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Anotace práce Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Níhově. Tato práce má za cíl 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je 
určena pro 4-6-ti člennou rodinu pro celoroční obývání. 
Objekt má 2 nadzemní podlaží, přízemí a obytné podkroví. Budova je zděná z 
keramických tvárnic Tondach se sedlovou střechou a hambálkovým dřevěným 
krovem. Objekt je situován na rovinném terénu. 

Anotace práce v 
anglickém jazyce 

This project deals a new building of detached house in Níhov. This work aims 
to develop design documents for building construction. Detached house is for 
4-6 member family for year round occupancy. 
Regarding the object, there are 2 floors, ground floor and attic. The building is 
based on brick system Tondach with a gabled roof and wooden roof frame. 
House is situated on flat terrain. 
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Abstrakt  
Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Níhově. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je určena pro 4-6-ti člennou rodinu pro celoroční 
obývání. 
Objekt má 2 nadzemní podlaží, přízemí a obytné podkroví. Budova je zděná z keramických tvárnic 
Tondach se sedlovou střechou a hambálkovým dřevěným krovem. Objekt je situován na rovinném 
terénu. 
  
Klí čová slova 
rodinný dům, zděná konstrukce, sedlová střecha, podkroví, dřevěný krov  
  
  
  
Abstract 
This project deals a new building of detached house in Níhov. This work aims to develop design 
documents for building construction. Detached house is for 4-6 member family for year round 
occupancy. 
Regarding the object, there are 2 floors, ground floor and attic. The building is based on brick 
system Tondach with a gabled roof and wooden roof frame. House is situated on flat terrain.  
  
Keywords 
detached house, brick construction, a gable roof, residential attic, wooden roof frame  
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Úvod: 

Práce na téma „Rodinný dům v Níhově“ řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Jedná 

se o novostavbu rodinného domu, který je určen pro 4-6-ti člennou rodinu k užívání během celého 

roku. 

V objektu se nacházejí dvě nadzemní podlaží, přízemí a obytné podkroví. Budova je zděná z 

keramických tvárnic Tondach se sedlovou střechou a hambálkovým dřevěným krovem. Objekt je 

situován na rovinném terénu. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

1. identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

 
1.1  Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu 

Místo stavby: k. ú. Níhov, parcelní číslo 764/7 

Kraj:  Jihomoravský 

 

1.2 Identifikační údaje investora: 

Stavebník:  Manželé Tučkovi, Žďárec 26, 594 56  Žďárec 

 

1.3  Identifikační údaje zhotovitele dokumentace: 

 Zodpovědný projektant:  Dušan Vomela v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1001459 

  Borovník 36, 594 51  Křižanov 

 Vypracoval:  Michaela Šmídková, Horní Loučky 41, 594 55  Dolní Loučky 

 

1.4. Základní charakteristika stavby 

Jedná se o výstavbu RD. Objekt je zděný, má 2 nadzemní podlaží, přízemí a obytné 

podkroví se sedlovou střechou. Těsně u objektu je přistavěna garáž. V 1NP se nachází šatna, 

koupelna, WC, obývací pokoj spojený s kuchyní, ložnice a garáž. V 2NP jsou dva dětské pokoje, 

šatna, koupelna, pokoj pro návštěvy, pracovna a technická místnost. 

 
2. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 
2.1. Dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek je v územním plánu evidován jako orná půda. Na pozemku se nenachází žádná 

stavba. 

 

Plocha pozemku: 1 000,0 m2 



2.2. Informace o stavebním pozemku 

 Výměra [m2]  1 000 

 Katastrální území: Níhov 704547 

 Číslo LV:  241 

 Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list:  STEP2880,Z.S.II-17-12 

 Určení výměry: Jiným číselným způsobem 

 Druh pozemku: Orná půda 

 

2.3 Majetkoprávní vztahy 

Pozemky dotčené výstavbou (číslo parcely-vlastník, druh pozemku): 

 764/7  – Tuček Martin, Žďárec 26, 594 56  Žďárec, orná půda 

 764/6 – Obec Níhov, Níhov 1, 594 55  Dolní Loučky, komunikace 

Sousední pozemky (číslo parcely-vlastník, druh pozemku): 

