít ke změně 

využití území, minimálně musí být vyjmutá ze ZPF zastavěná plocha navržených 

objektů a zpevněné plochy. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz „C.2 Koordinační 

situační výkres“. 

 Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde k 

napojení na pomocí zpevněných ploch. Pro stavební pozemek bude zřízena přípojka el. 

energie, vodovodu, sdělovacího vedení. 

 

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

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 Katastrální území Náměšť nad Oslavou [701564], parcelní číslo 855 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Na okolních pozemcích nevznikne žádné ochranné či bezpečnostní pásmo. 
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B. 2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. Statické posouzení není obsahem této dokumentace. 

b) Účel užívání stavby 

Projekt vznikl za účelem návrhu  trvalého bydlení pro 4členou rodinu. V objektu 

se nachází také garáž pro auto.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby 

Nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, stavba není 

navržena jako bezbariérová.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky závazných stanovisek nejsou součástí této dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod. 

Objekt není nějak chráněn podle právních předpisů a ani není kulturní památka.   

g)  Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha stavebními objekty:  177,5m
2
 

Plocha zeleně:     1402,5m
2
  

Celková plocha parcely:    1580m
2
 

Objem stavby: 1 014m
3
 

Užitná plocha: 235,68m
2
 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Klasifikační třída obálky budovy vyšla Třída B - Úsporná budova 

Dešťová voda bude zadržovat v akumulační nádrži a bude se zpětně využívat pro 

potřeby zahrady či jiných účelů. Při přetečení nádrže se bude voda zasakovat na 

pozemku v dostatečné vzdálenosti od objektu. 
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i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Zahájení stavby: na začátku září 2018 

Dokončení stavby: na konci srpna 2020 

 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační cena stavebního objektu byla stanovena ze zjednodušeného výpočtu 

obestavěného prostoru.  

Objem stavby: 1 014m
3
 

Cena za 1m
3 

bez DPH: 5 150,-Kč 

Cena celkem: 5 222 100,-Kč bez DPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:       Martin Hort 

 

     

   …...……………. 
                    Podpis 
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D.1.1.A) Technická zpráva  

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Účel stavby:     stavba pro rodinné bydlení 

Počet obyvatel pro rodinný dům:  4 

Užitná podlahová plocha   235,68 m
2 

Obestavěný prostor:   1014 m
3
 

Celková plocha pozemku:   1229 m
2 

Procento zastavění:   20,9 % 

 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby 

 

Celý objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města. 

Na pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt. Stavba nenarušuje 

vzhled lokality. 

Objekt je řešen jako samostatně stojící rodinný dům a tvoří ho 2 funkčně 

oddělené  útvary. Jedna část objektu je navržena jako jednopodlažní a nachází se 

v ní garážové stání pro jeden osobní automobil. Druhá část je částečně 

podsklepena a dále obsahuje dvě nadzemní podlaží.  

Suterén rodinného domu je řešen především jako technické zázemí domu. Další 

využití podzemního podlaží je především pro skladovací a úložné účely. 

Hlavní vstup do objektu je umístěn ze severní strany a umožňuje přístup do 

zádveří. Celé podlaží je řešeno převážně pro společenské účely – nalezneme zde 

prostorné místnosti jako jsou kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Nedílnou součástí 

těchto místností jsou také veliké prosklené plochy umožňující výstup na 

venkovní terasu. Dále se v podlaží nachází také ložnice, koupelna a garáž. 

Druhé nadzemní podlaží je typickou klidovou zónou, kterou reprezentují dva 

dětské pokoje společně s koupelnou a záchodem.  Obecně se tedy dá objekt 

považovat jako prostor uzpůsobený pro čtyřčlennou rodinu s dětmi. 

