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Abstrakt 

 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu 

v městě Polička. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní dům, který je určen pro čtyři 

až pět osob.  

 

Klíčová slova 

nadstandardní rodinný dům, dvoupodlažní, podsklepený, až pětičlennou rodinu  

  

Abstract 

Bachelor`s thesis address the design of superior family house. It is basement two 

floors and with gable roof, which is designs for four up to five people. 
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superior family house, two floors, basement, up to five people 
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ÚVOD 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu 

v městě Polička. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní dům se sedlovou střechou, 

který je určen pro čtyři až pět osob.  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVB Ě A STAVEBNÍKOVI 

Název stavby:  Rodinný dům 

Místo stavby:  katastrální území Polička 130/2 

Kraj:  Pardubický 

Investor:  Tomáš Patočka, Sebranice 325, 56962 

Vlastník pozemku:  Tomáš Patočka, Sebranice 325, 56962 

Sousední pozemky: 130/1, 131/1, 1410, 1370, 1240 

Způsob výstavby:  svépomocí 

Zodpovědný projektant:  Tomáš Patočka, Sebranice 325, 56962 

Charakter stavby:  novostavba 

 

 

B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Pozemek číslo 130/2, na kterém je stavba realizována, je ve vlastnictví investora 

Tomáše Patočky a je v lokalitě určené územním plánem k zastavění. Přípojky sítí 

veřejného technického vybavení jsou přivedeny na hranici pozemku investora. 

 

 

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Před začátkem provádění projektových prací byla provedena prohlídka pozemku 

investora číslo 130/2. Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Poté na 

základě protokolu kategorizace radonového rizika základových půd splňuje pozemek 

podmínky, jež je zařazuje do kategorie nízkého radonového rizika. Díky tomu není 

potřeba provádět speciální protiradonové opatření.  

 

 

D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Obecní úřad Polička, odbor životního prostředí. Posudky těchto orgánů jsou 

přiloženy v příloze 



E. INFORMACE O SPLNĚNÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Při zpracovávání projektové dokumentace projektant vycházel ze zákona 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu a z jeho prováděcích vyhlášek, včetně 

vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb. V projektové dokumentaci jsou 

navrhovány výrobky, konstrukce a materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová 

dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

 

F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK K REGULAČNÍMU PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE 

Stavba se nachází na pozemku nacházejícím se v lokalitě určené územním plánem 

k zastavění. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o požadavcích na 

umísťování staveb. 

 

 

G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT ŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Veřejné sítě včetně přípojek k pozemku investora jsou již provedeny. Po dokončení 

stavby rodinného domu nejsou plánovány žádné další stavby na pozemku investora. 

Budou ale provedeny vegetační úpravy a oplocení kolem pozemku. Dokončení 

stavby rodinného domu je plánováno v roce 2016. 

 

 

H. PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝSTAVBY 

Předpokládané zahájení stavby:  03/2014 

Předpokládané ukončení stavby:  08/2016 

Nejprve dojde k sejmutí ornice a její uložení na pozemku. Poté budou provedeny 

výkopy pro základové konstrukce. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku 

vzdálenou cca 5 km od stavby. Poté bude provedena hrubá spodní stavba a 

následně hrubá vrchní stavba. Poté budou provedeny vnitřní a dokončovací práce.  



I.  STATISTICKÉ ÚDAJE  

orientační hodnota stavby: 5 mil. Kč 

zastavěná plocha RD: 173,65 m2    

obestavěný prostor: 731,12 m3  

podlahová plocha: 265,36 m2  

počet nadzemních podlaží: 2  

konstrukční výška 1. nadzemního podlaží: 3,0 m 

světlá výška 1. nadzemního podlaží: 2,75 m 

konstrukční výška 2. nadzemního podlaží: 3,0 m 

světlá výška 2. nadzemního podlaží: 2,75 m 

v Brně v dubnu 2013  .........................................  

Tomáš Patočka 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1.   URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.1.    ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 

   Pozemek pro zastavění je situován v poklidné rodinné čtvrti na okraji města 

Poličky, je zasazen v rovinatém terénu. Jedná se o parcelu číslo 130/2 o ploše 

791,12m2, která má vchod z ulice U Vlečky. Nenacházejí se zde žádné stavby ani 

vzrostlá zeleň. Jeho architektonický tvar je řešen tak, aby zapadl do rodinné zástavby 

v okolí. 

