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Abstrakt  
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům 
vilového typu. Objekt je řešen jako nepodsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím, 
který se nachází na rovinném terénu v klidném prostředí. Součástí domu je garáž pro dvě 
stání. Dům je navržen z cihelných tvárnic, zastřešený valbovou střechou včetně vikýře a dále 
plochými střechami využité jako terasy. Dispozičním řešením umožňuje komfortní bydlení 
pro 8-10 lidí.  
   
Klí čová slova 
Rodinná vila, terasa, inverzní střecha, dvojgaráž, systém Porotherm, obytné podkroví.  
  
  
  
Abstract 
The subject of Bachelor’s thesis is devise project documentation for villa-type house. The 
building is designed as a non-basement, two floors with attic, located on a flat ground in quiet 
environment. Part of the house is garage parking for two cars. House is designed of brick 
blocks, roofed hipped roof including dormer, further flast roofs used as terraces. Disposition 
enable comfortable accommodation for 8-10 people.  
  
Keywords 
Villa house, terrace, inverted roof, double garage, system of Porotherm, attic.  
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Úvod 
  
Objekt rodinného domu tvoří dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví pod valbovou 
střechou. Součástí objektu je garáž pro dvě stání. Každé podlaží obsahuje vlastní terasu, 
v 1NP je terasa přímo na terénu, ve 2.NP a v podkroví tvoří pochozí terasu plochá střecha. 
Dům je na vymezených částech obložen dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Vnější 
povrchová úprava (fasáda) domu  je v odstínu bílé. Střešní krytina je v černém odstínu. 
Výplně otvorů jsou dřevěné v barvě bahenní dub. Svým architektonickým řešením, 
nezasahuje do stávající zástavby. 
Dispozičně se jedná o pravidelný objekt se základními rozměry 25,05x12,9 m. Dům je 
rozdělen na 2 zóny, na denní tvořící přízemí objektu a dále noční zónu tvořící 2.NP a 
podkroví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
         

A) Identifikace stavby 
Jedná se  o novostavbu rodinné vily včetně doplňkových objektů na pozemku stavebníka 

parc.č.1045/8 a 1045/9 v k.ú. Stara Paka.  Objekt je nepodsklepen. Má tři nadzemní podlaží - 
přízemí a 2 patra pod sedlovou střechou, s přistavěnou garáží, zastřešenou plochou střechou. 
Stavba je vystavěna v systému POROTHERM. Půdorysné rozměry 25,05 x 12,9 m.  

Identifika ční údaje investora: 
Investor:              David Kristián, Heřmanice č.15, Nová Paka 509 01 
Identifika ční údaje projektanta: 
Projektant:                                                Jaroslav Štrop 

Bělá u Pecky 7, 507 82 Pecka 
               
Kontakt:                                  605 429 286 
Číslo autorizace:                                            -  
Identifika ční údaje stavby: 
Místo :                         pozemek parc.č.1045/8 a 1045/9 
                                                  v katastrálním území Stará Paka 
Obec :                   Stará Paka 
Okres:                Jičín 
Kraj :                             Královehradecký 
 
Účel :                            Novostavba rodinné vily  
                                        včetně doplňkových staveb  

 
 

B)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Zmíněná parcela je v zastavitelném území - dle územního plánu obce se jedná o 

plochu smíšenou obytnou - venkovskou. Směrem jižním od parcely č.1045/8 a 1045/9 se 
nacházejí nezastavěné plochy pozemků a lesní porost. Směrem východním je rozestavěný 
objekt rod.domku a směrem jihozápadním je také rozestavěný rod.dům. Na stavební 
parc.č.1045/8 a 1045/9 se nenacházejí žádná podzemní vedení inž. sítí či zařízení. 
 
 

C)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  

Údaje o provedených průzkumech: 
Dne 7.9.2011 byly provedeny práce nezbytné ke stanovení radonového indexu plochy 

zástavby na výše zmíněném stavebním pozemku parc.č.1045/8 a 1045/9. Dvěma ručně 
vrtanými sondami na hloubku 1,60 a 1,10 m nebyla zastižena hladina podzemní vody. Při 
realizaci výkopových prací bude nutno předem informovat archeologické pracoviště. 

 
Údaje o napojení na dopravní a technikou infrastrukturu: 

Příjezd a přístup na pozemek parc.č.1045/8 a 1045/9 je z místní komunikace na 
parc.č.1367/1.  
 