 764/5  – Manželé Tomkovi, Níhov 81, 594 55  Dolní Loučky, zahrada 

 764/20 – Manželé Klusákovi, Níhov 88, 594 55  Dolní Loučky, orná půda 

 1305 – Habánová Olga, Níhov 73,  594 55 Dolní Loučky, orná půda 

 
3. údaje o provedených průzkumech o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
3.1 Provedené průzkumy 

- geodetické zaměření pozemku 

- inženýrsko-geologický průzkum 

- stanovení radonového indexu pozemku 

3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek je umožněn z místní komunikace navazující na silnici III. třídy. 

K objektu bude vybudována zpevněná plocha (zámková dlažba), která bude napojena ke 

komunikaci. 

3.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad obce u hranice pozemku. 

Napojení na NN AYKY 4x16 bude provedeno novou podzemní přípojkou ze stávajícího 

kabelového vedení při hranici pozemku. Plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL PE 

100 plynovodní řad, který vede v přilehlé místní komunikaci. Splaškové vody budou svedeny do 



nově zbudované plastové jímky na vyvážení o objemu 15m3. Dešťové vody jsou svedeny do 

vsakovací jámy. 

4. informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky všech dotčených orgánů státní 

správy. 

5. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Stavba byla navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby budou dodrženy. 

6. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Pro obec Níhov je schválený územní plán. Předmětná lokalita je součástí zastavěného území 

obce. Obec Níhov má vydaný místní regulativ zn. 85/05, který projektová dokumentace splňuje. 

  7. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci stavebního rozhodnutí. 

Výstavbou ani provozem stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí nebo na stavby 

na sousedních pozemcích. 

8. předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

8.1. Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:   03/2013 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 11/2014 

Předpokládaná lhůta výstavby:   20 měsíců 

8.2. Postup výstavby 

-  sejmutí ornice 

- výkopové práce 

-  provedení základů a základové desky 

-  hrubá stavba 1NP 

-  hrubá stavba 2NP 

- práce vnitřní a dokončovací 

-  vnější dokončovací práce, úprava terénu 

 



9. 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.  

9. 1. Statistické údaje 

Předpokládané náklady stavebních a montážních prací:  do 3. mil. Kč 

Zastavěná plocha:  146,8 m2 

Obestavěný prostor:  844,4 m3 

Zpevněné plochy:  210,5 m2 

Užitná plocha:   230,9 m2 

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 2 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu 

Místo stavby: k. ú. Níhov, parcelní číslo 764/7 

Kraj:  Jihomoravský 

Stavebník:  Manželé Tučkovi, Žďárec 26, 594 56  Žďárec 

Zodpovědný projektant:  Dušan Vomela v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1001459 

  Borovník 36, 594 51  Křižanov 

 Vypracoval:  Michaela Šmídková, Horní Loučky 41, 594 55  Dolní Loučky 

 Datum: duben 2012 

 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
1.1 zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

Staveniště se nachází na orné půdě č. parcely 764/7 v obci Níhov. Před zahájením prací bude 

sejmuta ornice o tloušťce 150 mm. Příjezdová cesta na staveniště vede z místní komunikace vedle 

pozemku. 

1.2.urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Jedná se o výstavbu rodinného domu. Novostavba má půdorys do písmene L se zastavěnou 

plochou 146,5 m2. Objekt má 2 nadzemní podlaží, přízemí a obytné podkroví, a sedlovou střechou 

se sklonem 35°. Venkovní omítka je škrábaná, zelené barvy. Krytina je z keramických tašek 

Tondach Hranice 11 barvy engoba červená. Plastová okna a dveře budou provedeny v barvě zlatý 

dub.  

