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Abstrakt 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob. Obvodové nosné stěny jsou navrženy jako 
monolitické železobetonové, z tepelně – izolačního betonu Liaver. Stropní konstrukce je 
železobetonová jednostranně vyztužená deska, střecha je plochá jednoplášťová. Obvodové stěny 
jsou provedeny z pohledového betonu nebo obloženy obkladem z přírodní břidlice.  

Klí čová slova 

Tepelně – izolační beton 
Pohledový beton 
Jednoplášťová plochá střecha 
Železobeton 
 
Abstract 
 
This is a construction of a new family house. Building has two floors above ground and one below 
ground. This family house will be a permanent home for four people. Perimeter load-bearing walls 
are designed as monolithic and reinforced concrete walls made from thermal insulating concrete 
Liaver. Ceiling construction is made from reinforced concrete and one-sided reinforced plate and 
roof is flat and single-layered. Perimeter walls are made from exposed concrete or paneled with 
natural slate. 
  
Keywords 
 
Thermal insulating concrete 
Exposed concrete 
Single-layer flat roof 
Reinforced concrete 
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ÚVOD:  

  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům, sloužící k bydlení čtyřčlenné rodiny stavebníka a 
vypracovat projektovou dokumentaci. Stavba se bude nacházet v katastrálním území Nýřany a má dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. Dispozice objektu je řešena tak, aby vyhovovala současným nárokům a 
požadavkům na bydlení.  
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Identifikace stavby 
Název stavby: Rodinný dům Nýřany 
Místo stavby: parcela p.č.k. 396/78, k.ú. Nýřany 
Stavebník: Magdaléna Šefflová 
Projektant: Magdaléna Šefflová, VUT v Brně, Fakulta stavební  
Sousední pozemky: 130/77 Mgr. Václav Petr, Husova 526,  
   330 23, Nýřany 

 423/378 Milan Hvala a Irena Hvalová,  
  Husova 569, 330 23 Nýřany 

  1987/1      Aleš Mestl a Jolana Mestlová,  
                                                                             Revoluční 305, 330 23 Nýřany 
  396/38  Václav Tráva a Milena Trávová,  
                                                                             Revolučníní 879, 330 23 Nýřany 

  2232/1    Martin Mojžíš, Revoluční 693,  
   330 23 Nýřany 
Charakteristika stavby: novostavba rodinného domu 
 
Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Pozemek p.č.k. 396/78 se nachází v k.ú. Nýřany a je v současnosti veden v katastru nemovitostí jako stavební 
parcela. Nachází se v severní části města Nýřany a je rovinný. Na staveniště nezasahují žádná ochranná 
pásma podzemních vedení, sítí a vodních zdrojů. Nenachází se zde žádné stavební objekty. Zastavěnost 
pozemku včetně zpevněných ploch bude 10,74 %. Vlastníkem pozemku je stavebník. 

 
Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Základové podmínky byly kopanou sondou určeny následovně: zemina je hlína štěrkovitá  F1 (MG)  
a tabulková výpočtová hodnota únosnosti Rdt = 200 kPa. Základové poměry jsou jednoduché, to znamená, že 
základová půda se v rozsahu objektu podstatně nemění, jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost a jsou 
uloženy vodorovně, podzemní voda neovlivňuje návrh konstrukce. Byl proveden radonový průzkum a 
pozemek byl zařazen do nízkého radonového indexu. Dopravní napojení na místní komunikaci je stávajícím 
sjezdem z komunikace. Pozemek je napojen na obecní vodovod a jednotnou kanalizaci. Napojení na 
elektrickou NN síť se provede z pilíře měření umístěného na severní hranici pozemku. 
 
Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
V dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů. Způsob a místa připojení jednotlivých inženýrských 
sítí byly dány předem, protože všechny přípojky byly přivedeny na vlastní pozemek. Nepředpokládají se již 
další požadavky majitelů inženýrských sítí. 
 
Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. 
 
Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu, který neovlivní okolní domy. Pouze v souvislosti 
se stavbou lze očekávat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku během 
výstavby.  
 
