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1. Architektonické a stavebně technické řešení �

 

1.1.�Účel objektu  

�

'edná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu s provozovnou 

trvalého charakteru o jedné bytové jednotce pro čtyřčlennou rodinu, včetně napojení na 

inženýrské sítě, sjezdu na místní komunikaci a zpevněných ploch objektu. Půdorysné rozměry 

jsou 20x 10 m.  

 

1.2.�Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Architektonické řešení  

Řešení rodinného domu vychází z okolní zástavby. Jedná se o lokalitu Nová Paka, kde stojí 

volně umístěné domy na parcelách. Svažitost terénu je orientována k severu. Podél severní 

hranice pozemku vede komunikace o šířce 6,5 m lemovaná po obou stranách chodníky o  

šíři 2 m.  

Navržený RD je členitého půdorysu. Přístup k RD je ze severní stany, z jižní strany je přístup 

na terasu. Po příjezdové zpevněné ploše a chodníku se dostaneme ke vchodu do RD. 

Zastřešení domu bude pomocí sedlové střechy se střešní krytinou BRAMAC hnědé barvy, 

pod úhlem 35°. Fasáda RD bude světle žluté barvy, okna budou plastová s povrchovou 

úpravou umělého dřeva tmavého odstínu, dveře budou dřevěná tmavého odstínu. Venkovní 

obklad soklu pásky Klinker do výšky 100 mm od upraveného terénu. Zpevněné plochy 

příjezdové cesty a chodníku budou ze zámkové dlažby. RD dům bude postaven z cihelného 

sytému POROTHERM.  

 

Funkční, dispoziční a výtvarné řešení  

V přízemí RD se nachází: – zádveří 

– kotelna 

– 2x wc 

– 2x sklad 

– prodejna 

– kancelář 



– obývací pokoj s kuchyní 

– chodba 

– schodiště 

Ve 2NP RD se nachází: – koupelna 

– ložnice 

– chodba se šatnou 

– 3x pokoj 

– pracovna 

– wc 

 

Hlavní vchod do budovy je v 1 NP do zádveří. Ze zádveří můžeme vejít do skladu rodinného 

domu a na chodbu. Na chodbě se nachází schodiště do 2NPa dále možnost vstoupit do 

kotelny, na wc s umývátkem, kanceláře a obývacího pokoje s kuchyní. Obývací pokoj a 

kuchyň jsou spojeny, odtud je vchod na zahradu. Provozovna má vlastní vchod. Z prodejny se 

dostaneme do skladu a kanceláře. Z kanceláře je přístupné wc s umyvadlem a chodba obytné 

části. Provozovna a obytná část jsou dispozičně odděleny. Po schodišti se dostaneme do 2NP 

kde je chodba. Z chodby je přístupná pracovna a 3 pokoje. Dále se průchodem dostaneme do 

chodby se šatnou, odtud dále na wc, koupelnu a do ložnice. 

 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu  

Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, které byly dotčeny 

stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. Zelená plocha bude 

zatravněna a osázena keřovitými rostlinami a menšími stromy.  

 

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch a komunikací bude brán na zřetel na 

vyhlášku 398/2009 X O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno 

tak, aby nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. Samotný RD není řešen jako 

bezbariérový.  

 

 

 



1.3.� Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, osvětlení a 

oslunění �

�

�ředpokládaná kapacita jsou 4 osoby. Objekt má 1NP a 2NP. Podlaží jsou propojena vnitřním 

schodištěm.  

X Užitná plocha      232,35 m2  

X Zastavěná plocha     152 m2  

X Obestavěný prostor      904,21 m3  

X Max výška hřebene nad upraveným terénem  7,55 m  

X Půdorysné rozměry objektu    20 x 10 m  

X Zpevněné plochy      91 m2  

X Vymezení stavebního pozemku    812 m2 

 

1.4.�Technické a konstrukční řešení, požadovaná životnost  

 

Novostavba RD s provozovnou je řešena jako nepodsklepená stavba na betonových pásech z 

betonu C 16/20. Podkladní deska z betonu C 16/20. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou 

navrženy z cihelného sytému POROTHERM. Stropní konstrukce je tvořena nosníky POT a 

tvarovkami MIAKO. Z velké části je strop proveden pomocí závěsného sádrokartonového 

podhledu KNAUF. Střešní konstrukce je sedlová z dřevěných prvků vaznicové soustavy. 