 



D) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení 
staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečistění životního prostředí.  
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečistění.  
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 
Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují.. 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což bude 
řešeno podrobněji v Požární zprávě.  
Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy způsobilou. 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného.  
 

E)   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny a projednány s dotčenými orgány. 

 
F)   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu územního rozhodnutí 

Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským 
úřadem. Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. 
 

G)   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstranění zeleně. Žádná jiná omezení nebyla 

zjištěna. 
 

H)   Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Termín zahájení výstavby: 4/2013 
Jaro 2013: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2013: Hrubá stavba 
Jaro 2014: Dokončovací práce 
Léto 2014: Konečné terénní úpravy 
Termín ukončení výstavby: červen 2014 
 
 

I)    Statistické údaje  

Údaje o podlahové ploše budovy: 

Plocha zastavěná rodinným domkem   268,76 m2 

• obytná část      210,84 m2    
• garáž         57,92 m2 

Zpevněné plochy (na poz.č.1045/8 a 1045/9)   176,31 m2 
• pojezdná část         63,54 m2   
• okapový chodník         66,25 m2  
• terasa             46,52 m2 

 

 

V Brn ě 5.12.2011 

Jaroslav Štrop 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveniště 
Objekt rodinného domku je na pozemku stavebníka parc.č. 1045/8 a 1045/9 v k.ú. Stará Paka. 
Je umístěn při severní hranici zmíněných stavebních pozemků.  

Pozemky určené k zastavění umožňují svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, 
velikostí a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Dům je obdélníkového tvaru, který má tři nadzemní podlaží. Druhé a třetí podlaží má 
samostatnou terasu. Objekt je zastřešen stanovou střechou se sklonem 30° a plochou střechou 
tvořící terasu. 
 Fasádní nátěr domu je v barvě bílé. Druhé podlaží bude mít dřevěnou fasádu.  
V případě použití palubek na sraz nebo P+D bude provětrávaná vzduchovou 
mezerou.Materiálem bude dřevo buď téměř bezúdržbové, přirozeně stárnoucí (modřín, 
thermowood), nebo s kvalitní povrchovou úpravou (exteriérové lazury fy Osmocolor). 
Alternativou je neprovětrávaný dřevěný obklad s mezerou (min.15 mm) mezi palubkami, 
které budou mít kosodélný tvar (seříznuté hrany). 
 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a řešení 
vnějších ploch 

Základy jsou z prostého betonu, obvodové stěny  POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm a 
pěnový polystyrén EPS tl. 140 mm, vnitřní nosné stěny POROTHERM 30 Profi, příčky 
z cihel pálených tloušťka 125 a 150 mm. Stropní konstrukce bude zhotovená 
z keramobetonových nosníků POT a z keramických vložek MIAKO.  
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

  Příjezd a přístup na pozemek parc.č.1045/8 a 1045/9 je z místní komunikace na 
parc.č.1367/1. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Příjezd na pozemek bude zajištěn po pozemní komunikaci sousedící s pozemkem. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí, okolní pozemky a stavby 

Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí 
vůbec. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale po dokončení 
stavba přispěje ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. 

 

 



g)   Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm    

 

h)      Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

Dne 7.9.2011 byly provedeny práce nezbytné ke stanovení radonového indexu. Průzkum 
vyhodnotil daný pozemek s nízkým radonovým výskytem.  

 
i)     Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 
 

------------------ 
 
 
j)     Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Dům sestává ze dvou hmot. Hlavní hmota je třípodlažní se sedlovou a plochou 
Střechou. Půdorysný tvar obdélníku je orientován po vrstevnicích.  
Druhou přičleněnou hmotou je garáž pro dvě stání. 

 
k)     Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, 
aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. 

 

l)     Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavební činnost bude organizována v souladu nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 137/118 Sb.) 
a dalším požadavkům na staveniště. 
Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní 
postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby ověřit na staveništi inženýrské sítě, 
podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím zemních prací 
musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných překážek. 
 
 
 



2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek poškození stavby, její části, technické vybavení, instalované vybavení 
nebo okolní zástavby. 
 
