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Abstrakt v českém a anglickém jazyce  

 

Novostavba částečně podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním a jedním 

podzemním podlaţím. Jako provozovna je umístěn masáţní salón. Objekt je zaloţen na 

základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. Konstrukční systém je 

obousměrný. Svislé zdivo tvoří keramické tvarovky Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou 

tvořeny stropem Porotherm. Vytápění zajištěno plynovým kotlem. Schodiště je 

ţelezobetonové. 

 

The new building partially cellar under family house with one floor and one underground 

floor. In house is located a massage salon. The building is based on the foundation strips, 

Footing in the non-freezing depth. System design house is two-way. The vertical walls are 

from ceramic fittings porotherm. Hortizontal structures are formed of ceramic porotherm  

ceiling. Heating are ensured by a gas boiler. The interior staircase is designed as 

reinforcete.concrete. 
 

 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce  

 

rodinný dům, garáţ, porotherm zdivo, schodiště, masáţní salón.  

 

Family house, garage, porotherm masonry, staircase, massage salon 
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1. Úvod  

 

 

Cílem této práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu pro provedení 

stavby.  Jako zadání jsem si vybral rodinný dům s provozovnou. Jako provozovnu jsem zvolil 

masáţní salón z důvodu chybějící sluţby v okolí. Objekt je částečně podsklepený a má 1NP a 

1PP. Přízemní dům dobře zapadá do okolní zástavby. Masáţní salón i obytná část jsou 

situovány v 1NP. Dům je řešen jako bydlení pro 4-5 osob. Objekt je situován v obci Prakšice 

v klidné lokalitě ideální pro rodiny s dětmi.  
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A) Identifikační údaje o stavbě a stavebníkovi 

 

Název stavby: Rodinný dům s provozovnou 

Místo stavby: Prakšice, č. 2162/82, k.ú. Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1365 

Kraj: Zlínský 

Investor: Karel Nový, Uherský Brod 1164 

Vlastník pozemku: Karel Nový, Uherský Brod 1164 

Sousední pozemky: parcela č. 2162/81, 2162/83, 2162/78, 2162/92 

Způsob výstavby: svépomocí 

Zodpovědný projektant: Jiří Špalek 

Charakter stavby: novostavba 

 

B) Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Pozemek č. 2162/82 ve vlastnictví Karla Nového se nalézá v lokalitě určené územním plánem 

k zastavění. Přípojky sítí technického vybavení budou přivedeny na hranici pozemku 

investora. Pozemek je zatravněn a nenachází se na něm stromy a keře. 

 

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

 

Údaje o provedených průzkumech:  

Na staveništi byl proveden průzkum rizika pronikání radonu do budovy. Na základě protokolu 

kategorizace radonového rizika základových půd, byla parcela zařazena do kategorie nízkého 

radonového rizika. V daném případě není nutné provádět protiradonové opatření.  

 

Údaje o napojení na dopravní a technikou infrastrukturu:  

Pozemek je přístupný ze stávající přilehlé komunikace přes pozemek obce Prakšice. 

Komunikace jsou ve vlastnictví obce Prakšice. Součástí stavby bude zbudování vjezdu a 

vchodu na pozemek přes parcelu 2162/78 (vlastník obec Prakšice) na veřejnou infrastrukturu.  

 

Při budování inţenýrských sítí v rámci celé obce byly k hranici pozemku dovedeny veškeré 

potřebné přípojky s moţností pozdějšího připojení objektu. 

 

D) Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 

Stavba je plně v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 

 

E) Informace o splnění obecných technických poţadavků na výstavbu 

 

Pří zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje technické poţadavky na 

stavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých 

a evropských norem. V projektové dokumentaci jsou navrţeny výrobky, konstrukce 

a materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 
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F) Informace o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. Územně 

plánovací informace 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Prakšická vrchovina. Pro toto území jsou 

stanoveny obecné podmínky a regulativy. Jednotlivé záměry byly konzultovány a projektová 

dokumentace byla krajinářsky hodnocena ve smyslu § 12 zákona č. 114/92 Sb. dle 

odborného stanoviska. Splnění jiných podmínek územního rozhodnutí nejsou nutné. Byly 

však dodrţeny poţadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o poţadavcích na umísťování staveb. 

Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským úřadem. 

Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny 

 

G) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 

 

Po dokončení stavby rodinného domu budou na pozemku postupně zbudovány další 

stavební objekty. Jedná se o vegetační úpravy, dlaţbu a oplocení.  

 

H) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu prací 

 

Předpokládané zahájení stavby: 06/2013 

Předpokládané ukončení stavby: 06/2014 

Nejdříve dojde k sejmutí ornice a její uloţení na pozemku. Poté se provede výkop stavební 

jámy a jednotlivé figury, vytěţená zemina se odveze na skládku. Bude následovat hrubá 

spodní stavba a pak hrubá vrchní stavba. Poté se provedou práce vnitřní a dokončovací. 

 

 

I) Statistické údaje 

 

- zastavěná plocha RD: 297,2 m
2 - 

procento zastavění 9,9% 

- obestavěný prostor: 1456 m
3 

- plocha obytných místností 134 m
2 

- zpevněné plochy 326 m
2 

- počet nadzemních podlaţí 1 

- počet podzemních podlaţí 1 

- světlá výška  1.NP 2,7 m ; 1PP 2,6m 

- konstrukční výška podlaţí 3,0 m 
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2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby téţ vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 

Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu na parcele č. 2162/82 v katastrálním 

území Prakšice. Staveniště je v rovinném terénu bez stávajících staveb, stromů, keřů a 

inţenýrských sítí v ochranném pásmu. Pozemek bude vyuţit ke skladování materiálu, 

určeného na stavbu a dále jako zařízení staveniště. Staveniště je vhodné pro stavbu RD. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní související 

 

Urbanistické a architektonické řešení a umístění stavby respektuje typické prvky 

charakteristické pro místní zástavbu. Dispozice, vnější vzhled objektu a pouţité materiály jsou 

konzultovány s investorem. 

Stavba je navrţena jako volně stojící objekt, částečně podsklepený. 

Stavba má členitý půdorys. Střecha je šikmá dvouplášťová a na garáţi plochá. Z venku je dům 

opatřen fasádní omítkou červené a šedé barvy, doplněnou kamenným obkladem šedé barvy. 

Okna plastová barvy tmavě hnědé.  

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 

Základy jsou z prostého betonu C20/25. Obvodové stěny z Porotherm 42,5T Profi, podzemní 

obvodová stěna ze ztraceného bednění Best 400mm,vnitřní nosné stěny Porotherm 24 Profi, 

příčky z příčkovek Porotherm 11,5 Profi. Stropy keramické Porotherm z nosníků POT a 

keramických vloţek Miako. Podhled sádrokartonový. Střecha dvouplášťová šikmá. Schodiště 

ţelezobetonové tloušťky 100mm.  

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Připojení stavby na místní komunikaci bude provedeno po zpevněné příjezdové cestě na 

pozemku investora z betonové dlaţby. Chodníky okolo domu budou také z betonové dlaţby.  

Stavba bude napojena na sítě technického vybavení. Objekt bude napojen na plynovod, 

elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád 

 

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

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváţném území 

 

Napojení na komunikaci bude provedeno pomocí zámkové dlaţby. 

 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba nebude mít vliv na ţivotní prostředí. Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení 

ţivotního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, pouţití stavebních mechanizmů, 

znečištění komunikace). Investor však bude při provádění prací maximálně dbát na to, aby 

tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude ihned likvidováno, provoz 

na komunikaci nebude ohroţen a k jeho případnému omezení dojde jen na dobu nezbytně 

nutnou a v míře nezbytně nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodobě ţádný 

materiál. Odpad při stavební činnosti (zbytky stavebních materiálů) bude tříděn a odváţen na 
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skládku. Odpad z pozdějšího provozu domu bude tříděn, ukládán do popelnicových nádob 

nebo kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí. 

 

g)Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

U navazující komunikace není chodník. Plochy před domem jsou ve spádu 2% tudíţ bez 

problémů pro bezbariérové uţívání. 

 

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

dokumentace 

 

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základě protokolu kategorizace 

radonového rizika základových půd byla zájmová parcela zařazena do kategorie nízkého 

radonového rizika. V daném případě není nutné provádět dodatečné protiradonové opatření. 