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Zahájení výstavby: 08/2012 
Dokončení výstavby: 08/2014 
Lhůta výstavby:  24 měsíců 
Nejdříve se provedou zemní práce, dále základové konstrukce, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a 
dokončovací. 
 
Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 
ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či  nebytové v m2 a o počtu bytů 
v budovách bytových a nebytových  
Orientační náklad na provedení stavby: 4 000 000,- Kč 
Počet bytových jednotek: 1 
Plocha pozemku 976,22 m2      
Zastavěná plocha objektu 104,85 m2  
Podlahová plocha: 100,24 m2 
Zpevněné plochy 122,89 m2 
Délka stavby: 11,70 m 
Šířka stavby: 9,85 m 
Výška stavby: 6,41 m 
Obestavěný prostor: 672,09 m3 

Koeficient zastavění pozemku 0,1074 
 
 
V Brně 25.5.2012     Magdaléna Šefflová 
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1.    Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
  
        a. Zhodnocení staveniště 

 Staveniště je rovinné, bez stávajících staveb. Na pozemek nezasahují žádná ochranná pásma 
podzemních vedení, sítí a vodních zdrojů. K pozemku přiléhá místní komunikace a přístup na pozemek je 
stávajícím sjezdem. Pozemek je vhodný pro stavbu rodinného domu. 

 
 b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 V okolí se nachází samostatně stojící rodinné domy. Objekt svými rozměry zapadne do stávající okolní 
zástavby. Vzdálenost stavby od společných hranic pozemků je na všech stranách větší jak 2 m. 
Vzdálenost stavby od komunikace je větší než 3 m. Jedná se o podsklepený rodinný dům, který bude 
sloužit k trvalému bydlení rodiny stavebníka tj. 4 osob. Dům je navržen jako třípodlažní s půdorysem o 
základních rozměrech 11,7x 9,85 m. Povrch obvodových stěn bude proveden z pohledového betonu. 
Sokl a část stěn bude obložen obkladem z přírodní břidlice. Horní podlaží je z 2 stran uskočeno a na 
uskočené části bude zbudována terasa. Střecha je navržena plochá jednoplášťová. Zpevněné plochy 
vjezdu a vstupu budou zbudovány z betonové dlažby. V přízemí je umístěn vstup do domu, zádveří, 
chodba, WC, pracovna, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní se vstupem na terasu, spíž a schodiště do 
2NP a 1S. Ve 2NP jsou umístěny dva dětské pokoje, ložnice s přístupem na terasu, chodba, koupelna a 
WC. V 1S je chodba, technická místnost s prádelnou a sušárnou, sklad, fitness a komora.  

 
 c. Technické řešení  

Konstrukčně se jedná o monolitickou železobetonovou stavbu. Obvodové nosné stěny jsou provedeny 
jako monolitické z tepelně – izolačního betonu Liaver, výztuž je z betonářské oceli B 500. Vnitřní nosné 
stěny a příčky jsou provedeny jako monolitické z betonu C 20/25 a vyztuženy betonářskou ocelí B 500. 
Strop nad 1PP, 1NP a 2NP bude proveden jako monolitická železobetonová jednostranně vyztužená 
vetknutá deska, z tepelně - izolačního betonu Liaver a vyztužená betonářskou ocelí B 500. Obvodové 
stěny jsou navrženy z pohledového betonu. Na severní a jižní straně bude část stěny obložena obkladem 
z přírodní břidlice. Sokl bude také obložen obkladem z přírodní břidlice. Střecha je jednoplášťová plochá 
obrácená. Schodiště je navrženo železobetonové, monolitické přímočaré dvouramenné. Šířka 
schodišťového ramene je 1000 mm.  

 
 d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení na místní komunikace je stávajícím sjezdem na severní hranici pozemku. Veškeré přípojky jsou 
již zrealizovány a vyvedeny na pozemek investora. Vodovodní přípojka je ukončena za vodoměrnou 
sestavou v plastové vodoměrné šachtě, kanalizační přípojka je ukončena ve vstupní šachtě.  