 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Je řešená samostatným projektem. 
 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ  
 

Stavba negativně neovlivní svým provozem životní prostředí. 
Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpadů. V úvahu připadají (zatřídění dle 
katalogu odpadů): 
 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY ( ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

 
20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů v podskupině 15 01) 
20 01 01 Papír a lepenka  
20 01 02  Sklo  
20 01 11  Textilní materiály  
 
20 02   Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad  
20 02 02  Zemina a kameny 
20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad  
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Při užívání stavby musí být respektován vyhláška OTP  268/2009 zákony. Stavba je 
navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby 
nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby nebude ohrožena 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Ochrana proti hluku a vibracím je zajištěna konstrukčním řešením stavby a použitím 
příslušných izolací. Jedná se o rodinný dům, tedy objekt s nevýrobní činností, nepředpokládá 
se tedy navýšení hluku a otřesů vlivem technických zařízení. 
 



7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Budova je navržena v souladu s ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Energetická 
náročnost je ovlivněna tvarem budovy, jejím dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a 
velikostí oken, použitými materiály a vytápěcími systémy. Při návrhu budovy byly 
respektovány klimatické podmínky lokality. 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Stavba není řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy. Při provedení radonového průzkumu 
byl zjištěn nízký radonový index pozemku. Tomu vyhovují opatření v objektu. V objektu 
bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů, která pro dané radonové riziko vyhovuje. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, 
zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
a) Kanalizační přípojka 

Splaškové vody z objektu budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace přes 
revizní šachtu umístěnou na parcele stavebníka. Dešťové vody budou svedeny do 
vsakovacího zařízení, umístěné na parcele stavebníka. 
 
b) Vodovodní přípojka 

Objekt je napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě, umístěné na parcele stavebníka.  

 
c) Elekro přípojka 

Objekt bude napojen na stávající elektrický řad obce, který je ukončen 
elektrorozvaděčem v plotovém pilíři. Z plotového pilíře bude napojen domovní rozvaděč 
umístěný v chodbě objektu RD. 

 
d) Plynová přípojka 

Objekt bude napojen na stávající nízkotlaký plynový řad obce, který je ukončen 
hlavním uzávěrem plynu v plotovém pilíři. Z plotového pilíře bude napojena plynová přípojka 
do objektu RD. 

 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÉ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 

Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení 
 
 
 
 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
A) ÚČEL OBJEKTU 
 
Objekt rodinného domu vilového typu je určen pro dvougenerační rodinné bydlení pro 8-10 
osob s možností parkování pro dva automobily. 
 
B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZI ČNÍHO A   
   VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ   
OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI  
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
- Architektonické a výtvarné řešení 
Objekt rodinného domu je tvořen dvěmi nadzemními podlažími a obytným podkrovím pod 
valbovou střechou a plochými střechami. Součástí objektu je garáž pro dvě stání. Každé 
podlaží obsahuje vlastní terasu, v 1NP je terasa přímo na terénu, ve 2.NP a v podkroví tvoří 
pochozí terasu plochá střecha. Dům je na vymezených částech obložen dřevěným obkladem 
ze sibiřského modřínu. Vnější povrchová úprava (fasáda) domu  je v odstínu bílé. Střešní 
krytina je v černém odstínu. Výplně otvorů jsou dřevěné v barvě bahenní dub. Svým 
architektonickým řešením, nezasahuje do stávající zástavby. 
 