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby. Terasa bude 

provedena z velkoformátové dlažby Best-Platen, okapový chodníček bude vyložen praným 

kačírkem a ostatní plochy kolem domu budou zatravněny. Sousední objekt je vzdálen 29 m od 

hranice pozemku. Pozemek je situován podél silnice III. t řídy. Příjezd na pozemek je umožněn 

z místní komunikace navazující na silnici III. třídy. K objektu bude vybudována zpevněná plocha 

(zámková dlažba), která bude napojena ke komunikaci. Garáž pro osobní automobil je umístěn 

v napojení na obytnou část objektu. 

 

 

 



1.3.technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 

1.3.1. Zemní práce 

Zemní práce jsou v zemině třídy těžitelnosti III. Jedná se o málo propustné zeminy 

zahliněných štěrkopísků. Spodní voda se neuvažuje a neovlivní ani výkopové základové práce. 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm a bude 

uložena na pozemku investora pro pozdější rozprostření na ploše zahrady. 

Před zahájením vlastní stavby bude provedeno vytyčení veškerých inženýrských sítí. 

Základové rýhy budou provedeny strojně s ručním začištěním. Přebytečná zemina, která se 

nevyužije pro terénní úpravy, bude odvezena na místo určení. 

1.3.2. Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Základové pasy budou 

provedeny pod všemi nosnými zdmi, pod schodištěm a komínem. Jsou navrženy na únosnost 

zeminy 0,12 MPa (viz. výpočet základů). Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. 

Základová deska pod celým objektem tl.150 mm bude z betonu třídy C16/20 vyztužená KARI 

sítěmi 150/150/60 mm.  

1.3.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Tondach 44 B Thermo. Vnitřní 

nosné zdivo z tvárnic Tondach 30 B. Tvárnice budou zděné na tenkovrstvé lepidlo Tondach. 

V konstrukcích budou provedeny dveřní a okenní otvory, které budou překlenuty překlady Heluz 

23,8. V obvodových zdech jsou překlady doplněny tepelnou izolací. Výpis překladů je uveden ve 

výkresech půdorysů. 

1.3.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropními vložkami Heluz Miako a stropními 

nosníky Heluz. Pozední věnec bude železobetonový z betonu C16/20 vyztužen dle statického 

výpočtu. Nosnou konstrukci podlah tvoří anhydritová směs v tloušťce 50 mm. 

1.3.5. Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu C16/20 a vyztužené dle návrhu statika. 

Tloušťka schodišťové desky bude 150mm. Schodiště bude mít dřevěnou nášlapnou vrstvu. 

1.3.6. Zastřešení 

Střecha je projektována jako sedlová se sklonem 35°. Hambálková konstrukce krovu.  



1.3.7. Podhledy 

Podhled v podkroví je řešen pomocí sádrokartonových desek Knauf. 

1.3.8. Komínové zdivo 

Komínové těleso je řešeno systémem Schiedel Absolut. Půdorysný rozměr komína je 

360x650 mm, průměr šamotové vložky je 160 mm. 

1.3.9. Příčky 

Příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic Tondach 11,5 zděných pomocí tenkovrstvého 

lepidla Tondach. Na příčkách jsou použity keramické překlady Heluz 11,5. 

1.3.10. Podlahy 

Podlahu v zádveří, šatně, chodbě, koupelně, WC a kuchyni tvoří keramická dlažba. 

V koupelně a v kuchyni je pod keramickou dlažbou ve stěrce umístěna topná spirála. V ostatních 

místnostech jsou použity dřevěné parketové vlysy. 

1.3.11. Izolace 

Na základě radonového průzkumu je pozemek začleněn do nízkého radonového indexu a 

tudíž nemusí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

Pod celou stavbou je provedena hydroizolace SKLODEK 40 Special Mineral.  

Izolace základu je provedena pomocí desek Isover EPS Sokl tloušťky 60 mm. K izolaci 

věnců a překladů je použita izolace STYROTRADE EPS 100 Z. Podlaha přilehlá k zemině bude 

izolována pomocí polystyrénových desek STYROTRADE EPS 100 Z, tloušťka 140 mm. V podlaze 

pod 2. NP je kročejová izolace z minerálních desek Isover TDPS v tloušťce 30 mm. 