Další průzkumy nebyly provedeny. 

 

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

systém 

 

Polohové osazení do terénu viz situace, vytyčení stavby provede oprávněný geodet. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavebné objekty a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Projektová dokumentace řeší pouze vlastní objekt rodinného domu. Na pozemku budou tyto 

stavební objekty: 

SO 01 - Rodinný dům, 

SO 02 - Přípojky 

SO 03 – Zpevněné plochy 

SO 04 – Nezpevněné plochy – vegetační úpravy 

SO 05 - Oplocení 

 

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

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

 

Pro účely stavby bude vyuţíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. Stavba bude 

prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní 

vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, ap.) byly eliminovány. 

Poţárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední pozemek (viz zpráva 

poţárně-bezpečnostního řešení stavby. Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem jiným 

způsobem. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, případně svépomocí za 

odborného dohledu za dodrţení platných předpisů a norem a to hlavně vyhl. č. 591/2006 Sb. o 

bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zároveň se připomíná, ţe 

povinností dodavatelů stavebně montáţních prací dle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce č. 
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262/2006 Sb. je provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a ověřování jejich 

znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným. 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavební činnosti jsou navrţeny tak, aby nedošlo v průběhu stavby a uţívání k situaci, která 

by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby. 

Konstrukce stavby je navrţena z obvyklých materiálů, předpokládá se vyuţívání stavby s 

obvyklým zatíţení, jako je běţné pro obytné budovy po celou dobu ţivotnosti stavby. 

Prostorová tuhost stavby bude zajištěna spojením vnitřních i obvodových stěn. 

Při provádění stavby budou dodrţeny všechny technologické postupy výrobců materiálů. 

Pouţité výrobky musí splňovat poţadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě pouţití jiných 

materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a mechanické vlastnosti, jako 

původně navrţené. 

2.2.3 Poţární bezpečnost 

 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby viz samostatná poţární zpráva. 

 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

 

Odvětrání vnitřních prostory bude přirozeně okny a dveřními otvory. 

V prostorách domu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením umělým. 

Při provádění prací je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 a dbát o ochranu zdraví 

a ţivota osob na staveništi. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály 

a technologie, které svými vlastnostmi splňují nejen technické poţadavky, ale i vyhovují 

podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je navrţena, bude 

odolávat škodlivému působení prostředí, např vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody. 

 Stavba negativně neovlivní svým provozem ţivotní prostředí.  

Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpadů. 

2.2.5 Bezpečnost při uţívání 

 

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s uţíváním stavby. Projekt stavby 

je řešen dle technických poţadavků na výstavbu a jeho uţívání jako stavby pro bydlení tedy 

bude bezpečné. 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

 

Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. 
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2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

Stavba je navrţena z materiálů, které splňují poţadavky revidované ČSN 73 0540, tepelný 

odpor konstrukce vyhovuje. Viz Tepelně technické posouzení objektu. Jsou respektovány 

klimatické podmínky v daném území. 

2.2.8 Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Rodinný dům je částečně řešen jako bezbariérový. Bezbariérově je řešena pouze provozovna. 

U objektu se nachází parkovací stání, které je určeno také pro imobilní. Vstup do provozovny 

je zajištěn pochozí šikmou plochou s maximálním sklonem 2%. Vstupní dveře jsou 

dvoukřídlé o šířce křídel 900 mm a 400mm. Přes celou šířku jsou vodorovná madla, umístěny 

na straně opačné neţ jsou závěsy. Výška prahu je 20mm. Nášlapná vrstva podlahy v 

provozovně, hygienických prostorách a zázemí je z protiskluzové dlaţby, která splňuje 

poţadavky vyhlášky 298/2009.  

 V komunikačních prostorech je min. průchozí šířka 900 mm. Záchod a koupelna jsou řešeny 

jako bezbariérové. 

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Nepředpokládají se ţádné škodlivé vnější vlivy 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je navrţena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohroţovala ţivot, zdraví, 

zdravé ţivotní podmínky jejich uţivatelů ani uţivatelů okolních staveb. 

