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Abstrakt 
 
Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu 
s garáží pro 2 vozidla. Celkové půdorysné rozměry jsou26 x 10,6 m. Objekt je 
osazen do svažitého terénu, jsou proto umožněny vstupy do objektu v 1NP u terasy 
navazující na původní terén i 2NP. Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyřčlenné 
rodiny. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s dvouplášťovou pultovou střechou. 
Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 PROFI a je 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty, 
střešní konstrukce je tvořena dřevěným vazníkem. 
 
 
Klíčová slova 
 
Nadstandardní rodinný dům, garáž pro dvě vozidla, dvoupodlažní, terasa, zdivo 
Porotherm, kontaktní zateplení, vazníková střecha 
 
 
Abstract 
 
This bachelor's work deal with study of high standard deteached house with the 
double garage. House is two – storey high with shed roof with prevailing dimentions 
26 m x 10,6 m.  Around the house is designed teracce follow up to garden. Entries to 
the house are from the teracce on first floor and from path on second floor. 
Supporting walls are made prom Porotherm 30 PROFI, extermal walls are extamal 
thermal contact insulation system. 
 
 
 
Keywords 
 
High eteached house, double garage, two – storey, teracce, walls Porotherm, contact 
insulation system, truss 
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Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.. 
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Anotace práce Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního 
rodinného domu s garáží pro 2 vozidla. Celkové půdorysné rozměry jsou 
26 m x 10,6 m. Objekt je osazen do svažitého terénu, jsou proto umožněny 
vstupy do objektu v 1NP u terasy navazující na původní terén i 2NP. 
Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Objekt je 
dvoupodlažní, nepodsklepený s dvouplášťovou pultovou střechou. 
Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 PROFI a 
je zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z 
minerální vaty, střešní konstrukce je tvořena dřevěným vazníkem. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

This bachelor&apos;s work deal with study of high standard deteached 
house with the double garage. House is two – storey high with shed roof 
with prevailing dimentions 26 m x 10,6 m. Around the house is designed 
teracce follow up to garden. Entries to the house are from the teracce on 
first floor and from path on second floor. Supporting walls are made prom 
Porotherm 30 PROFI, extermal walls are extamal thermal contact 
insulation system. 

Klí čová slova Nadstandardní rodinný dům, garáž pro dvě vozidla, dvoupodlažní, terasa, 
zdivo Porotherm, kontaktní zateplení, vazníková střecha 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

High eteached house, double garage, two – storey, teracce, walls 
Porotherm, contact insulation systém, truss 
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Úvod: 
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace nadstandardního 
rodinného domu ve městě Vsetín. Jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace slouží výkresy studie, viz. příloha složka A. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 

      a) Identifikace stavby, jméno a p říjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I Č, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a p říjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě s 
vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel. 
 
Jedná se o nadstandardní jednogenerační rodinný dům se dvěma nadzemními 
podlažími a pultovou střechou.  

 

Název stavby:   Nadstandardní rodinný dům 

Stavebník:    VUT Brno 
Projektant:    Michaela Vaňková 

      Lhota 122 
      755 01 Vsetín 

 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích. 
 
Pozemek:  

Katastrální území:  Vsetín   
 parc.č.:   488 

  vlastník:   VUT Brno 
 
 Pozemek je svažitý, nachází se v extravilánu obce. Pozemek je v současnosti 

evidován jako trvalý travní porost a je majetkem stavebníka. Městská komunikace 
vede podél jižní a části východní části pozemku. V lokalitě je na některých okolních 
pozemcích zástavba. Celá lokalita je dle územního plánu určena k výstavbě 
rodinných domů. 

 
  
 c) Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 
 
 Byl navržen radonový průzkum a průzkum geologických podmínek staveniště. 

Napojení na komunikaci je provedeno sjezdem z místní komunikace na pozemek 
s RD stavebníka. Bude provedeno napojení na stávající inženýrské sítě (voda, 
kanalizace, elektrická energie). 
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 d) Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů. 
 
 Jednotlivé požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí byly splněny a 

projektantem zapracovány do projektové dokumentace.  
 
  
 e) Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 
 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 
 

 f) Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 
pop řípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona. 

 
 Dům bude umístěn na pozemek na základě vydaného územního rozhodnutí 

(územního souhlasu) a podmínek na základě kterých bylo toto rozhodnutí vydáno. 
 

  
 g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 

opat ření v dot čeném území. 
 
 Zahájení realizace stavby nemá vazbu na stavby související či stavby podmiňující ani 

jiná opatření v daném území. 
 
 h) Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby. 
  
 Předpokládané zahájení stavebních prací v 5/2013. 

V období 5-10/2013 budou prováděny zemní práce, vybudovány základové 
konstrukce a hrubá stavba 1NP. 
Následuje zimní přestávka. Předpokládané ukončení hrubé stavby 2NP je 5/2014. 
Práce přidružené stavební výroby budou probíhat v období 5-9/2014. 
Dokončení terénních úprav a zpevnění ploch je plánováno 9-10/2014. 
Předpokládaný termín předání stavby k užívání je 10/1014.   

 
  
 i) Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m 2, a o počtu byt ů v budovách bytových a nebytových. 

  
Odhadovaná cena stavby:   10 000 tis. Kč.  
Zastavěná plocha:    253,04 m2 
Obestavěný prostor stavby:  1 929,00 m3 
Obytná plocha:    223,31m2 
Podlahová plocha:             419,82 m2 
Plocha teras:              82,91 m2 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
 
 
 
 
     
1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení  
 
a) Zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zón ě. 
  