Na střešní plášť je použita izolace z minerální plsti Isover Unirol Profi tloušťky  

180 mm mezi krokvemi a 100 mm pod krokvemi.  

1.3.12. Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použity plastová okna a dveře v barvě zlatý dub. Vnitřní 

dveře budou laminátové v barvě zlatého dubu.  

1.3.13. Povrchové úpravy 

Venkovní omítku tvoří teopelně izolační lehčená omítka Cemix Supertherm TO 057 

v tloušťce 25 mm. Na soklu bude použita dekorační soklová omítka. Vnitřní omítky na obvodovém 

zdivu a na příčkách jsou z jádrové ruční omítky Cemix 082 v tloušťce 20 mm. Keramický obklad je 

použit v kuchyni za kuchyňskou linkou, v koupelnách a na WC. 



1.3.14. Vnější plochy 

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby. Terasa 

bude provedena z velkoformátové dlažby Best-Platen, okapový chodníček bude vyložen praným 

kačírkem a ostatní plochy kolem domu budou zatravněny. 

Objekt bude oplocen plotem, který bude mít výšku 1 500 mm (viz. Situace stavby). 

1.4.napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby, která 

navazuje na místní komunikaci. 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad obce u hranice pozemku. 

Napojení na NN AYKY 4x16 bude provedeno novou podzemní přípojkou ze stávajícího 

kabelového vedení při hranici pozemku. Plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL PE 

100 plynovodní řad, který vede v přilehlé místní komunikaci. Splaškové vody budou svedeny do 

nově zbudované plastové jímky na vyvážení o objemu 15m3. Dešťové vody jsou svedeny do 

vsakovací jámy. 

1.5.řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby, která 

navazuje na místní komunikaci. Vstup na pozemek je umožněn ze stávající místní zpevněné plochy 

obce. Ta navazuje na státní komunikaci III. třídy. Řešení viz. Situace stavby. Garáž pro osobní 

automobil navazuje na obytnou část objektu v těsné blízkosti hlavního vstupu. 

1.6.vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 

 

1.7.řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Bezbariérové užívání veřejně přístupných ploch a komunikací tato stavba neřeší. 

1.8. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

Na daném území byly provedeny tyto průzkumy: 

- geodetické zaměření území 

- radonový průzkum:  - zjištěn nízký radonový index 

- inženýrsko-geologický výzkum – hladina podzemní vody v hloubce cca 6 m 

- v úrovni základové spáry se nachází zahliněný štěrkopísek 

- III. třída těžitelnosti 



Výsledky těchto průzkumů byly uvažovány při návrhu RD. 

1.9.údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

K vytýčení stavby bude sloužit projektová dokumentace. Výškopisný systém Bpv. 

Referenční polohový systém S-JTSK. 

1.10. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

Stavba nemá zvláštní členění. 

1.11. 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 negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

1.12. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
F. 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi a dále 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. Zodpovědnost spočívá 

na zhotoviteli. 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Statický výpočet řeší samostatný projekt – zpracuje specialista. 

3.   Požární bezpečnost  
 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
a) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
b) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
c) umožnění evakuace osob a zvířat , 
d) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Požární bezpečnost řeší samostatný projekt (viz. samostatný projekt Požárně bezpečnostní 
řešení). 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Pomocí oken je zajištěno větrání i dostatečný přísun denního osvětlení do obytných 
místností. 

5.   Bezpečnost  při užívání  

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná a odpovídala předepsaným normám. 



6.    Ochrana proti hluku 

Ochranu proti hluku řeší samostatný projekt (viz. samostatný projekt Akustické posouzení 
stavebních konstrukcí). 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

7.1. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Byl proveden odhad energetického štítku obálky budovy na základě tepelně technického 
posouzení (viz. samostatný projekt Tepelně technické posouzení). 

7.2. stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Podle energetického štítku obálky budovy se budova řadí do skupiny B - úsporná. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bezbariérové užívání stavby projekt neřeší. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Na základě radonového měření byl zjištěn nízký radonový index. Jiné negativní vlivy 

vnějšího prostředí nebyly zjištěny. 