Vnější charakter domu je nejvíce ovlivněn tvarem střechy. Všechny tři střešní 

roviny jsou ploché střechy. Členitosti je z velké části dosaženo fasádním 

obložením z pásků z přírodního kamene, ostatní fasádní plochy jsou navrženy 

v bílé fasádní omítce. Dům je navržen tak, aby vnitřní uspořádání reflektovalo 

orientaci pozemku vůči světovým stranám a maximálně využilo výhledu do 

okolní krajiny a přilehlého rybníku.. Dům se otvírá do zahrady – jižním a 

východním směrem k již zmiňované vodní ploše, naopak pohledem od 

příjezdové komunikace jsou navržena pouze malá okna sloužící pro nezbytné 

odvětrání místností. 

Celý objekt novostavby rodinného domu není řešen jako bezbariérový. 
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c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP ze severní strany  a za vstupem je 

umístěno zádveří s možností přístupu do garáže. Z chodby je možný přímý vstup 

do centrálního prostoru domu společně s jídelnou, obývacím pokojem, kuchyní, 

ložnicí a sociálním zařízením. Ve 2.NP se v přímé návaznosti na chodbu nachází 

dva dětské pokoje, koupelna se záchodem . V podzemním podlaží umožňuje 

chodba přístup postupně ke všem místnostem a to jmenovitě do prostorné 

technické místnosti a skladů. 

 

Zdroj tepla:  

Vytápění je zajištěno pomocí tepelného čerpadla umístěného v 1.S v technické 

místnosti. Tepelné čerpadlo je principiálně navrženo v kombinaci země – voda a 

její hlavní součástí společně s řídící jednotkou NIBE jsou podzemní vrty na 

západní straně objektu. Přesný výběr jednotky upřesnění technlogie je nutno 

řešit se specialistou na tuto problematiku.  

Jako náhradní zdroj tepla je v objektu uvažována krbová vložka na tuhá paliva, 

konkrétně na dřevo, umístěná v obývacím pokoji. Tento sekundární zdroj tepla je 

pouze náhradně dočasný.  

 Větrání vnitřních prostor je místností docíleno pomocí přirozeného odvětrávání. 

 

Teplá voda:  

V technické místnosti je umístěna akumulační nadrž na teplou vodu na 600 litrů. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

 

Řešený objekt je samostatně stojící stavba, Jedná se o novostavbu rodinného 

domu v Náměšti nad Oslavou v kraji Vysočina. Objekt je dvoupodlažní a 

částečně podsklepený. Je zde jedna bytová jednotka. Střecha je navržena 

jednoplášťová plochá střecha. Objekt se nachází ve velice mírném jižním svahu. 

Součástí 1.NP je garáž pro dva osobní automobily. 

 

 

Zemní práce: 

 Zemní práce budou obsahovat hlavní výkop stavební jámy pro zhotovení 

podsklepené části objektu a dále výkopů pro základy vlastní stavby, terénní 

úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve 

výkopových pracích nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou 

provedeny strojně těsně před betonováním základových konstrukcí. Před 

betonáží základů bude dočištěna základová spára, ať už stojmě či ručně. Bude 

sejmuta ornice do hloubky -0,400 m. 
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Základy: 

 Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na 

základových pasech z prostého betonu C20/25 – XC1 – S3. Návrh rozměrů 

základů dle zatížení je přiložen v projektové dokumentaci. Základová spára je 

navržena do nezamrzne hloubky. Základový pas bude zhotoven i pod 

schodištěm, vše je podrobně znázorněno ve výkresové části V místě výkopových 

prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení 

stavby. Betonáž základových konstrukcí nesmí byt provedena na podmáčenou 

základovou spáru. Základové konstrukce jsou překryty betonovou základovou 

deskou tloušťky 150 mm s vloženou Kari sítí s oky 150/150/6 mm provedené 

z betonu C20/25. V místě uložení příčky se provede dvojité vyztužení desky 

Kari sítí. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy 

základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a 

dodržet technologické přepisy výrobců daných stavebních výrobků. Při betonáži 

pasů bude na dno vložen po obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro 

uzemnění. 