 
 e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
Technická a dopravní infrastruktura se při realizované stavbě nemění. Parkování osobních automobilů na 
pozemku stavebníka bude zajištěno na navrhované zpevněné ploše.  
Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle 
zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Likvidace odpadních a dešťových vod je popsána v bodě 11. 
této zprávy. Hospodaření s odpady z realizace se bude řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 a zákona 
č. 188/2004, o odpadech.   

 
g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 Napojení přístupové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby nezpůsobilo výškové 
rozdíly větší než 20 mm. 
h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace 
Radonovým průzkumem byl zjištěn nízký index radonového rizika. Nevyžaduje žádné zvláštní opatření 
proti vnikání radonu.  
 
i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
Objekt bude umístěn rovnoběžně se severní hranicí pozemku ve vzdálenosti 9 m.  
 
j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory  
 
SO01 – vlastní stavba rodinného domu 
SO02 – přípojka kanalizace 
SO03 – přípojka silového vedení nízkého napětí 
SO04 – přípojka vody 
SO05 – terasa  
SO06 – zpevněná plocha pro přístup k domu 
SO07 – zpevněné stání pro auta stavebníka 
 
k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby  
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a 
prašnosti v okolí stavby.  
 
l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 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. Rodinný dům bude realizován na oploceném pozemku. Pracovníci musí být 
proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, při práci používat stanovené ochranné prostředky a dodržovat 
stanovené technologické předpisy a postupy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   Mechanická odolnost a stabilita 
Není předmětem řešení tohoto projektu.  
 

3.   Požární bezpečnost 
 Není předmětem řešení tohoto projektu.  
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Provedení domu odpovídá požadavkům určených ve vyhlášce 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Především se jedná o §10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, § 11 – denní a umělé osvětlení, větrání‚ 
a vytápění, §13 – proslunění. Stavba má navrženou povlakovou izolaci tak, aby zdraví obyvatel nebylo 
ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Světlá výška místností je 2,50 m. Nad sporákem 
bude umístěn odsavač par a spíž se odvětrá dvěma průduchy. Ochrana životního prostředí nevyžaduje 
žádná zvláštní opatření a je popsána v bodě 1f) této zprávy. 

 

5.   Bezpečnost při užívání 
 Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná. Výška zábradlí na schodišti je 1m.  
 
6.   Ochrana proti hluku 

Ve vnitřním prostředí nebudou hladiny akustického tlaku překračovat povolené hodnoty stanovené  
v nařízení vlády č. 148/2006 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací.  
 

7.     Úspora energie a ochrana tepla 
 Navržené konstrukce splňují normou doporučené součinitele prostupu tepla, které požaduje platná ČSN 
730540-2.  
 

8.    Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Není nutné provádět opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 
9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Škodlivé vlivy nebyly na staveništi zjištěny. Na staveniště nezasahují žádná ochranná pásma. 
 

10.   Ochrana obyvatelstva 
Není předmětem řešení tohoto projektu.  
 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 
 a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové a dešťové vody budou odvedeny přes jednotnou kanalizační přípojku do obecní kanalizace.  
 
        b. Zásobování vodou 

Zásobování rodinného domu pitnou vodou je přes přípojku z obecního vodovodu. 
 

 c. Zásobování energiemi 
Elektrická energie se napojí na NN elektrickou síť v pilíři elektrického měření. 
 
 
 
 
 
 
 



d. Řešení dopravy 
Napojení na místní komunikaci je stávajícím sjezdem. 
 

        e. Povrchové úpravy okolí stavby 
Významné terénní úpravy, měnící odtokové poměry v okolí stavby nejsou navrženy.  
 
f. Elektronické komunikace 
Nenavrhují se. 

 

 

 

 

 

V Brně 25.5.2012     Magdaléna Šefflová 
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1.1 Účel objektu 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, umístěného na pozemku 396/78 v k.ú. Nýřany. Dům bude sloužit 
k trvalému bydlení rodiny stavebníka, tj. 4 osob.  
 