  
1. 2.   URBANISTICKÉ  A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  
    
   Jedná se o podsklepený dvoupodlažní rodinný dům o ploše 265,36 m2 určen 

k užívání jedné rodiny o 4-5 osobách. Dům bude výškově zasazen tak, že 0,000= 

221,300 m. n. m. Výška objektu je 7,217 m. Objekt se skládá z hlavní dvoupodlažní 

části a přistavěné garáže s krytým parkovacím stáním pro automobil. Půdorysný tvar 

je dán obdélníkovým tvarem, který je odsazen pravoúhlými rohy. V 1. Podzemním 

podlaží se nachází chodba, technická místnost, posilovna, herna s barem, prádelna 

a záchod. V 1. nadzemním podlaží se nachází zádveří, chodba, garáž, pracovna, 

jídelna s kuchyňskou linkou, koupelna s WC, spíž a obývací pokoj. V 2. nadzemním 

podlaží jsou umístěny 2 dětské pokoje, ložnice, šatna, koupelna, záchod a chodba. 

    
1.3.   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Rodinný dům je zděný z keramických tvárnic Porotherm 36,5 PROFI DRYFIX tl. 365 

mm, zateplené systémem ETICS a pěnovým polystyrenem EPS RIGIPS tl. 120 mm, 

vyzdívaných na maltu VC. Stropy jsou tvořeny stropními nosníky POT a vložkami 

Miako. Překlady Porotherm 7 a Porotherm VARIO nad otvory oken a dveří a ocelové 

U a I nosníky nad atypickými otvory. Podlahy v 1. nadzemním podlaží tvořeny 

keramickou dlažbou Keros, plovoucí vinylovou podlahou a pryžovou podlahou 

Sportec v posilovně. Tepelná izolace v podlahách je z tepelně-izolačních desek 

z extrudovaného polystyrenu RIGIBS. Základy jsou z betonu C 12/15. Objekt je 

zastřešen sedlovou střechou se sklonem 33º a pokryta střešní krytinou Bramac typ. 

Moravská, střecha je v různých úrovních. Veškeré výrobky a prvky jsou podrobněji 



popsány ve Výkresech skladeb, dřevěných, klempířských a zámečnických výrobků a 

dále ve výkresech Výpisu oken a dveří. 

 
1.4.   PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A ÚPRAVA TERÉNU 

Před vlastním zahájením prací se objekt RD vytyčí. Vlastní zemní práce jsou 

zahájeny skrývkou ornice do hl. 20 cm min. po celé zastavěné ploše (173,65 m²) 

včetně rozšíření základových pásů. Ornice se deponuje na vhodném místě 

k závěrečnému odhumusování ploch upraveného terénu po provedené výstavbě 

rodinného domu. Vytěžená zemina ze základových pásů se ponechá na staveništi 

pro pozdější dosypy a násypy. Upravená úroveň terénu celé parcely je dle projektu 

terénních úprav 221,300 m. n. m. Dle zákona Sb. 501/2006 § 21 odst. 3 Vsakování 

dešťových vod na pozemcích staveb.  

 
   Na pozemku není potřeba provádět sondy podloží, jelikož tyto sondy jsou na tomto 

pozemku známi již dříve a i v celém sousedství, podmínky zde jsou v normě, na 

pozemku ani v okolí se nenacházejí podzemní vody v takové hloubce, aby narušovali 

základy stavby popřípadě celý objekt. 

 

   Nezastavěná část pozemku bude využívaná jako zahrada, která bude vytvořena a 

řešena dle návrhu zahradního architekta. Nezastavěná část pozemku má plochu 

646,79 m2. 

   
1.5.   ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A NAPOJENÍ NA INŽENÝR SKÉ  
        SÍŤE 
 
   Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu z ulice U Vlečky, která se napojuje 

hlavní silnici ulice Modřecká.   

 
1.6.   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
   
    Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí.    

 
 
  



2.   KAPACITA UŽITNÉ PLOCHY,OBESTAV ĚNÉ A ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
 
Plocha pozemku: 791,120 m2 

Zastavěná plocha: 173,65 m2 

Procento zastavění: 21,9 % 

Volná plocha (zahrada): 617,47 m2 

Plocha užitná 1S: 91,04 m2 

Plocha užitná 1NP: 108,44 m2 

Plocha užitná 2NP: 65,88 m2 

Plocha užitná celkem: 265,36 m2 

 
 
3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

   Technická zpráva požární ochrany je v samostatné části dokumentace. Objekt 

bude posouzen dle ČSN 73 0833+Z1 a dalších souvisejících norem. Garáž bude 

posouzena přílohou I ČSN 73 0804. 

 
 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

   Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. 

   Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. 

   Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu 

z vyhláškou 381/2001 Sb. Neměl by se zde vyskytovat žádný škodlivý odpad. 