 

Nosné zdivo:  

Obvodové zdivo v 1.S je tvořeno betonovými tvarovkami tl. 400mm patřičně 

vyztuženými dle statického výpočtu, tyto tvarovky jsou následně vylity betonem 

C16/20 – XC, tato betonová konstrukce je zaizolována izolací proti zemní 

vlhkosti. Tuto vrstvu chrání nopová fólie. Z vnitřní strany je suterénní zdivo 

omítnuto vápenocementovou omítkou v tloušťce 10 mm.  

Obvodové zdivo v ostatních podlažích je z keramických tvárnic Porotherm 50 T 

Profi tl. 500 mm, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností v tlaku 10 

MPa, které je z exteriérové strany opatřeno lehčenou omítkou o celkové tloušťce 

25 mm a z interiéru je zdivo omítnuto vápenocementovou omítku v tloušťce 10 

mm. 

 Vnitřní nosné stěny Porotherm 30 Profi a Porotherm 24 Profi, tl. 240 mm na 

maltu pro tenké spáry, Porotherm Profi s pevností v tlaku 10 MPa. Z obou stran 

bude vnitřní nosné zdivo omítnuto vápenocementovou omítku v tloušťce 10 mm. 

 

Nenosné zdivo:  

 Vnitřní příčky v objektu jsou cihelných bloků Porotherm 14 Profi, 

Porotherm 19 AKU, Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 8 Profi, všechny zděné na 

maltu pro tenké spáry Porotherm Profi.  

 

Strop:  

 Stropní konstrukce rodinného domu jsou železobetonová monolitická 

tloušťce 200 mm, stropní konstrukce ve2.NP je navržena v tloušťce 250 mm. 

Výztuž je navržena dle statického výpočtu. 

 

Plochá střecha:  

 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem od 3%. 

Spádová vrstva je řešena pomocí spádových klínů ze stabilizovaného EPS 100, 
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tato izolace je provedena ve tří vrstvách, první dvě jsou tl. 120 mm, další a třetí 

vrstva je ze zmíněných spádových klínů začínající na výšce 20 mm. Jako 

parozábrana mezi stropní konstrukcí a tepelně izolační vrstvou slouží 

modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou GLASTEK 40 Special 

Mineral. Na izolaci je pak položena PVC-P fólie zajišťující hydroizolační vrstvu, 

tato izolace je oddělena separační vrstvou, konkrétně netkanou geotexlílii 

polyester FILTEK 500. Stabilitu a zatěžkávací vrstvu tvoří prané říční kamenivo 

v tl. 80 mm. Při provídění je důležité dbát na správné spoje a překrytí všech 

vrstev. 

 

Schodiště: 

 Schodiště funkčně propojuje objekt ve vertikální rovině ve všemi podlažími. 

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Je podporováno nosnými 

stěnami a stropní konstrukcí, po obvodu a z čela je dilatována kvůli kročejové 

neprůzvučnosti. Vypočet schodiště je součástí projektové dokumentace Pod 

schodištěm bude zhotoven základová pás. Schodiště v celém objektu je 

jednoramenně s 18 schodišťovými stupni. Schodiště bude opatřeno zábradlím  

zakotveným do přilehlých stěn. Šířka schodiště je 950 mm (≥ 900 mm).  Jsou 

dodrženy normové hodnoty pro podchodnou výšku (≥ 2 100 mm), průchodnou 

výšku (≥ 1 900 mm), sklon schodiště α=29°. Stupnice jsou vodorovné ve všech 

směrech. Schodišťové rameno splňuje požadavek na počet stupňů v jednom 

rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje požadavku, že musí byt minimálně stejná 

jako šířka schodišťového ramena. 

 

Podlahové konstrukce: 

Podlahy jsou navrženy dle konkrétního provozu místnosti. Podlaha na terénu je 

zateplena vrstvou polystyrenu dle požadavku součinitele prostupu tepla. Stejně 

je i zateplena podlaha nad nevytápěným suterénem. Podlaha v garáži je 

provedena z keramické dlažby. V hygienických prostorech je navržena dlažba 

s hydroizolační tekutou fólií Rako SE1. V obytných místnostech, chodbách a 

šatnách je navržena nášlapná vrstva z vinylové nebo keramické podlahy, 

roznášecích vrstvách jsou zality rozvody podlahového topení. V suterénu je 

navržena litá cementová mazanina. Skladby jednotlivých podlah jsou přiloženy 

v projektové dokumentaci. 