- Funkční a dispoziční řešení 
Dispozičně se jedná o pravidelný objekt se základními rozměry 25,05x12,9 m. Dům je 
rozdělen na 2 zóny, na denní tvořící přízemí objektu a dále noční zónu tvořící 2.NP a 
podkroví. Hlavní vstup do budovy je řešen v severním průčelí objektu. Přes prostor zádveří, 
odkud je možné jít do šatny nebo do technické místnosti se přímo vchází do vstupní haly, 
odkud jsou přístupny jednotlivé místnosti přízemí a přímé napojení na schodiště do vyšších 
pater. Prostor přízemí je tvořen obývacím pokojem  s jídelnou, volně navazujícím 
kuchyňským koutem, z kterého je řešen přístup do spižní komory. V přízemí nachází 
hygienické zázemí tvořící samotným WC a koupelnou. Dále je navržena společenská 
místnost, pracovna a ložnice pro hosty. Tyto tři místnosti mohou být využity jako trvale 
obytné místnosti např. pro starší členy rodiny. Místnost vedle schodiště bude tvořit úklidovou 
místnost a prostor pod schodištěm může být využit jako sklad sezónních věcí a potřeb. 
Druhé nadzemní podlaží tvoří samostatnou bytovou jednotku přístupnou ze schodiště, které 
volně navazuje na prostor chodby. Z této chodby jsou přístupny jednotlivé místnosti – 2x 
dětský pokoj, ložnice, koupelna + wc, obývací pokoj. Obývací pokoj je propojen s kuchyní, 
která obsahuje jídelní kout a dále místnost spíže. Z obývacího pokoje je přes balkonové dveře 
přístup na prostornou pochozí terasu, která tvoří plochou střechu dvojgaráže. Tato terasa je 
určena pro obytnou buňku druhého nadzemního podlaží. Podkroví je přístupné po schodišti 
z 2.NP, které volně navazuje na prostor chodby. Z této chodby jsou přístupny jednotlivé 
místnosti podkroví – 2x dětský pokoj, ložnice, komora a koupelna se záchodem a dále přes 
balkonové dveře přístup na nejvyšší pochozí terasu určenou právě pro podkroví. Tato terasa 
tvoří zastřešení části 2.NP. Prostor nad podkrovím je bez využití a bude sloužit jako přístup 
na střechu a ke komínu. Přístup do tohoto prostoru je řešen pomocí stropního poklopu, se 
skládacími schody, umístěného v chodbě podkroví. Pro výlez na střechu je ve střešním plášti 
umístěn střešní poklop. Dispoziční uspořádání místností jednotlivých podlaží  je patrné 
z výkresové části. Výškové uspořádání je patrné z příčného a podélného řezu. Objekt 
rodinného domu je tvořen jedním požárním úsekem.  
 



Stavebník je vlastníkem pozemku parc. č.1045/8 a 1045/9 v k.ú. Stará Paka. Jedná se o 
pozemek rovinný, nezastavěný. Na sousedních pozemcích se nachází zastavěná plocha. 
Polohopisné umístění objektu rodinného domu na stavebním pozemku vychází z polohy 
umístění podzemních inž. sítí a z požárně bezpečnostního řešení stavby. Umístění je patrno z 
technické situace, kde je současně zobrazena návaznost na domovní přípojky inž. sítí.  
Objekt je umístěn v dostatečném odstupu od místní komunikace, mimo ochranná pásma 
pozemních telekomunikačních vedení a mimo ochranná pásma podzemních vedení elektro.  
Terénní úpravy přilehlého okolí rodinného domu  budou řešeny na jednotnou úroveň -0,300 m 
od úrovně podlahy přízemí. V jižním průčelí domu bude vytvořena terasa se zpevněnou 
plochou o velikosti 6,5x 2,8 m. 
 
Úprava řešení návaznosti objektu k veřejnému prostranství bude dáno samostatnými 
stavebními objekty (sadové a terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, oplocení 
pozemku). 
 
Vzhledem k charakteru dané stavby nebyly stanoveny požadavky na užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
 
C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSV ĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 
 
Plocha zastavěná rodinným domkem   268,76 m2 

• obytná část      210,84 m2    
• garáž         57,92 m2 

Zpevněné plochy (na poz.č.1045/8 a 1045/9)   176,31 m2 
• pojezdná část         63,54 m2   
• okapový chodník         66,25 m2  
• terasa             46,52 m2 

 
Vstup do objektu je orientován ze Severu. V severní části jsou ty to místnosti – technická 
místnost, koupelna, wc, šatna, spižní komora a společenská místnost. Na strany JZ, J a JV 
jsou orientovány především obytné místnosti – ložnice, dětské pokoje, obývací pokoje. 
 
 
D) TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
D.1 ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací je třeba předem nechat vytyčit veškerá příp. podzemní vedení 
inž. sítí u příslušných správců zařízení. Zemní práce budou spočívat v sejmutí skrývky ornice 
v tl. 30 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na deponii na  pozemku pro zpětné terénní 
úpravy lokality. Musí být uložena tak, aby nebránila v provádění stavebních prací či dopravě 
a skládce materiálu. Sejmutá ornice bude na pozemku udržována v bezplevelném stavu a po 
dokončení rodinného domu bude využita k ozelenění okolí stavby. Vytěžená zemina 
z hloubených rýh bude rovněž uložena na pozemku stavebníka pro pozdější realizaci násypů. 
Hloubka založení objektu je navržena do nezámrzné hloubky. Výkopy budou prováděny 
strojně a dočištěny ručně, tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou 
dokumentací základových konstrukcí. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a 
ověří únosnost zeminy. Výkop je třeba chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po 



terénu. V případě intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem z šachty připravené na 
dně výkopu. Veškeré podsypy budou hutněny po vrstvách na 0,2 MPa. 
 