10. Ochrana obyvatelstva 

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 

Jsou splněny všechny požadavky na ochranu obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

11.1.odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové vody budou svedeny do nově zbudované plastové jímky na vyvážení o objemu 

15m3. Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jámy. 

11.2.zásobování vodou 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad obce u hranice pozemku. Na 

pozemku bude zbudována vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11, která bude ukončena 

vodoměrnou šachtou. Šachta bude betonová o velikosti 900x1200x1600 mm a bude v ní osazena 

vodoměrná sestava. 

11.3.zásobování energiemi 

 Napojení na NN AYKY 4x16 bude provedeno novou podzemní přípojkou ze stávajícího 

kabelového vedení při hranici pozemku. Na hranici pozemku bude zřízena elektroměrná skříň, kde 

bude osazen elektroměr. 



  Plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL PE 100 plynovodní řad, který vede 

v přilehlé místní komunikaci. Hlavní uzávěr plynu, regulace a plynoměr budou umístěny v nice o 

rozměrech 600 x 600 x 250 mm na hranici pozemku. 

11.4.řešení dopravy 

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby, která 

navazuje na místní komunikaci. Vstup na pozemek je umožněn ze stávající místní zpevněné plochy 

obce. Ta navazuje na státní komunikaci III. třídy. 

11.5.povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

  Terasa bude provedena z velkoformátové dlažby Best-Platen, okapový chodníček bude 

vyložen praným kačírkem a ostatní plochy kolem domu budou zatravněny. 

  Objekt bude oplocen plotem, který bude mít výšku 1 500 mm (viz. Situace stavby). 

11.6.elektronické komunikace 

V objektu se nevyskytují žádné elektronické komunikace. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
b) popis technologie výroby, 
c) údaje o počtu pracovníků, 
d) údaje o spotřebě energií, 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
f) vodní hospodářství, 
g) řešení technologické dopravy, 
h) ochrana životního a pracovního prostředí. 

Rodinný dům bude využíván celoročně pouze za účelem bydlení, tudíž není potřeba žádných 

výrobních a nevýrobních technologických zařízení staveb. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu 

Místo stavby: k. ú. Níhov, parcelní číslo 764/7 

Kraj:  Jihomoravský 

Stavebník:  Manželé Tučkovi, Žďárec 26, 594 56  Žďárec 

Zodpovědný projektant:  Dušan Vomela v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1001459 

  Borovník 36, 594 51  Křižanov 

 Vypracoval:  Michaela Šmídková, Horní Loučky 41, 594 55  Dolní Loučky 

 Datum: duben 2012 

 
1. účel objektu 

Rodinný dům bude využíván k celoročnímu bydlení jedné rodiny (4 – 6 osob). 

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 

Jedná se o výstavbu rodinného domu. Novostavba má půdorys do písmene L se zastavěnou 

plochou 146,5 m2. Objekt má 2 nadzemní podlaží, přízemí a obytné podkroví, a sedlovou střechou 

se sklonem 35°. Venkovní omítka je škrábaná, zelené barvy. Krytina je z keramických tašek 

Tondach Hranice 11 barvy engoba červená. Plastová okna a dveře budou provedeny v barvě zlatý 

dub.  

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby. Terasa 

bude provedena z velkoformátové dlažby Best-Platen, okapový chodníček bude vyložen praným 

kačírkem a ostatní plochy kolem domu budou zatravněny. Sousední objekt je vzdálen 29 m od 

hranice pozemku. Pozemek je situován podél silnice III. t řídy. Příjezd na pozemek je umožněn 

z místní komunikace navazující na silnici III. třídy. K objektu bude vybudována zpevněná plocha 

(zámková dlažba), která bude napojena ke komunikaci. Garáž pro osobní automobil je umístěna 

v napojení na obytnou část objektu. 

Objekt je zděný, má 2 nadzemní podlaží, přízemí a obytné podkroví se sedlovou střechou. 

Těsně u objektu je přistavěna garáž. V 1NP se nachází šatna, koupelna, WC, obývací pokoj spojený 

s kuchyní, ložnice a garáž. V 2NP jsou dva dětské pokoje, šatna, koupelna, pokoj pro návštěvy, 

pracovna a technická místnost. 