Okna jsou jednokřídlá a dvoukřídlá zasklená izolačním dvojsklem. Venkovní vchodové dveře 

jsou dřevěná. Kolem RD je vytvořen okapový chodník z dlaždic 500 x 500 mm. Příjezdová 

cesta a sjezd budou ze zámkové dlažby.  

 

Požadovaná životnost  

Životnost stavby se předpokládá 50 – 100 let, při opomenutí živelných či jiných katastrof.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavebně konstrukční řešení stavby 

 �

1.4.1. Práce HSV 

  

a) zemní práce  

Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pásy a vedení 

inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku a k objektu. Podle podmínek 

určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních prací objekt rodinného domu 

vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné 

výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice a to do hloubky cca 250 mm. Sejmutá 

ornice se uloží na pozemku investora, parce č. 775/1. Následně se vykopou rýhy pro 

základové pasy pod obvodovými stěnami a pod vnitřními nosnými stěnami. Vytěžená zemina 

z výkopů a rýh bude ponechána na skládce pro zpětné zásypy a hrubé terénní úpravy. Dále se 

provede ruční začištění základové spáry. Dle projektu se také vykoupou rýhy pro přípojky sítí. 

Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem od objektu, aby 

nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem.  

V případě, že se objeví nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob zakládání 

objektu.  

 

b) základové konstrukce 

Objekt bude založena na původní únosné zemině s únosností 200 kPa. Základy se provedou z 

betonu C16/20. Založení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v 

základové spáře. Pro přesnou klasifikaci hornin bude nezbytná přejímka základové spáry 

geologem. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou 

hloubku 0,8 m. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 

základovou spáru. V projektu je uvažováno založení na dobře propustné zemině a není proto 

nutno provádět drenáž. Založení objektu bude na základových pásech doplněných betonovou 

deskou. Základové pásy pod obvodovou zdí tl. 500 mm navrženy šířky 650mm a hloubky 

1000 mm až na úroveň X1,250 m. Základové pásy pod vnitřními zdmi tl. 250 mm navrženy 

šířky 650 mm a hloubky 600 mm až na úroveň X0,850 m. Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 

je vyztužen KARI sítí o průměru prutů 6 mm a velikost ok 100 x 100 mm. Nutno vynechat 

prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody kanalizace). Veškeré prostupy základy a 

podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené 

pokyny výrobců. Základy provádět dle výkresové části projektové dokumentace. 



c) svislé nosné konstrukce  

Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém POROTHERM. Obvodové nosné zdivo tl. 

500 mm je z broušených cihelných bloků POROTHERM 50Hi, rozměry 238 x 500 x 250 

mm. Střední nosné zdi tl. 250 z broušených cihelných bloků POROTHERM 24 P+D, rozměry 

238 x 240 x 250 mm. Dělící příčky v tloušťkách 100 mm z broušených cihelných bloků 

POROTHERM 8 P+D. Veškeré svislé nosné konstrukce systému POROTHERM jsou 

vyzděny na tepelněizolační maltu.  

Při styku s nosným zdivem je nutné příčky zavázat do zdiva dle technologických předpisů 

výrobce.  

Dřevěné sloupky u hlavního vchodu podporující střešní konstrukci budou opatřeny 

protipožárním nátěrem.  

V projektovaném RD bude v kotelně umístěn komínový systém SCHIEDEL. Komín bude 

ukončen hlavicí odkouření. V nadstřešní části bude komínové těleso obloženo pásky 

SCHIEDEL cihlové barvy. Komín bude od obvodového zdiva dilatován 20 mm spárou 

vyplněnou minerální rohoží.  

 

d) vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce v části 1NP bude navržena z keramických stropu POROTHERM (stropní 

nosníky POT a vložky MIAKO 19/62,5, 19/50, 8/62,5). Roznášecí deska tl. 60 mm z betonu 

C20/25 vyztužená KARI sítí Ø 6 mm, velikost ok 100 x 100 mm. Celková tloušťka stropní 

konstrukce včetně roznášecí desky je 250 mm.  

Stropní konstrukce v celé části 2NP bude tvořena zavěšeným SDK podhledem na dřevěné 

prvky krovu.  