2.2.11 Inţenýrské stavby 

 

a) odvodnění území – venkovní dlaţba je odvodněna trativody 

Odvod splaškových a dešťových vod bude napojením na veřejnou kanalizaci. 

b) zásobování vodou – objekt bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou 

c) el.energie – objekt bude napojen přípojkou na siť NN 

d) plyn – objekt bude napojen 

e) objekt bude napojen na místní komunikaci 

f)po dokončení stavby bude upraveno okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

 

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Nejsou navrţeny. 



11 

 

2.2.13 Závěrečná ustanovení projektanta 

 

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracování 

projektu. Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné 

před prováděním projednat s projektantem. 

Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 

- kóty uvedené na výkrese, i kdyţ se liší velikost při odměření 

- výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před výkresy 

menšího měřítka 

- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 
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2.3  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

Rodinný dům s provozovnou 
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2.3.1 Identifikační údaje stavby 

 

 

Název stavby: Rodinný dům s provozovnou 

 

Místo stavby: Prakšice, č. 2162/82, k.ú. Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1365 

 

Kraj: Zlínský 

 

Investor: Karel Nový, Uherský Brod 1164 

 

Vlastník pozemku: Karel Nový, Uherský Brod 1164 

 

Sousední pozemky: parcela č. 2162/81, 2162/83, 2162/78, 2162/92 

 

Způsob výstavby: svépomocí 

 

Zodpovědný projektant: Jiří Špalek 

 

Charakter stavby: novostavba 

 

Výměra pozemku: 3005 m
2 

 
 
 
2.3.2 Technická zpráva 

 

a) účel objektu 

 

Objekt je řešen jako budova pro bydlení pro čtyři aţ pět osob. Část prvního 

nadzemního podlaţí tvoří provozovna, konkrétně masáţní salon. Provozovna má 

samostatný vchod a je propojena s ubytovací částí přes terasu. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Novostavba rodinného jednopodlaţního částečně podsklepeného rodinného domu s  

masáţním salónem. Dům by měl slouţit pro 4 – 5 ti člennou rodinu. Střešní konstrukce bude 

navrţena valbová se sklonem 16,5° a 22,3°. Jako krytina je navrţena pálená taška od firmy 

Tondach černé barvy. Půdorysný tvar je tvořen několika obdélníky. Do rodinného domu se 

vchází přes zádveří, ze kterého se dostaneme přes chodbu do obývacího pokoje s kuchyní, 

WC, koupelny, loţnice a dvou pokojů. Z obývacího pokoje můţeme vyjít na jiţní terasu.  

Z chodby se dostaneme schodištěm do podzemního podlaţí, kde se nachází sportovní 

místnost, sklady, technická místnost a prádelna. Vstup do masáţního salónu je řešen 

odděleně, ale je moţné projít do salónu přes terasu. V masáţním salónu se nachází zádveří, 

vlastní místnost pro masáţe, bezbariérové WC a koupelna. 
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Výtvarné řešení:  

střecha - pálená taška černé barvy 

venkovní stěny - omítka barva tmavě červená a světle šedá 

                         - kamenný obklad béţový 

 výplně otvorů - barva tmavě hnědá 

 

Vegetační úpravy: 

 Plochy kolem objektu budou zatravněny a vysázeny drobné dřeviny. 

 

Řešení přístupu lidem s omezenou schopností pohybu: 

 Rodinný dům je částečně řešen jako bezbariérový. Bezbariérově je řešena pouze provozovna. 

U objektu se nachází parkovací stání, které je určeno také pro imobilní. Vstup do provozovny 

je zajištěn pochozí šikmou plochou s maximálním sklonem 2%. Vstupní dveře jsou 

dvoukřídlé o šířce křídel 900 mm a 400mm. Přes celou šířku jsou vodorovná madla, umístěny 

na straně opačné neţ jsou závěsy. Výška prahu je 20mm. Nášlapná vrstva podlahy v 

provozovně, hygienických prostorách a zázemí je z protiskluzové dlaţby, která splňuje 

poţadavky vyhlášky 298/2009.  

 V komunikačních prostorech je min. průchozí šířka 900 mm. Záchod a koupelna jsou řešeny 

jako bezbariérové. 