Komunální odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani 

stavební činností nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani 

prašností. Splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. 

   U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních 

objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

 

 5.   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

   V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 

 
 



6.   OCHRANA PROTI HLUKU 

   Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve 

vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle 

nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

 
 
7.   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

   Tepelně-technické parametry objekty budou v souladu s požadavky současných 

platných norem, vyhlášek a předpisů. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu 

tepla U ve W/m2K  jsou splněny (obvodová stěna: požadavek 0,38 vyšlo 0,15, vnitřní 

dělící stěna: požadavek 0,38 vyšlo 0,36, plovoucí podlaha 1.S požadavek 0,45 vyšlo 

0,34 a střecha: požadavek 0,24 vyšlo 0,12)  

 
 
8.   OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

   Radonové riziko bylo stanoveno jako velice nízké, proto nebude v tomto případě 

řešeno. Spodní vody jsou v dostatečné hloubce, aby nenarušovaly základy stavby a i 

celý objekt. 

 
 
9.   INŽENÝRSKÉ STAVBY  (OBJEKTY) 
 
   Do objektu jsou zavedeny přípojky plynu, vodovodu, kanalizace, elektrické energie 

a sdělovací sítě. Přípojky budou vedeny z ulice U Vlečky. 

    
Vodovodní přípojka 

Vodovodní šachta bude zhotovena na pozemku. Přípojka bude řešena 

polyethylenovou hadicí v hloubce 1 m pod terénem a bude ukládána do pískového 

lože, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. 

Přípojka bude dovedena do stoupací šachty umístěné ve WC a její délka bude 14 

m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením do pískového lože v dostatečné 

hloubce, tím také nebude docházet k jejímu zamrzání. 

 
Přípojka elektrické energie 

Uzávěr elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku. Přípojka bude 

řešena podzemním kabelem hloubce 0,6 m pod terénem, který bude protáhnut 

v plastové trubce a ukládán do pískového lože a bude označen plastovou páskou, 



po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. 

Přípojka bude dovedena do dílny v 1.S a její délka bude 5 m. 

Kanalizační přípojka 

Revizní šachta bude umístěna 2,5 m od hranice pozemku. Přípojka bude řešena 

podzemním plastovým potrubím, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 

0,8 m pod terénem ve spádu 3,5 %, po uložení proběhne zasypání výkopu, 

zhutnění zeminy a upravení povrchu. Délka přípojky bude 5 m. Přípojka bude 

chráněna proti porušení uložením do pískového lože v dostatečné hloubce, tím 

také, nebude docházet k jejímu zamrzání. 

 
Přípojka plynu 

HUP bude umístěn na hranici pozemku, kde bude také redukováno středotlaké 

vedení na nízkotlaké, které bude vedeno dále do objektu. Plynovodní vedení bude 

provedeno plastovým vedením, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 

0,8 m pod terénem, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a 

upravení povrchu. Délka přípojky bude 6,5 m. Přípojka bude chráněna proti 

porušení uložením v dostatečné hloubce. 

 
   Vjezd do objektu bude z ulice U Vlečky. Ulice U Vlečky je vedlejší klidná ulice, která 

je kolmá na hlavní ulici Modřecká, na které je mírný provoz automobilů a nedochází 

tu k přílišnému hluku. 

     
 
10.   DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
   Veškeré požadavky na výstavbu budou splněny, budou dodrženy požadavky 

územně plánovací dokumentace obce Polička. Nebude docházet k poškozování 

životního prostředí ani k znečišťování pozemních komunikací, chodníků a okolních 

pozemků. 

V Brně dne 24. 4. 2013                                                         …………………………… 

                                                                                                     Tomáš Patočka 



 
ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vyřešit prováděcí projektovou dokumentaci 

nadstandardního rodinného domu. 

 Základní myšlenkou návrhu nadstandardního rodinného domu bylo vytvořit objekt, 

který bude splňovat vyšší nároky uživatelů a zohlední jejich potřeby a požadavky na 

bydlení. Zároveň bude splňovat moderní architektonické požadavky.  S ohledem na 

vlastnosti pozemku investora bylo zvoleno takové řešení, aby všechny místnosti 

vyhověli požadavkům na proslunění a správné orientaci ke světovým stranám. 

Nadstandardní rodinný dům byl navržen jako dvojpodlažní se suterénem. 

Půdorysný tvar je dán půdorysným tvarem, který je odsazen pravoúhlými rohy a se 

sedlovými střechami. Z hlediska tepelně technického byla stavba zatříděna do třídy B 

– úsporná. 
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