 
D.2 ZÁKLADY 
Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové dokumentace. 
Betony použité pro základové konstrukce jsou z prostého betonu třídy C16/20. V základových 
konstrukcích je třeba vynechat prostupy pro domovní rozvody a přípojky inž. sítí.  
Před zahájením betonáže se na upravenou základovou spáru uloží zemnící pásek FeZn 30x4 a 
jednotlivé vývody pro hromosvody a uzemnění celého objektu. Před realizací podkladní 
betonové mazaniny v tl. 100 mm je nutno podklad ze štěrkopísku řádně hutnit. Podkladní 
betonová mazanina se vyztuží pomocí KARI sítě 150/150/6. Základový pás se v místech 
bodového zatížení vyztuží dle statického výpočtu. V místě příček se uloží KARI síť 
100/100/8 v pásech šíře 500 mm pod horním lícem podkladního betonu. 
 
 
D.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry Poroterm Profi. Vnitřní konstrukce jsou navrženy z tvárnic Porotherm 24 Profi, 
14 Profi a 11,5 Profi taktéž na maltu pro tenké spáry. První řada tvárnic bude provedena na 
vápenocementovou maltu Porotherm Profi AM. Překlady otvorů jsou navrženy z Porotherm 
7, kde minimální uložení těchto překladů je 125 mm. Sloupy vynášející průvlaky jsou 
navrženy z železobetonu a je třeba provést statický výpočet. 
 
 
D.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce je provedena ze systému Porotherm (kerambetonové nosníky POT a 
stropní vložky MIAKO). Osová vzdálenost POT nosníku je 500 a 625 mm dle výkresu tvaru 
stropu. Minimální uložení nosníků je 125 mm. Nosníky je nutno podepřít vodorovnými 
dřevěnými hranoly se sloupky a řádně zavětrovány, podloženy a zaklínovány. Nadbetonávka 
stropních vložek tl. 60 mm vyztužená svařovanou sítí. Celková tloušťka stropní konstrukce 
bude 250 mm. Vodorovné průvlaky jsou navrženy z železobetonu a je třeba provést statický 
výpočet. 
 
 
D.5 KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště je řešeno jako deskové železobetonové včetně mezipodesty – nutno provést 
statický výpočet. Sklon schodišťového ramene je 29° a šířka schodišťového ramene je 1100 
mm a mezipodesty 1200 mm. 
Velikost schodišťových stupňů v 1.NP je 10x165,8x298,4 mm, 
velikost schodišťových stupňů v 2.NP je 10x162,5x305 mm. 
Stupnice a podstupnice je obložena dřevěným obkladem řešený systémem TOP-STEP. 
Schodišťové madlo je ve výšce 1000 mm. 
 
 
D.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Zastřešení hlavní hmoty objektu je valbovou střechou s vikýřem. Dřevěné vázané konstrukce 
krovu jsou patrny z výkresové části krovu. Minimální vzdálenost dřevěných konstrukcí od 
omítnutého komínového tělesa je 50 mm. Pozednici je nutno kotvit do svislých nosných 



konstrukcí (žb věnce) cca po 1,5 m. Střešní krytina je z pálených tašek KM-BETA 
HODONKA v barvě černé. Sklon střešních rovin je 30°. 
 
Zastřešení dvojgaráže a částečně obytné části je plochou obrácenou (inverzní) střechou, 
tvořící pochozí terasu. Nášlapná vrstva tvořená betonovými dlaždicemi na rektifikovaných 
podložkách. Sklon ploché střechy je 2% a odvodnění je do okapu. 
 
 
D.7 KOMÍN 
Komínové těleso je řešeno pomocí cihelných komínových tvárnic CIKO vel. 400x400 mm 
s vnitřní šamotovou vložkou Ø190 mm. Uvnitř objektu bude komín omítnut. Komínové těleso 
bude nad střechou v předepsané výši zakončené sklobetonovou krycí deskou s přesahem a 
okapnicí. Šamotové vložky komínového průduchu budou utěsněny dle podmínek výrobce 
komínového systému a budou doplněny typovými prvky pro zaústění topidla či vybíracími 
dvířky. Před užíváním objektu je nutno nechat prohlédnout komín oprávněnou odpovědnou 
osobou. 
 