Stropní konstrukce provádět dle výkresové části projektové dokumentace.  

Obvodové a vnitřní věnce RD budou provedeny z ŽB, beton C20/25 s výztuží 4 Ø R10, 

třmínky Ø 6 mm po 250 mm. Obvodový věnec bude obezděn věncovkou POROTHERM VT 

8 a zateplen tepelnou izolací EPS 70Z tl. 130 mm. Do obvodových věnců budou uchyceny 

dřevěné pozednice pomocí pásové oceli a šroubu.  

Nad okenními a dveřními otvory v obvodovém a vnitřním nosném zdivu, jakož i v příčkách 

budou osazeny cihelné překlady POROTHERM (PTH překlad 7 délek 1,75; 1,5; 1,25; 1,0 m).  

Železobetonový překlad bude proveden z betonu C20/25, překlad je opatřen tepelnou izolací 

EXPS tl. 200 mm.  



e) střešní konstrukce 

Zastřešení RD je tvořeno sedlovou střechou ve spádu 35°. Jako střešní krytina byla zvolena 

keramická střešní krytina BRAMAC. Pro řešení všech detailů střechy (hřeben, okap, ukončení 

štítů, prostupy střechou pod.) budou použity prvky střešního systému BRAMAC. Krytina je 

kladena na laťování včetně kontralatí. Pod kontralatě je provedena pojistná folie BRAMAC 

UNIVERSAL. Při pokládce krytiny nutno dodržovat technologický postup podle výrobce. 

Konstrukce krovu je navržena dřevěná vaznicová soustava. Pozednice budou kotveny do ŽB 

věnců pomocí ploché oceli a vrutů. Vaznice budou kotveny do železobetonových 

dobetonávek pomocí ploché oceli a vrutů. Konstrukce krovu bude provedena dle PD. 

Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům 

např. Lignofix TOP Profi.  

Dimenze a rozmístění jednotlivých prvků jsou patrné z výkresové dokumentace.  

f) schodiště  

Vnitřní schodiště je řešeno jako dvouramenné železobetonové schodiště. Výška stupně 184,4 

mm, šířka 275 mm. Mezipodestu podporuje podestový nosník 250 x 290 mm. Tloušťka 

schodišťových desek je 100 mm. Schodiště opatřeno zábradlím výšky 900 mm.  

1.4.2. Práce PSV  

a) izolace proti vodě a radonu  

Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizolační asfaltové pásy BITAGIT SI.                

Z důvodu nízkého radonového rizika není nutno zajišťovat protiradonovou izolaci.  

V místnosti koupelny bude v podlahové konstrukci na anhydritový potěr provedena 

hydroizolační stěrka. Do výšky 300 mm na vnějších stěnách nad hydroizolací bude provedena 

hydroizolační stěrka.  

 

 

 

 



b) tepelná izolace 

Tepelná izolace v podlahových konstrukcích v 1NP bude provedena z minerálních desek 

ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 120 mm. Minerální desky se volně položí na podlahovou 

konstrukci. Podlahové kročejová izolace ve 2NP ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 50 mm.  

V podhledech bude objekt izolován tepelnou izolací ROCKWOOL MULTIROCK tl. 280 

mm. Součástí věnců bude izolace EPS tl. 130 mm. 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v 

kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací 

předměty v koupelnách, především pak vany.  

Umístění tepelné izolace je patrné v PD.  

c) střešní krytina  

Jako střešní krytina byla zvolena keramická střešní krytina BRAMAC. Pro řešení všech 

detailů střechy (hřeben, okap, ukončení štítů, prostupy střechou pod.) budou použity prvky 

střešního systému BRAMAC.  

d) truhlářské výrobky  

Okenní výplně jsou plastová okna a francouzská eurookna dvoukřídlé s mikroventilací s 

izolačním dvojsklem (Uw = 1,1 W/m2K), barevné provedení tmavě hnědá, kování standart. 