1.2 Zásady architektonického a dispozičního řešení 
1.2.1 Dispoziční řešení 
Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží se strukturálním půdorysem o základních rozměrech 11,7 x 
9,85 m. Horní podlaží je na severní a západní straně uskočeno a slouží jako terasa. V přízemí je umístěn 
vstup do domu, zádveří, chodba, WC, pracovna, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou se vstupem na terasu, 
spíž a schodiště do 1S a 2NP. Ve 2NP je umístěna ložnice s přístupem na terasu, koupelna, dva dětské 
pokoje, chodba. V suterénu je umístěna chodba, komora, sklad, fitness a technická místnost s prádelnou a 
sušárnou. Dispozice je patrna z výkresové části. 
 
1.2.2 Výtvarné řešení objektu, úpravy okolí 
Obvodové konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové z tepelně - izolačního betonu. Stěny 
jsou provedeny z pohledového betonu, popřípadě obloženy pravidelně řezanými pásky z přírodní břidlice 
STONE TRADE, barevný odstín Picture Stone (viz výkres pohledů). Všechna okna jsou dřevěná eurookna, 
povrchová úprava MERANTI - G5 ořech. Stejnou povrchovou úpravu mají i vchodové dveře, balkonové dveře 
a posuvná prosklená stěna. Přístupové plochy se zpevní betonovou dlažbou BEST PLATEN tl. 60 mm. Dlažba 
bude ukládána do kladecí vrstvy z kameniva frakce 4 - 8 mm tl. 50 mm. Podkladem bude vrstva drceného 
kameniva frakce 8 - 16 mm tl. 200 mm. Před zahájením prací je nutno zhutnit stávající zeminu. Po dokončení 
pokládky se provede zapískování dlažby křemičitým pískem frakce 0 - 2 mm. Budou zřízeny 2 parkovací stání 
velikosti 2,5 x 5,5 m z betonové dlažby BEST PLATEN tl. 60 mm. Dlažba bude ukládána do kladecí vrstvy tl. 
50 mm frakce 0 - 4 mm. Podkladem bude podkladový beton C 16/20 tl. 100 mm a násyp z drceného kameniva 
tl. 150 mm. Okapový chodník je tvořen vrstvou kačírku a ohraničen betonovým obrubníkem BEST LIMITA. 
Pod kačírkem bude položena netkaná geotextilie 300g/m2 STANDART. Oplocení pozemku je navržené 
z ocelových sloupků a pletiva. Při severní hranici je vymezeno dle požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. stálé 
stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad.  
 
1.3 Stavební kapacity 
Počet bytových jednotek: 1 
Plocha pozemku: 976,22 m2      
Zastavěná plocha objektu: 104,85 m2  
Podlahová plocha: 100,24 m2 
Zpevněné plochy 122,89 m2 
Obestavěný prostor: 672,09 m3 