 
D.8 PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
Příčky jsou provedeny v tloušťce 150 mm z příčkových cihel Porotherm 14 Profi. Příčky 
v tloušťce 125 mm budou provedeny z příčkových cihel Porotherm 11,5 Profi na maltu pro 
tenké spáry Porotherm Profi. Překlady otvorů v příčce tl.150 mm jsou navrženy z Porotherm, 
u otvorů v příčce tl. 125 mm jsou nad ocelovou lisovanou zárubní vloženy 2 Ø R8. 
 
 
D.9 PODLAHY 
V prostoru přízemí je navržena skladba podlahy o celkové tl. 250 mm vzhledem k uložení na 
terénu, způsobu užívání daných prostor. V patrech je navržena skladba o celkové tl. 150 mm. 
Jedná se o ,,plovoucí” podlahu oddělenou od zdiva pomocí dilatačních pásků tl. 15 mm. 
Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev jsou řešeny ve výpisu podlah. 
Rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev jsou překryty přechodovou lištou. U všech 
podlah se uvažuje se soklem nebo lištou na navazující stěně, a to v materiálu dle druhu 
nášlapné vrstvy. 
 
 
D.10 VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně otvorů jsou samostatně vypsány ve výpisu PSV prvků (součást výkresové 
dokumentace). Okna a dveře jsou navrženy z dřevěných europrofilů Slavona SC92 a zaskleny 
izolačním trojsklem s pokovením a s vyplněním mezer mezi skly argonem. Vnější povrchová 
úprava je v odstínu bahenní dub. Dveře v interiéru jsou dřevěné do ocelových zárubní a jsou 
podrobně charakterizovány ve výpise PSV. Výplně otvorů lze oproti navrženým definovaným 
standardům upravit dle požadavků budoucích uživatelů. 
 
D.11 VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Povrchové úpravy stěn: 
Stěny budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové štukové, včetně přednástřiku. 
Prostory koupelen a WC budou obloženy keramickými obklady dle výběru investora. Způsob 
provedení obkladů bude stanoven v průběhu stavby dle druhu obkladu. Jedná se o ukončovací 
lišty a přechodové lišty atd. Pod obklady budou provedeny cementové omítky. 
Povrchové úpravy stropů: 



Stropy budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové štukové. Jednotlivé stěny a 
stropy budou opatřeny nátěrem v barvách dle výběru investora, příp. uživatele). 
 
D.12 TEPELNÉ IZOLACE 
Podlaha na terénu: 
- ve skladbě podlahy je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 150S 
- tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,035 W/m.K 
 
Obvodová stěna: 
- obvodové stěny objektu jsou zatepleny po obvodu kontaktním izolačním systémem, který   
   zahrnuje tepelnou izolace z pěnového polystyrenu (grafitového) BAUMIT EPS-F PLUS 
- tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,032 W/m.K 
 
Sokl, spodní stavba: 
- soklová část je zateplena pomocí izolační desky ISOVER EPS SOKL 
- tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/m.K 
- zateplení základu je pomocí izolační desky ISOVER EPS PERIMETR 
- tl. 100 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W/m.K 
 
Plochá střecha: 
- spádová vrstva ploché střechy tvoří spádové desky z polystyrenu RIGIROOF EPS 200 S 
- tepelněizolační vrstva je tvořena extrudovaným polystyrenem XPS STYRODUR 3035 CS 
 
Šikmá střecha: 
- mezi krokvemi je navržena minerální izolace ze skelných vláken ISOVER UNIROL PROFI 
- tl. 140 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,033 W/m.K 
- pod krokvemi je navržena minerální izolace ze skelných vláken ISOVER MULTIMAX 30 
- tl. 50 mm, součinitel tepelné vodivosti λ=0,030 W/m.K 
 
 
D.13 KROČEJOVÁ IZOLACE 
Kročejová izolace navržená do konstrukce podlah v patrech, tvořená izolací z minerální plsti 
(kamenná vlákna) ISOVER T-N 3,0 v tloušťce 30 mm. 
 
 
D.14 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A TLAKOVÉ VOD Ě 
Hydroizolace spodní stavby: 
Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolační folie FATRAFOL 803 tl. 2,0 mm včetně 
oboustranné ochranné geotextilie ze syntetických vláken FATRATEX – H200, která brání 
možnému mechanickému poškození. Folie bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén. 
 