 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 

 Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu jsou použity asfaltové 

pásy Dekbit AL 4 a Dekbit V60 S35. Parozábranu střešní konstrukce tvoří 

modifikovaný asfaltový pás vyztužený skelnou tkaninou Glastek 40 special 

minera svažovaný horkým plamenem. Hlavní hydroizolace střešní konstrukce je 

PVC–P fólie Dekplan 77 s přesahy spojovaná horkým vzduchem. V místě 

s mokrým provozem (koupelny a záchody) bude v podlahové konstrukci pod 
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keramickou dlažbou či na stěnách ve sprchových koutech provedena tekutá 

hydroizolační fólie RAKO SE1. 

 

 

Tepelná izolace 

 Tepelná izolace základu a soklu u terénu je použita tepelná izolace Syntohos 

XPS prime 50 extrudovaný polystyrén tl. 100 mm. U střešní konstrukce 

jednoplášťové střechy je navržen jako izolant pěnový polystyrén styro EPS 100, 

nutno dodržet řešení navržených detailů a materiálů ve střešní konstrukci v 

podrobné výkresové dokumentaci. 

 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 Viz příloha „Výpis prvků“. 

 

Protipožární opatření 

 

 Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha 

projektové 

dokumentace –viz „Požární zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby“. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

 

 V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných znění 

českých norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu 

dodržovány, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 

zdraví. 

 Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a je 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na stavby.  

Požární bezpečnosti objektu RD je řešena samostatně viz příloha „Požární 

zpráva požárně bezpečnostního řešení“. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpeční nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

zranění výbuchem a vloupáním. 

K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, 

budou vystaveny revizní zprávy příslušným revizním technikem a budou 

provedeny všechny potřebné zkoušky. Tyto podklady je nutno uchovat, budou se 

pak požadovat při kolaudaci objektu.  

 Dále je nutno provádět požadované revize, v daných periodách stanovených 

výrobcem, instalovaných technologických zařízení a spotřebičů. 
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f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika -hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření s 

energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 

 Tepelná technika - řešena samostatně viz příloha „Výpočty tepelné 

techniky“. 

 

 Osvětlení a akustika - řešena samostatně viz příloha „Technická zpráva 

stavební fyziky“ a „Příloha č. 6.2“. 

 

g)  Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Požární ochrana stavby a konstrukcí - řešena samostatně viz příloha „Požární 

zpráva požárně bezpečnostního řešení“. 

 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

 

Materiály použité na stavbě splňují požadavky na ně kladené dle příslušných 

norem a vyhlášek, viz certifikáty použitých materiálů na stránkách jednotlivých 

výrobců. 

 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí  

 

 Není uvažováno s netradičními technologickými postupy a zvláštními 

požadavky na provádění a jakost nevržených konstrukcí. 

 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 

 

Není stanoven požadavek na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby. 
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k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými přepisy a normami. 

 

Náklady na kontroly, měření, zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných 

technických opatření. Zkouškou dodavatel prokáže dosažení předepsaných 

parametrů kvality díla. V případě opakované kontrolní zkoušky nebo testu z 

důvodů, které leží na straně dodavatele, hradí náklady na jejich opakování 

dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro 

korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo, datum a podmínky měření, 

výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), 

poznámky a podpisy odpovědných pracovníků. Před zakrytím díla musí být 

provedeny všechny předepsané zkoušky. 

 

l) Výpis použitých norem 

 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532  Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

a 

                        v budovách. Požadavky 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0833  Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 

 

 

Právní předpisy 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., O územní plánování a stavebním řádu (stavení zákon) 

vč. Změny350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou 

č. 62/2013 Sb. 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

NV č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
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Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

při práci 

NV č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

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. 

Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb ve 

Znění vyhlášky č. 268/20011 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   Martin Hort 

 

 

        ....……………. 
                 Podpis 
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3.  ZÁVĚR 

Bakalářská práce řeší zpracování prováděcí projektové dokumentace 

samostatně stojícího rodinného domu o třech podlažích. Objekt se nachází v obci 

Náměšť nad Oslavou v okrese Třebíč. Navrhovaná stavba je ze zděného 

konstrukčního systému určena pro 4členou rodinu. Součástí objektu je také garáž pro 

jeden automobil. 

 Při projektování byly použity potřebné normy, vyhlášky a přepisy, taktéž 

technické listy výrobců. Při prvotním návrhu byl kladen důraz na vyřešení funkčně-

provozního řešení dispozice celého objektu. Následně bylo možné postupovat 

v návrhu jednotlivých konstrukcí a dále pak zpracování kompletní projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle zadání. 

Zadání v určeném rozsahu je vypracovanou projektovou dokumentací 

dodrženo. Výkresová část dokumentace se také skládá z vypracovaného 

energetického štítku budovy, posouzení z hlediska akustiky, posouzení jednotlivých 

konstrukcí z hlediska tepelné techniky, dále je zpracováno požárně bezpečnostní 

řešení stavby a další přílohy dle zadání. 

 Ve své práci jsem se snažil zužitkovat veškeré dosažené znalosti a zkušenosti 

za dosavadní studium. 

Za předpokladu dodržení projektové dokumentace v průběhu realizace stavby 

vznikne ucelený funkční celek rodinného domu. 
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4.  SEZNAM POUŽÍTÝCH ZKRATEK 

 

AKU  akustická  

PD  projektová dokumentace   

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

SO  stavební objekt 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

OZN.  označení 

1.S  první suterénní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

ČSN  česká státní norma 

DN  průměr 

dl.  délka 

HI  hydroizolace 

č..  číslo 

KV  konstrukční výška 

Min.  minimálně 

m n.m.  metrů nad mořem 

odst.  odstavec 

k.ú.  katastrální území 

p.u.  požární úsek 

p.č.  parcelní číslo 

PB  prostý beton 

PE  polyetylen 

PHP  přenosný hasící přístroj 

Pozn.  Poznámka 

PBS  požární bezpečnost staveb 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

Tab.  tabulka 

S-  skladba 

ŽB  železobeton 

PB  prostý beton 

°C  stupeň Celsia 

EPS  extrudovaný polystyren 

XPS  expandovaný polystyren 

TI  tepelná izolace 

NN  nízké napětí 

m
2  

metr čtverečný 

m
3  

metr krychlový 

M  měřítko 

R  teplotní odpor konstrukce 

V  objem 

Viz.  odkaz 
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Abstrakt práce  Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Náměšti 

nad Oslavou v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržený jako 

dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt zastřešen 

plochými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu trvalého 

bydlení pro 4členou rodinu. V objektu se nachází také garáž 

pro auto. Obvodové stěny v suterénu jsou z betonových 

tvarovek zalité betonem. Obvodové stěny nadzemních podlaží 

jsou z cihelných tvárnic Porotherm s vloženou minerální 

izolací. Stropní konstrukce je železobetonová monolitická. 

Pozemek je ve velice mírném jižním svahu.  
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v anglickém 

jazyce  

The bachelor thesis has been solving a design of a detached 

house in Naměšt´ nad Oslavou of Třebíč district. The  

detached house has been designed as a two-floor house, partly 

cellared with a flat roof. The projet was created with the main 

aim of creating a permanent living for a four- member family. 
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A garage is a part of the project too. Perimeter walls of the 

basement are made of concrete blocks poured by concrete and  

for perimetric walls of the elevated floor were used  

Porotherm brick blocks stuffed with mineral isolation. A 

monolitic ceiling construction is combination of iron and 

concrete.A lot is located  on a southern subtle slope. 

A  part of the project is a technical evaluation, fire emergency 

measures, other calculations and outcome of building physics. 

The thesis is elaborated in the form of implementing project, 

a drawing  and  documentary part is included. 
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