Orientace objektu: hlavní vchod do objektu umístěn směrem na sever 
Osvětlení a oslunění: všechny místnosti jsou osvětleny denním světlem a osluněny podle ČSN 730580 a ČSN 
734301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
1.4.1 Založení objektu 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Monolitické základové pasy budou 
šířky 600 a 800 mm. Výška základů je pod obvodovými i vnitřními nosnými stěnami je 500 mm. V základech je 
nutno osadit průchodky pro inženýrské sítě. Rozmístění je patrno z výkresové části. 
1.4.2 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné konstrukce budou provedeny jako železobetonové monolitické z tepelně - izolačního betonu 
Liaver a vyztuženy betonářskou ocelí B 500. Vnitřní nosné stěny budou provedeny také jako železobetonové 
monolitické z betonu C 20/25 a oceli B 500.  
1.4.3 Vodorovné konstrukce  
Stropní konstrukce jsou navrženy jako jednostranně vyztužené monolitické železobetonové desky. Budou 
provedeny z tepelně - izolačního betonu Liaver a vyztuženy betonářskou ocelí B 500. Ve vodorovném směru 
bude objekt ztužen železobetonovým ztužujícím věncem z betonářské oceli B 500.  
1.4.4 Schodiště 
Schodiště bude železobetonové, monolitické dvouramenné. Šířka schodišťového ramene je 1000 mm. 
Rozměry schodišťových stupňů jsou 175 x 280 mm. Schodiště se provede z tepelně - izolačního betonu 
Liaver. Vyztuženo bude betonářskou ocelí B 500. Pod schodištěm bude zhotoven železobetonový monolitický 
základ. Stupnice a podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou tl. 10 mm BIGTILE. Keramická dlažba 
bude lepena flexibilním lepicím tmelem ATLAS CAL N, který bude nanášen zubovou stěrkou.  
1.4.5 Střešní konstrukce 
Střecha objektu je plochá, jednoplášťová, obrácená. Nosnou konstrukcí je strop nižšího podlaží.  Odvodnění je 
zajištěno střešními vtoky TOPWET. Střešní vtoky DN 100 s aplikovanou bitumenovou manžetou jsou 
doplněné ochranným košem z perforovaného plechu. Vstup na střechu bude zajištěn výlezem ROTO. 
Spádování je zajištěno spádovou vrstvou z lehkého keramického betonu Liaporbetonu. Hydroizolace je 
chráněna tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS POLYFOAM C - 350 LJ. Zajištění proti sání větru 
je vrstvou drceného kameniva fr. 16 - 32 tl. 50 mm.  
1.4.6 Komíny 
V objektu není navržen komín, je vytápěn tepelným čerpadlem.  
1.4.7 Příčky 
Příčky jsou navrženy jako monolitické železobetonové z betonu C 20/25 a oceli B 500 tl. 120 mm. Ve spíži a 
koupelně jsou obloženy keramickým obkladem, v ostatních místnostech jsou ponechány bez povrchové 
úpravy jako pohledový beton. V objektu jsou také navrženy instalační předstěny z cementovláknitých desek 
FERMACELL Powerpanel H2O. Na WC je předstěna opatřena stěrkou, která imituje pohledový beton. 
V kuchyni je obložena keramickou mozaikou a v koupelně je obložena keramickým obkladem.  
1.4.8 Hydroizolace 
Jako ochrana proti zemní vlhkosti je navržen modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou Glastek 40 
Special Mineral, plošně natavený na podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. 
Asfaltový pás je chráněn perforovanou fólií LITHOPLAST a netkanou geotextilií 300 g/m2  STANDART. Ta 
zároveň slouží jako ochrana proti radonu. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad upravený terén. Jako 
hydroizolace na ploché střeše byl navržen 1x modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože 
Rooftek 40 Special Dekor plošně natavený a 1x modifikovaný asfaltový pás se skelněnou vložkou Glastek 40 
Special Mineral plošně natavený na podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. 
Hydroizolace bude vytažena až pod oplechování atiky. Hydroizolaci na terase ve 2NP budou tvořit 
modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterové rohože Rooftek 40 Special Dekor plošně natavený na 
spádovém klínu Polydek opatřeným asfaltovým pásem. Hydroizolace bude vyvedena 300 mm na svislé 
konstrukce nad vnější povrch keramické dlažby. Pro izolaci podlahy v koupelně bude použit modifikovaný 
asfaltový pás se skleněnou vložkou Glastek 40 Special Mineral plošně natavený na povrch opatřený 
asfaltovým penetračním nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolace bude vytažena 150 mm na svislé konstrukce, za 
vanou bude vytažena 1800 mm. 
 