 

 

c) kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  

orientace, osvětlení a oslunění 

 

Kapacity:  

Objekt je navrţen pro čtyř aţ pětičlennou rodinu. Provozovna pro 2 zákazníky a jednoho 

pracovníka.  

 

Uţitkové plochy:  

Celková plocha zpevněných ploch je 326 m
2
. Jedná se o zámkovou dlaţbu. 

 

Obestavěné prostory:  

Celkový obestavěný prostor je 1456 m
3
 

 

Zastavěné plochy: 

 Zastavěná plocha je 297,2 m
2
. Procento zastavění je 9,9%.  

 

Orientace ke světovým stranám:  

 J – kuchyň+obývací pokoj 

 JV- loţnice 

 SV-dva pokoje 

 SZ- koupelna,WC, provozovna 

 

Osvětlení a oslunění: 

Všechny obytné místnosti jsou prosluněny. Místnosti splňují poţadavky normy ČSN 73 7301 

- obytné budovy 2004. Plocha oken v kaţdé obytné místností je větší neţ 1/10 plochy 

místnosti. U všech obytných místností je splněn poţadavek na proslunění nejméně 90 minut 1. 

března a 21. června při zanedbání oblačnosti. 
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na  

uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost 

 

Rodinný dům s provozovnou bude proveden klasickou zděnou technologií z  

cihelných bloků Porotherm. Obvodové nosné stěny budou z tvárnic tloušťky 425mm a 

obvodová stěna pod úrovní terénu bude ze ztraceného bednění BEST tloušťky 400  

mm. Stěna pod úrovní terénu bude zateplena lepenými perimetrovými deskami tl.150 mm. 

Strop nad 1PP je Porotherm strop tl.250mm 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Vnější obvodové zdivo z keramických tvárnic Porotherm 42,5 T Profi má  

součinitel tepelné vodivosti U=0,166 W/m2K. Stěna odpovídá hodnotám poţadovaným i 

doporučeným.  

Stěna ze ztraceného bednění Best 40 zateplená perimetrovými deskami o tloušťce 150mm 

součinitel tepelné vodivosti U=0,20 W/m2K. Stěna odpovídá hodnotám poţadovaným i 

doporučeným. 

 Konstrukce střechy je dvouplášťová spodní plášť (strop z SDK) má součinitel  tepelné 

vodivosti U=0,156 W/m2K, coţ vyhoví hodnotám poţadovaným i doporučeným. Horní plášť 

není zateplený. 

Plochá střecha na garáţi (nosná kce strop Porothem tl.250mm ) 0,45 W/m2K, coţ vyhoví 

hodnotám poţadovaným i doporučeným. 

 

 

f) způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického  

a hydrogeologického průzkumu 

 

Objekt je zařazen do první geotechnice kategorie to znamená jednoduchá stavba a  

jednoduché základové poměry. Tabulková únosnost zeminy je 0,175 MPa.  

 

Základy budou z prostého betonu třídy C20/25.  

Obvodové stěny 1NP – základ 700x800mm 

Obvodové stěny 1PP- základ 850x500mm 

Vnitřní nosné stěny – 500x500mm 

Stupňovité svaţování základu kvůli částečnému podsklepení. Viz výkres základů 

 

g) vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných  

negativních účinků 

 

Dokončená stavba nebude mít ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí, proto není  

řešena ochrana ţivotního prostředí. 

 

h) dopravní řešení 

 

V objektu je umístěna garáţ. Napojení pozemku přes pozemek 2162/78 (vlastník obec 

Prakšice) na dopravní infrastrukturu 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová  

opatření 
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Na stavbě bude provedena ochrana proti zasaţení bleskem pomocí hromosvodu.  

Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 

Na staveništi byl proveden průzkum rizika pronikání radonu do budovy. Na základě protokolu 

kategorizace radonového rizika základových půd, byla parcela zařazena do kategorie nízkého 

radonového rizika. V daném případě není nutné provádět proti radonové opatření.  

 

j) dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 

Klimatické podmínky pro zdění-malta Porotherm Profi 

Teplota vzduchu, malty a zdících prvků nesmí během zpracovaní a tuhnutí klesnout pod 

+5°C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje zdivo chránit 

vhodným způsobem. Nepřimíchávat ţádné jiné materiály. 