Vchodové dveře jednokřídlé s izolačním dvojsklem (U = 1,5 W/m2K). Vnitřní parapet 

dřevěný lakovaný. Zárubně jsou obložkové, u vchodových dveří rámové. 

e) klempířské výrobky  

Venkovní parapety jsou hliníkové (tažené). Okapový systém BRAMAC. Veškeré klempířské 

výrobky jsou v tmavě hnědé barvě. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – 

Navrhování klempířských konstrukcí. Odvod dešťových vod ze střechy bude provedený 

půlkruhovým žlabem rozměru 125 mm, který se napojí na kruhový svod 100 mm.  

 

 



f) zámečnické výrobky  

Jedná se o drobné kotvící a zajišťující zámečnické výrobky v konstrukci krovu a také další 

drobné kotvící prvky potřebné při výstavbě.  

g) podlahy  

Konstrukce podlah jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapné vrstvy podlah jsou 

keramická dlažba, laminátová podlaha a anhydritový potěr. Skladby viz. výkresová 

dokumentace.  

Anhydritové a betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány vkládaným 

okrajovým páskem. Přechody mezi jednotlivými druhy konečných nášlapných vrstev budou 

řešeny pomocí přechodových podlahových lišt.  

Venkovní terasa je navržena z mrazuvzdorné keramické dlažby. Zpevněné plochy budou z 

betonové zámkové dlažby položené do kladecí vrstvy frakce 4 – 8 mm na podsypu z drceného 

kameniva frakce 0 – 32 mm zhutněného na 0,2 MPa.  

h) obklady a dlažby  

Obklady stěn keramickými obklady budou provedeny do výšky 1500 mm v koupelně a na 

WC. Sokl bude proveden z KLINKER pásků.  

h) malby, nátěry a omítky  

Vnitřní omítky jsou s povrchovou úpravou v bílé barvě. Vnější fasáda bude ve světle žluté 

barvě.  

i) podhledy  

Strop v 1NP bude omítnut, strop ve 2NP bude použit podhled ze sádrokartonových desek tl. 

12,5mm na ocelové konstrukci dle technologie firmy KNAUF sestávající se z CD profilu ke 

kterému jsou přišroubovány sádrokartonové desky a závěsného profilu pro CD profil který je 

přichycen ke krokvím. Povrchová úprava bude provedena dle požadavků investora. U 

podhledů bude provedená tepelná izolace.  

 

 



j) zpevněné plochy  

Okolo objektu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic 500 x 500mm. Přístup k 

objektu je po přístupovém chodníku, který bude ze zámkové dlažby. Definitivní řešení 

zpevněných ploch bude řešeno v průběhu realizace stavby a bude konzultováno s 

projektantem. Příjezdová a přístupová komunikace je navržena ze zámkové dlažby a výškově 

bude navazovat na stávající komunikační systém v místě stavby.  

 

1.5.�Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Viz. Tepelně technické posouzení.  

 

1.6.�Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrologického průzkumu  

Objekt bude založen na základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu třídy 

C 16/20 a podkladní betonová deska bude z betonu C 16/20, kde bude po celé ploše vložena 

KARI síť 6/100/100 mm. Všechny základové spáry budou umístěny v nezámrzné hloubce dle 

projektu (min. 800 mm pod upraveným terénem).  

 

1.7.�Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice bude 

využita k terénním úpravám na pozemku investora. 

Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto 

řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na 

zhoršování životního prostředí.  

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. Po 

skončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. Výsadba trvalých porostů 

musí být umístěna mimo ochranná pásma podzemních vedení. 

 



1.8.�Dopravní řešení  

Ba parcele č. 775/1 bude vybudován nový sjezd z komunikace. Sjezd bude proveden 

bezprašnou povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. V místě napojení konstrukčních vrstev 

na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě. Pracovní spáry budou ošetřeny dle platných 

ČSN. Délka sjezdu od hrany stavby bude 7,3m, od hranice pozemku 2,0 m. Vozovka bude 

udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny. 

Vlastník sjezdu musí také zajišťovat údržbu sjezdu 2 m před a 2 m za sjezdem na vlastní 

náklady.  

Veřejná komunikace je ve vlastnictví města Nová Paka. Komunikace je obousměrná. 

Příjezdovou cestu není třeba nijak označovat dopravními značkami.  

 

1.9.�Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční 

záření, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku.  

Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 

opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti.  

 

1.10.� Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Dále jsou respektovány požadavky:  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

 

 

V Brně, květen 2012       Vypracoval: Pavel Šimek 