 



1.4.9 Tepelné izolace 
Obvodové stěny jsou provedeny z tepelně - izolačního betonu Liaver tl. 500, není potřeba další tepelná 
izolace. Plochá střecha bude izolována 150 mm extrudovaného polystyrenu XPS Polyfoam C - 350 LJ nad 
hydroizolační a drenážní vrstvou. Terasa ve 2NP bude izolována spádovým klínem Polydek z polystyrenu EPS 
200 o minimální tl. 80 mm. Podlahy na terénu se zateplí polystyrenem STYROTRADE EPS 100 Z tl. 80 mm.  
1.4.10 Izolace proti radonu 
Jako izolace proti radonu bude použit modifikovaný asfaltový pás se skleněnou vložkou Glastek 40 Special 
Mineral plošně natavený na podklad ošetřený asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER. Spoje a prostupy 
budou provedeny jako vodotěsné.  
1.4.11 Akustické izolace 
V podlahách ve 1NP a 2NP  bude použita izolace proti kročejovému hluku Rigips Rigifloor 4000 tl. 20 mm.  
1.4.12 Výplně otvorů 
Všechna okna budou dřevěná eurookna IV 92 zasklená izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/m2K. Součinitel 
prostupu tepla oken je Uw = 0,7 W/m2K . Okna budou otvíravé a sklopné nebo pevně zasklené. Přístup na 
terasu v 1NP bude zajišťovat posuvná stěna  HS PORTÁL IV 92. Vstupní dveře a dveře na terasu ve 2NP 
budou navrženy dřevěné panelové IV 78. Dveře budou plné, součinitel prostupu tepla Uw = 1,3 W/m2K. 
Barevný odstín je MERANTI G5 OŘECH. Vnitřní dveře jsou navrženy jako bezpolodrážkové dýhované 
SAPELI v 1NP a 2NP do obložkových zárubní a v 1S do ocelových zárubní. Dveře v 1NP a 2NP budou plné i 
částečně prosklené, v 1S budou plné. Všechny dveře budou otočné. Základní výška dveří je 1970 mm, šířka je 
600 a 800 mm.  
1.4.13 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z dřevěných lamel, keramických dlažeb a koberce. 
Dřevěné třívrstvé lamely tl. 15 mm budou odděleny od roznášecí betonové mazaniny pásy Starlon Mirel 
Trading tl. 2 mm. Keramická dlažba tl. 10 mm bude lepena flexibilním lepicím tmelem ATLAS CAL N 
nanášeného zubovou stěrkou. Koberec bude nalepen lepidlem Chemos Profilep 155, rozetřeným zubovou 
stěrkou. Od roznášecí betonové mazaniny bude oddělen pružnou podložkou DURAFIT 500. Na přechodech 
jednotlivých krytin budou použity odpovídající přechodové lišty. Ve všech místnostech budou provedeny sokly 
nebo ukončovací lišty. Mezi polystyren a beton je nutno vložit separační PE fólii. Podlahy jsou podle umístění 
v základních tloušťkách 150 mm na terénu a 100 mm na stropech. Detailní popis jednotlivých vrstev podlah viz 
přílohy. 
1.4.14 Truhlářské výrobky 
Zábradlí vnitřního schodiště bude opatřeno dřevěným madlem 40 x 20 mm. Vnitřní parapety budou 
dřevotřískové s laminovaným povrchem. Tloušťka parapetních desek je 16 mm, šířka 375 mm. Parapety 
budou lepeny na PUR pěnu. 
1.4.15 Zámečnické výrobky 
Zábradlí vnitřního schodiště je navrženo ze svislých sloupků 40 x 40 mm a vodorovnou výplní z prutů 10 x 10 
mm. Kotveno bude shora, materiálem bude nerez. Venkovní zábradlí na terase ve 2NP bude tvořeno sloupky 
z nerezu Ø 25 mm, madlem z nerezu Ø 25 mm a vodorovnou výplní pruty Ø 10 mm. Zábradlí bude kotveno 
shora do terasy. Zábradlí okna bude taktéž tvořeno sloupky z nerezu Ø 25 mm, madlem z nerezu Ø 25 mm a 
vodorovnou výplní pruty Ø 10 mm.  
1.4.16 Klempířské výrobky 
Venkovní parapety budou provedeny z taženého hliníkového plechu tl. 0,63 mm. Oplechování atiky, veškerých 
prvků na střeše, terasy ve 2NP a vykonzolovaných desek bude provedeno z hliníkového plechu tl. 0,63 mm. 
Příponky atik a parapetních plechů budou z nerez oceli tl. 1,5 mm. Klempířské výrobky budou provedeny 
v souladu s ČSN 73 3610. 
 