 

Betonáţ základů 

Po provedení podkladního betonu je třeba zachovat technologickou pauzu na  

vytvrdnutí betonu minimálně 28 dní, přičemţ se beton musí ošetřovat podle počasí.  

Voda, kterou se bude beton v případě potřeby vlhčit, má mít teplotu od 5 – 10°C. Pod  

venkovní teplotu 5°C se beton jiţ nevlhčí. Za nízkých teplot se beton musí přikrýt a je  

potřeba zajistit nezamrznutí konstrukce. Ošetřování betonu se provádí alespoň po  

dobu 7 dní.  

 

k) technická, konstrukční, materiálová řešení 

 

- Základy 

 

Základy budou ve formě základových pasů z prostého betonu C20/25. 

 

- Obvodové zdivo Porotherm 42,5T Profi 

 

Keramické zdivo tl.425mm plněné tepelným izolantem bude spojováno maltou Porotherm 

Profi. Pevnost malty Porotherm Profi v tlaku je 10 MPa. 

 

- Obvodové zdivo ze ztraceného bednění Best 40 

 

Zdivo ze ztraceného bednění se provede u obvodových zdí přilehlých k zemině.  

Tvarovky se kladou na vazbu za pouţití maltové směsi Heluz superthern TM 39 a  

vyztuţí se svislou výztuţí B500 o průměru 8mm, poté se pro zmonolitnění zalijí  

betonem C 20/25. Orientační spotřeba betonu  0,27 m3/m2 (0,68 m3/m3).  

Jako hydroizolace budou pouţity asfaltové pásy. Zeď bude zateplena perimetrovými deskami 

o tloušťce 150 mm. Perimetrové desky slouţí také k ochraně hydroizolace.   

 

- Vnitřní nosné zdivo 

 

Bude z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi tloušťky 250 mm. Keramické zdivo bude 

spojováno maltou Porotherm Profi. Pevnost malty v tlaku je 10 MPa 

 

- Příčky 

 

Příčky budou z příčkovek Porotherm 11,5 Profi. Budou spojovány maltou Porotherm Profi.  

U zasunovacích dveří bude pouzdro dozděno zdivem Porotherm 14 Profi na maltu Porotherm 

Profi. Podschodišťový prostor je uzavřen sádrokartonovou příčkou tl.125mm. Jednoduché 
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opláštění sádrokartonovými deskami Knauf White. Příčka bude doplněna kovovou zárubní do 

sádrokartonu. 

 

- Schodiště 

 

Schodiště bude monolitické ţelezobetonové s nadbetonovanými stupni. 

 

- Stropy 

 

 Keramický strop Porotherm tl.250mm bude pouţit na stropu 1PP a na stropu garáţe. Budou 

poloţeny nosníky POT (dle výkresu stropu) do maltového loţe a keramické vloţky Miako. 

Poté se zalije betonem C20/25 s výztuţí z KARI sítě. 

 

- Krov 

 

Krov je řešen z příhradových vazníků kotvených v nosných zdích do pozednice.  

Podélné ztuţení zajišťuje OSB deska tl.20mm, kterou je celá střecha zakryta. Na OSB desku 

přijde střešní folie Superdach. Poté latě, kontralatě a střešní tašky Tondach Samba 11. 

 

 

- Komín  

 

Celý komín bude sloţen z komínového systému CJ blok Universal. 

Komín je třívrstvý a má jeden průduch a ventilační šachtu a je určen pro všechny typy paliv. 

Rozměry komínu jsou 520x400mm. Komín začíná v 1PP. Nadstřešní část bude opatřena 

komínovým návlekem, který bude seříznut podle sklonu střechy. 