Objekt nevyžaduje bezbariérové řešení. 



3. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

 Objekt je určen pro bydlení 4 – 6-ti členné rodiny. 
 

Zastavěná plocha:  146,8 m2 

Obestavěný prostor:  844,4 m3 

Zpevněné plochy:  210,5 m2 

Užitná plocha:   230,9 m2  

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 2 

 
Vstup do objektu je umožněn ze severo-východní strany a to je i orientace pokoje pro 

návštěvy. Obývací pokoj s terasou a kuchyně a oba dětské pokoje jsou orientovány na jiho-západ; 

ložnice, pracovna a technická místnost na východ; koupelny, WC a šatny na západ. 

Přirozené osvětlení a oslunění místností je zajišťováno okny, která jsou dostatečně velká. 

V okolí objektu se nenachází žádné jiné stavby či porost, které by bránili oslunění.  

4.  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

4.1. Zemní práce 

Zemní práce jsou v zemině třídy těžitelnosti III. Jedná se o málo propustné zeminy 

zahliněných štěrkopísků. Spodní voda se neuvažuje a neovlivní ani výkopové základové práce. 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm a bude 

uložena na pozemku investora pro pozdější rozprostření na ploše zahrady. 

Před zahájením vlastní stavby bude provedeno vytyčení veškerých inženýrských sítí. 

Základové rýhy budou provedeny strojně s ručním začištěním. Přebytečná zemina, která se 

nevyužije pro terénní úpravy, bude odvezena na místo určení 

4.2. Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Základové pasy budou 

provedeny pod všemi nosnými zdmi, pod schodištěm a komínem. Jsou navrženy na únosnost 

zeminy 0,12 MPa (viz. výpočet základů). Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. 

Hloubka základů je 1000 mm a šířka je 550 mm (viz. výkres Základy). 

Základová deska pod celým objektem tloušťky 150 mm bude z betonu třídy C16/20 

vyztužená KARI sítěmi 150/150/60 mm. 

 



4.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Tondach 44 B Thermo. Vnitřní 

nosné zdivo z tvárnic Tondach 30 B. Tvárnice budou zděné na tenkovrstvé lepidlo Tondach. 

V konstrukcích budou provedeny dveřní a okenní otvory, které budou překlenuty překlady Heluz 

23,8. V obvodových zdech jsou překlady doplněny tepelnou izolací. Výpis překladů je uveden ve 

výkresech půdorysů. Při realizaci se bude postupovat dle předpisů výrobce. 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropními vložkami Heluz Miako (šířka 500 

mm) a stropními nosníky Heluz uložených na nosných svislých konstrukcích (viz. výkres Skladba 

stropu). Pozední věnec bude železobetonový z betonu C16/20 vyztužen dle statického výpočtu (řeší 

specialista).  

Nosnou konstrukci podlah tvoří anhydritová směs v tloušťce 50 mm. 

4.5. Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu C16/20 vyztuženo dle návrhu statika. 

Tloušťka schodišťové desky bude 150 mm, výška stupně 176,5 mm, šířka stupně 260 mm, počet 

stupňů 17. Schodiště bude mít dřevěnou nášlapnou vrstvu. 

Mezipodesta je uložena v nosném obvodovém zdivu; spodní schodišťové rameno je uloženo 

na základové konstrukci a horní schodišťové rameno je uloženo ve stropní desce. 

4.6. Zastřešení 

Střecha je projektována jako sedlová se sklonem 35°. Hambálková konstrukce krovu. 

Pozednice (140x140) budou uloženy na nadezdívce a kotveny závitovou tyčí do pozedního 

věnce po vzdálenostech 1,5 m. Dále budou kotveny pomocí ocelového táhla do příček. Krokve 

(180x100 a 160x60) jsou v každé vazbě staženy kleštinami (160x60). Vodorovné ztužení krovu je 

zajištěno vrcholovou fošnou (180x100) a OSB deskami, které jsou hřebíky přibity na kleštiny.  