 
 
 
 
 



1.4.17 Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní povrchy budou tvořeny pohledovým betonem. Stěny koupelny a spíže se obloží keramickými 
obkladačkami BIGTILE CRETE EOX. Stěny kuchyně za kuchyňskou linkou se obloží keramickou mozaikou 
JASBA - Senja. Stěny, obložené obkladem BIGTILE se opatří podkladním nátěrem Anvi Trade Grundfestiger. 
Lepení obkladů bude provedeno flexibilním lepicím tmelem ATLAS CAL N, rozetřeným zubovou stěrkou.   
1.4.18 Povrchové úpravy vnější 
Oblast soklu a část fasády (viz výkres pohledů) bude obložena pravidelně řezanými obklady z přírodní břidlice, 
odstín PICTURE STONE. Obklad bude lepen flexibilním lepidlem CERESIT ELASTIC tl. 6 mm. Zbytek fasády 
ponechán bez povrchových úprav jako pohledový beton. Terasa v 1NP bude provedena z betonové dlažby 
BEST PLATEN, uložené do podsypu z drceného kameniva frakce 4 - 8 mm. Terasa ve 2NP bude opatřena 
keramickou dlažbou na plastových výškově nastavitelných podložkách. Plochá střecha bude upravena vrstvou 
drceného kameniva frakce 16 - 32 mm tl. 50 mm.  
 
1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 
Obvodová stěna 
U = max 0,23 W/m2K      UN = 0,30 W/m2K , doporučeno 0,20 
Podlaha suterén 
U = max 0,38 W/m2K      UN = 0,45 W/m2K , doporučeno 0,30 
Střecha plochá 
U = max 0,15 W/m2K         UN = 0,24 W/m2K, doporučeno 0,16    
Terasa 2.NP 
U = max 0,23 W/m2K         UN = 0,24 W/m2K, doporučeno 0,16 
Okna 
U = max 0,7 W/m2K         UN = 1,5 W/m2K, doporučeno 1,2 
Dveře v obvodové stěně 
U = max 1,3 W/m2K         UN = 1,7 W/m2K, doporučeno 1,2 
 
1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko - geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm, 1 m přes obrys objektu a v místech následných terénních 
úprav. Ornice bude ukládána na mezideponii, která bude zřízena na pozemku investora. Základové podmínky 
byly kopanou sondou určeny následovně: zemina je hlína štěrkovitá  F1 (MG) s tabulkovou výpočtovou 
hodnotou únosnosti Rdt = 200 kPa. Základové poměry jsou jednoduché, to znamená, že základová půda se 
v rozsahu objektu podstatně nemění, jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost a jsou uloženy vodorovně, 
podzemní voda neovlivňuje návrh konstrukce. Objekt spadá do 1. geotechnické kategorie. Rýhy pro základové 
pasy budou vykopány v hloubce - 3,450 m od 0,000. Základová spára bude pouze začištěna. Zajištění stěn 
výkopů bude svahováním ve sklonu 1:0,6. Zemina z výkopů bude použita po dokončení stavby zásypům 
a terénním úpravám. Zásypy výkopů kolem objektu budou hutněny po max. 300 mm vrstvách na min. 0,19 
MPa (95% charakteru původní zeminy). Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu 
C16/20. Monolitické základové pasy budou šířky 600 a 800 mm. Výška základových pasů bude 500 mm.  
 
1.7 Vliv objektu na životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona 
č. 185/2001 Sb. v platném znění. Likvidace odpadních a dešťových vod bude pomocí jednotné kanalizace. 
Hospodaření s odpady z realizace se bude řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 a zákona č. 188/2004, o 
odpadech.   
 
 
 
 



1.8 Dopravní řešení  
Napojení na místní komunikace je stávajícím sjezdem na severní hranici pozemku. Parkování osobních 
automobilů na pozemku stavebníka bude zajištěno na navrhované zpevněné ploše. 
 