 

- Podlahy  

 

Podlahy budou řešeny jako těţké plovoucí podlahy. Výška tepelné izolace v prvním  

nadzemním i v prvním podzemním podlaţí je 100mm. Materiál na roznášecí  

vrstvu je samonivelační cementový litý potěr CEMLEVEL o pevnosti v tlaku 25  

MPa. Který má předepsanou rovinnost 2 mm na vzdálenost 2 metry. Výška  

cementového potěru bude 30 mm. Roznášecí vrstva bude vyztuţena kari sítí o  

průměru 6 mm a rozměru 150 x 150 mm. Jako nášlapná vrstva bude pouţita  

keramická dlaţba lepená pomocí lepící malty Ceresit CM 12 nebo nášlapná vrstva  

bude z dřevěných vlysů o tloušťce 7 mm pokládáných na pěnu mirelon.  

 

- Podhled 
 

Strop v 1.NP bude vytvořen z podhledu ze sádrokartonových desek.  

Podhled je zavěšen na rychlozávěsech výšky 40 mm připevněných na příhradové konstrukci 

střechy, nosný rošt je vytvořen z CD profilů 60x27x0,6, rošt je kříţový ve dvou úrovních, po  

obvodě je na svislé konstrukci připevněn UD profil 28x27x0,6. Sádrokartonové desky  

jsou k roštu připevňovány rychlošrouby 3,5/25 TN. Po připevnění SDK desek bude  

po obvodě spára mezi svislou konstrukcí a podhledem vyplněna polyuretanovým  

tmelem, spoje SDK desek a upevňovací šrouby budou přetmeleny tmelem pro  

sádrokarton KNAUF Uniflot. Sádrokartonové desky budou desky Knauf White, ve vlhkých 

prostorech (koupelna) bude pouţit Knauf Green. Nad nosným kříţovým roštem bude tepelná 

izolace Knauf classic 039  tl.40mm, nad ní druhý pomocný rošt z CD a UD profilů, na kterém 
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bude nalepena parozábrana Gutta Gutafol WB. Na pomocným roštěm bude ještě tepelná 

izolace Knauf classic 039 tloušťky 200mm. 

Spodní hrana bude v relativní výšce + 2,700 m.  

 

 

- Omítky  
 

Ve všech interiérových prostorách bude pouţita omítka Porotherm Universal, která se 

aplikuje přímo na zdivo porotherm. Na ni se bude aplikovat vrstva štukové omítky baumit 

extra o tloušťce 2mm.  

V exteriérech naneseme cementový postřik Baumit Vorspritzer (zrnitost do 4mm), poté 

naneseme vrstvu tepelněizolační omítky Porotherm TO tloušťky 15mm a vrstvu omítky 

Porotherm universal tloušťky 5mm. Konečná úprava bude Baumit silikátová omítka 

poţadované barvy (2mm, tmavě červená, světle šedá). 

Část exteriéru bude obloţena lepeným kamenným obkladem LIV WEISS. 
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3. Závěr  

 
 

Projekt řeší částečně podsklepený rodinný dům s provozovnou určený pro 4-5 osob.  

Provozovnou je masáţní salón. Rodinný dům je navrţen v nezastavěné části obce Prakšice. 

Pozemek je rovinatý. Objekt je přístupný z místní komunikace. 

Objekt je zaloţen na základových pasech z prostého betonu. Nadzemní svislé části jsou 

navrţeny z tvarovek Porotherm, podzemní ze ztraceného bednění Best. Zastřešení je řešeno 

příhradovými vazníky a na garáţi plochou střechou. 
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4. Seznam pouţitých zdrojů 
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5. Seznam pouţitých zkratek a symbolů  

 
 

RD rodinný dům  

 

NP nadzemní podlaţí  

 

PP podzemní podlaţí 

 

XPS extrudovaný polystyren  

 

SPB stupeň poţární bezpečnosti  

 

PÚ poţární úsek  

 

OSB lisovaná dřevoštěpková deska  

 

SDK sádrokartonová deska  

 

TI tepelná izolace  

 

PT původní terén  

 

UT upravený terén  

 

NN nízké napětí  

 

ŢB ţelezobeton  

 

PHP přenosný hasící přístroj  

 

U součinitel prostupu tepla  

 

R tepelný odpor  

 

 λ součinitel tepelné vodivosti  

 

M10 pevnost malty 10 MPa  

 

C20/25 – označení třídy betonu 20 – válcová pevnost v tlaku( MPa ), 25 –krychelná  

pevnost v tlaku (MPa)  
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