Střešní plášť tvoří krytina z keramických tašek Tondach Hranice 11, střešní latě, kontralatě a 

pojistná hydroizolace Tondach Tunning Fol N. 

4.7. Podhledy 

Podhled v podkroví je řešen pomocí sádrokartonových desek Knauf. Na krokve jsou 

umístěny závěsy, na které jsou upevněny CD profily. Mezi závěsy je vložena tepelná izolace 

z minerální plsti pod krokvemi tloušťky 100 mm. Mezi krokvemi je tepelná izolace z minerální plsti 

tloušťky 180 mm. Na CD profily je pomocí oboustranné pásky nalepena parozábrana Tondach 



Tunning Fol N. Podhledovou vrstvu tvoří sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm připevněné 

samořeznými šrouby do CD profilů s nátěrem. 

4.8. Komínové zdivo 

Komínové těleso je řešeno systémem Schiedel Absolut. Půdorysný rozměr komína je 

360x650 mm, průměr šamotové vložky je 160 mm. 

4.9. Příčky 

Příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic Tondach 11,5 zděných pomocí tenkovrstvého 

lepidla Tondach. Na příčkách jsou použity keramické překlady Heluz 11,5. 

Předstěny jsou ze sádrokartonových desek (viz. výkres Půdorys 1NP a 2NP) a jsou 

zbudovány za účelem vedení instalací. 

4.10. Podlahy 

Podlahu v zádveří, šatně, chodbě, koupelně, WC a kuchyni tvoří keramická dlažba. 

V koupelně a v kuchyni je pod keramickou dlažbou ve stěrce umístěna topná spirála. V ostatních 

místnostech jsou použity dřevěné parketové vlysy jako plovoucí podlaha. 

4.11. Izolace 

Na základě radonového průzkumu je pozemek začleněn do nízkého radonového indexu, a 

tudíž nemusí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. 

Pod celou stavbou je provedena hydroizolace SKLODEK 40 Special Mineral. Pod střešním 

pláštěm je parozábrana Tondach Tinunig Fol N. 

Izolace základu je provedena pomocí desek Isover EPS Sokl tloušťky 60 mm. K izolaci 

věnců a překladů je použita izolace STYROTRADE EPS 100 Z, tloušťky 100 mm. Podlaha přilehlá 

k zemině bude izolována pomocí polystyrénových desek STYROTRADE EPS 100 Z, tloušťka 140 

mm. V podlaze pod 2. NP je kročejová izolace z minerálních desek Isover TDPS v tloušťce 30 mm. 

Na střešní plášť je použita izolace z minerální plsti Isover Unirol Profi tloušťky  

180 mm mezi krokvemi a 100 mm pod krokvemi. 

4.12. Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použity plastová okna a dveře v barvě zlatý dub. Vnitřní 

dveře budou laminátové v barvě zlatého dubu, budou osazeny do dřevěných obložkových zárubní 

s prahem. 

Okna mají 7-mi komorový plastový rám a jsou zasklena izolačním trojsklem  

(Ug=0,6 W/(m²K),Uw=0,8 W/(m²K)), všechna jsou otvíravá a výklopná. 

 

 



4.13. Povrchové úpravy 

Venkovní omítku tvoří tepelně izolační omítka Cemix Supertherm TO 057 v tloušťce 25 

mm lehčená. Na soklu bude použita dekorační soklová omítka. Vnitřní omítky na obvodovém zdivu 

a na příčkách jsou z  ruční omítky Cemix 082 v tloušťce 20 mm. Keramický obklad je použit 

v kuchyni za kuchyňskou linkou, v koupelnách a na WC. 

4.14. Vnější plochy 

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby (tloušťka 

80 mm). Terasa bude provedena z velkoformátové dlažby Best-Platen (tloušťka  

50 mm), okapový chodníček bude vyložen praným kačírkem (tloušťka 60 mm, uložena na 

geotextílii) a ostatní plochy kolem domu budou zatravněny. Veškeré zpevněné plochy budou 

lemovány betonovými obrubníky o tloušťce 50 mm. 