Hydroizolace ploché střechy (terasy): 
Izolace ploché střechy tvoří hydroizolační modifikovaný SBS pás s nosnou vložkou 
z polyesterového rouna POLYELAST EXTRA TR5 tl. 5,2 mm. 
 
Hydroizolace mokrých provozů: 
V mokrých provozech (koupelna, wc) bude aplikován na stěnách a podlaze systém stěrkové 
hydroizolace. Stěrka je aplikována na připravený očištěný vyrovnaný povrch stěny či podlahy 
v poloze pod obkladem či dlažbou. Součástí systému je i lepidlo, spárovací hmota a tmel pro 
podkládání obkladu a dlažby. 



D.15 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
Obsahuje:  vchodové dveře 
  balkonové dveře 
  vnitřní dveře 
  dřevěná okna 
  vnitřní parapetní desky 
  schodišťové madlo a zábradlí 
  ostatní výrobky 
 
 
 
D.16 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
Obsahuje:  zábradlí na terase 
 
 
D.17 KLEMPÍ ŘSKÉ VÝROBKY 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
Obsahuje:  oplechování parapetu 
  podokapní žlab 
  svodová dešťová roura 
  oplechování atiky 
  lemování komína 
 
 
D.18 PODHLEDY 
Sádrokartonové podhledy RIGIPS na pozinkovaném roštu. Podhled musí splňovat požadavky 
na voděodolnost v místech upřesněných legendou ve výkresech půdorysů. V prostoru vstupní 
haly bude podhled tvořit dekorativní prvek tvořený bodovým osvětlením.  
 
 
 
E) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A   
     VÝPLNÍ OTVOR Ů 
 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická bilance 
objektu je dána Energetickým štítkem obálky budovy, který je přílohou tepelně technického 
řešení projektu. Na základě výpočtů jsou u všech svislých,vodorovných i šikmých konstrukcí 
splněny požadované normové hodnoty prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (2011). 
 
  
F) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRS KO- 
    GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU  
 
Pro projekt bakalářské práce se uvažují nepropustné zeminy. Okolo objektu je vytvořeno 
drenážní potrubí ve spádu alespoň 1%. Pod podkladním betonem je vytvořena zhutněná 
vrstva štěrkopísku. 
 
 



G) VLIV OBJEKTUA JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ   
     PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 
 
Vzhledem k charakteru zástavby pro bydlení nebude mít pozemek s RD žádný negativní vliv 
na životní prostředí. Likvidace domovního odpadu bude prováděna obvyklým způsobem 
v místě stavby. Odpad bude odkládán do určené nádoby umístěné v přístřešku na hranici 
pozemku. Pravidelný odvoz bude za úplatu zajišťovat profesionální firma mající s obcí Stará 
Paka smlouvu k této činnosti. 
 
 
H) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt rodinného domu je napojen vjezdem na veřejnou místní komunikaci na parcele č. 
1367/1 a přístupovým chodníkem ústícím do komunikace pro pěší.  
 
 
I) OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,   
    PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
Stavební parcela pro výstavbu RD není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy 
půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmicitou.  
 
Na pozemku bylo provedeno měření půdního radonu a závěrem měření je nízký radonový 
index. Protiradonové opatření spočívá v použití hydroizolační folie s protiradonovou 
charakteristikou. 
 
Hlavní dopravní tah je od pozemku vzdálen v dostatečné vzdálenosti, proto není nutné 
uvažovat žádné hlukové zatížení z dopravy, které by bylo nutno ve vztahu k dané lokalitě 
samostatně posuzovat. Není znám ani jiný zdroj venkovního hluku v dané lokalitě.  
 
 
J) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Sousedící parcely nejsou v žádném případě dotčeny požárně nebezpečným 
prostorem – viz požárně bezpečnostní řešení. Ostatní obecně technické požadavky byly 
dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 15.5.2012 
Jaroslav Štrop 



 
 
Závěr  
  
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům 
vilového typu. Objekt je řešen jako nepodsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím, 
který se nachází na rovinném terénu v klidném prostředí. Součástí domu je garáž pro dvě 
stání. Dům je navržen z cihelných tvárnic, zastřešený valbovou střechou včetně vikýře a dále 
plochými střechami využité jako terasy. Dispozičním řešením umožňuje komfortní bydlení 
pro 8-10 lidí.  
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