1.9 Ochrana před škodlivými vlivy  
Provedení domu odpovídá požadavkům určených ve vyhlášce 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Především se jedná o §10 - všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí, § 11 - denní a umělé osvětlení, větrání‚ 
a vytápění, §13 - proslunění. Stavba má navrženou povlakovou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel nebylo 
ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích, zároveň bude sloužit jako ochrana proti vnikání 
radonu do objektu. Světlá výška místností je 2,50 m. Nad sporákem bude umístěn odsavač par a spíž se 
odvětrá dvěma průduchy.  
 
1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkům stanoveným vyhláškou 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou 
provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly 
požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí a to  
i předvídatelným i mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.     
 
 
V Brně 25.5.2012        Magdaléna Šefflová 
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Závěr:  

   Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace podsklepeného rodinného domu, který se nachází 
na pozemku v katastrálním území Nýřany.  
   Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové nosné stěny jsou řešeny jako 
železobetonové monolitické z tepelně  - izolačního betonu. Fasáda je buď obložena obkladem z přírodní 
břidlice, nebo je ponechána bez povrchových úprav jako pohledový beton. Stropní konstrukce je monolitická 
železobetonová jednostranně vyztužená stropní deska z tepelně – izolačního betonu. Schodiště je monolitické 
železobetonové. Střecha je plochá, jednoplášťová.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ZDROJŮ:  

LITERATURA: 
 
[1] KLIMEŠOVÁ, J.: M01 Nauka o pozemních stavbách, Brno 2005 
[2] MACEKOVÁ V., ŠMOLDAS L.:  M01 Pozemní stavitelství II (S) – Schodiště a monolitické stěnové systémy, 
Brno 2006 
[3] MACEKOVÁ V.: M02 Pozemní stavitelství II (S) – Zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby, Brno 2006 
[4] MACEKOVÁ V., NERUDOVÁ A., SUKOPOVÁ D.: M03 Pozemní stavitelství II (S) – Podlahy, podhledy a 
povrchové úpravy, Brno 2006 
 
LEGISLATIVA: 
 
[5] zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) 
[6] zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) 
[7] zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
[8] vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[9] vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[10] vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
[11] nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích,  
[12] nařízení 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 
 
NORMY: 
 
[13] ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
[14] ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
[15] ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
[16] ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 
[17] ČSN 73 1901 – Navrhování střech. Základní ustanovení 
[18] ČSN 73 3050 – Zemní práce 
[19] ČSN 73 3130 – Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
[20] ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
[21] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
 
WEBOVÉ STRÁNKY: 
 
[22] http://www.liapor.cz/ 
[23] http://www.liaporbeton.cz/ 
[24] http://www.best.cz 
[25] htttp://www.bigtile.cz 
[26] http://www.dektrade.cz 
[27] http://www.styrotrade.cz/ 
[28] http://www.knaufinsulation.cz/ 
[29] http://www.topwet.cz/ 
[30] http://www.topwet.cz/ 
[31] http://www.stonetrade.cz/ 
[32] http://www.tepelna-cerpadla-pzp.cz/ 
[33] http://www.tzb-info.cz/ 



[34] http://www.atlassmesi.cz/ 
[35] http://www.fermacell.cz/ 
[36] http://www.sapeli.cz/ 
[37] http://www.magnumparket.cz/ 
[38] http://www.ceramobjekt.cz/ 
 
 
SOFTWARE: 
 
[39] Autodesk Revit Architecture 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů: 

PT  = původní terén 
UT = upravený terén 
1S = první podzemní podlaží 
1NP = první nadzemní podlaží 
2NP = druhé nadzemní podlaží 
k.ú. = katastrální území 
O = okenní otvory 
D = dveře 
L = levé dveře 
P = pravé dveře 
Z = zámečnické výrobky 
K = klempířské výrobky 
T = truhlářské výrobky 
OV = ostatní výrobky 
PUR = polyuretanová pěna 
tl. = tloušťka 
fr. = frakce 
Ø = průměr 
§ = paragraf 
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