Objekt bude oplocen plotem, který bude mít výšku 1 500 mm (viz. Situace stavby). 

4.15. Vodovod 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad obce u hranice pozemku. Na 

pozemku bude zbudována vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11, která bude ukončena 

vodoměrnou šachtou. Šachta bude betonová o velikosti 900x1200x1600 mm a bude v ní osazena 

vodoměrná sestava (viz. výkres Schéma vodovodní přípojky). 

Vnitřní vodovod bude proveden z PP trubek, na trubky bude použita návleková tepelná 

izolace Mirelon. 

4.16. Kanalizace 

Splaškové vody budou svedeny do nově zbudované plastové jímky na vyvážení o 

minimálním objemu 15m3 a rozměrech 4500x2300x1500 mm. Splašková voda z objektu bude 

odváděna potrubím DN 150 mm, vnitřní rozvod bude proveden taktéž z plastového potrubí, které 

bude odvětráváno střešním vývodem. (viz. výkres Schéma kanalizační přípojky). 

Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jámy. Dimenze plastového potrubí pro svod 

dešťových vod je 150 mm. 

4.17. Plynovod  

Plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL PE 100 plynovodní řad, který vede 

v přilehlé místní komunikaci. Hlavní uzávěr plynu, regulace a plynoměr budou umístěny v nice o 

rozměrech 600 x 600 x 250 mm na hranici pozemku. 

Pro vnitřní rozvod bude použito ocelové potrubí, které bude spojováno svařováním. 

 

 



4.18. Vytápění a příprava TUV 

Vytápění bude zajištěno deskovými radiátory Korado. Zdrojem tepla bude plynový 

kondenzační kotel Therm 17 KD, umístěný ve 2.NP v technické místnosti. Ohřívač teplé vody OKC 

200 NTR o objemu 200l se nachází v koupelně 2.NP. Odkouření z plynového kotle je provedeno 

ocelovým potrubím vyvedeným nad střechu.  

4.19. Elektroinstalace 

Napojení na NN AYKY 4x16 bude provedeno novou podzemní přípojkou ze stávajícího 

kabelového vedení při hranici pozemku. Na hranici pozemku bude zřízena elektroměrná skříň, kde 

bude osazen elektroměr. 

Hlavní vypínač je umístěn v šatně v přízemí, odkud je dále proveden rozvod elektřiny 

v objektu, který je umístěn pod omítkou. Rozvod je proveden z měděných drátů. 

5. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí řeší samostatný projekt. Tepelně 

technické posouzení bylo provedeno v počítačovém programu a všechny konstrukce vyhovují na 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN. 

6. způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Objekt je založen na základových pasech. Při inženýrsko-geologickém průzkumu byla 

stanovena únosnost základové zeminy na 120 kPa. Na tuto únosnost byly navrženy základové pasy. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 6 m pod terénem a neovlivňuje tedy základové 

poměry. Základová spára se nachází 1 000 mm pod terénem v nezámrzné hloubce. 

7.  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  

 Výstavba objektu ani jeho užívání nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 

V průběhu výstavby se bude dodržovat zákon o odpadech č.185/2001Sb.  

8.  dopravní řešení  

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové dlažby v šířce 4 

000 mm, která navazuje na místní komunikaci. Vstup na pozemek je umožněn ze stávající místní 

zpevněné plochy obce. Ta navazuje na státní komunikaci III. Třídy, která je od objektu vzdálena asi 

100 m. 

9. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  

Na základě radonového měření byl zjištěn nízký radonový index. Jiné negativní vlivy 

vnějšího prostředí nebyly zjištěny. 

 



10. dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Stavba byla navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby budou dodrženy. 

  



Závěr: 

Na základě zadání bakalářské práce byla vypracována projektová dokumentace pro novostavbu 

rodinného domu v Níhově. V práci je vypracováno tepelně technické posouzení stavebních 

konstrukcí, požárně bezpečnostní řešení, akustické posouzení stavebních konstrukcí a seminární 

práce na téma Omítky. 
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