Staveniště se nachází na pozemku stavebníka. Pozemek je svažitý, travnatý, má tvar 
přibližně obdélníku. Jedná se o novostavbu, stavba není kulturní památkou. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 
souvisejících.  
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu. Objekt není podsklepen, má dvě 
nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je situován ze strany východní, vjezd do 
garáže je situován se strany jižní. Fasáda bude opatřena silikátovou omítkou barvy 
bílé, 1NP a zádveří bude obloženo kamenem. Dům je zastřešen dvouplášťovou 
pultovou střechou.   
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
řešení vn ějších ploch. 
 
Na pozemku se bude nacházet samostatně stojící rodinný dům a k němu budou 
vybudovány přípojky inženýrských sítí ke stávajícím sítím. 
Obvodové stěny části 1NP a celého 2NP domu budou vyzděny z keramických tvárnic 
Porotherm 30 PROFI tl. 300 mm, obvodové stěny části 1NP budou vyzděny 
z betonových bednicích tvárnic tl. 300 mm s výplní s prostého betonu C20/25 a 
vloženou ocelovou výztuží B500B. Obvodové konstrukce budou zatepleny tepelnou 
izolací z minerální vlny Isover TF PROFI tl. 150 mm, mimo stěny 1NP z betonových 
tvárnic – ty budou zatepleny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu Isover 
Synthos XPS tl. 150 mm.  
Vnitřní nosné zdi budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 250 PROFI tl. 250 
mm. Sloupy a průvlaky budou železobetonové.  
Strop nad 1NP bude proveden z keramických nosníků Porotherm s vložkami Miako a 
budou zmonolitněny betonem C20/25. Strop nad částí garáže je navržen jako 
železobetonová deska. Strop nad 1NP bude opatřen sádrokartonovým podhledem. 
Strop nad 2NP bude tvořen spodní pásnicí střešního vazníku a bude opatřen 
akustickým sádrokartonovým podhledem. 
Vnitřní schodiště jsou navržena železobetonová, s dřevěným obkladem. 
Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5, tl. 115 
mm. 
Střecha bude dvouplášťová pultová. Střešní krytina bude plechová. 
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Vnější zpevněné plochy – příjezdová cesta ke garáži a chodník k hlavnímu vchodu 
budou vydlážděny betonovou dlažbou. Terasa podél západní a severní stěny budou 
vydlážděny betonovou dlažbou. 
  
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu. 
 
Bude provedeno napojení technické infrastruktury na stávající veřejné sítě. Stávající 
technická infrastruktura je vedena podél hranice pozemku. Elektrická energie bude 
přivedena podzemním vedením. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající 
vodovodní řad. Odpadní vody vzniklé z používání objektu budou svedeny do 
kanalizační trubky a napojeny na veřejnou kanalizační stoku. Příjezd k domu bude po 
zpevněné ploše a bude napojen na stávající komunikaci,která je v současnosti 
vedena podél pozemku stavebníka v majetku města Vsetín. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a 
svážném území. 
 
Projekt neřeší. 
 
f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany. 
 
Objekt nemá zásadní vliv na životní prostředí. Zátěží pro životní prostředí je proces 
výstavby. Pří výstavbě vznikají odpady, třídění odpadů a zacházení s nimi upravují 
vyhl. č. 381/2001 sb. a zákon o odpadech č. 185/2001 sb. 
Problematika hluku a prašnosti je řešena v části k) (viz. níže)  
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikací. 
 
Objekt nebude užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a proto 
není řešen jako bezbariérový a nejsou provedena opatření pro užívání objektu těmito 
osobami. 
  Nejedná se o veřejně přístupný objekt. 
 
h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace. 
 
Bylo provedeno měření radonu, při průzkumu byla zjištěna nepropustná základová 
půda o únosnosti 300 kN/m2. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 
výškový systém. 
  
Podkladem pro vytyčení stavby je výkres situace stavby a založení objektu. Jako 
úroveň 0,000 byla určena podlaha v 1NP, 60 mm pod úrovní upraveného terénu. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 
provozní soubory. 
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Rodinný dům je jeden samostatný celek, a to včetně garáže. V současnosti se další 
objekty na pozemku nevyskytují.  
     
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 
negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich 
minimalizace. 
 
Hotové stavební dílo nemá zásadní negativní vliv na okolí stavby. 
Zátěží pro okolí stavby je proces výstavby. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
 
l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není 
uveden v části F. 
 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí vyhláškou 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 
neb hloubky, nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 
Provede se vstupní školení zaměstnanců o BOZP. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita.  
 
Průkaz statickým výpo čtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v pr ůběhu výstavby a užívání nem ělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických za řízení anebo 
instalovaného vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné konstrukce, 
d) poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině. 
 
Řeší samostatný projekt (není součástí bakalářské práce).  
 
3. Požární bezpe čnost.  
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur čitou dobu, 
b) omezení rozvoje a ší ření ohn ě a kou ře ve stavb ě, 
c) omezení ší ření požáru na sousední stavbu, 
d) umožn ění evakuace osob a zví řat, 
e) umožn ění bezpe čného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
Požární odolnost konstrukcí je dána parametry, které udává výrobce. Celkové 
požární posouzení objektu je zpracováno autorizovaným technikem pro požární 
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bezpečnost staveb a je přiloženo k tomuto projektu. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí. 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky 
svých uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.  
 
5. Bezpečnost p ři užívání.  
 
Veškerá technologická zařízení, elektroinstalace, bleskosvod musí být instalovány 
kvalifikovanými pracovníky a podléhají pravidelným revizím dle platných 
legislativních předpisů.  
 
6. Ochrana proti hluku.  
 
Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které 
působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční 
klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla.  
 
a) Splnění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění 
porovnávacích ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické 
náročnosti budov. 
b) Stanovení celkové energetické spot řeby stavby. 
 
Navržená stavba vyhovuje z hlediska nároků na součinitel prostupu tepla konstrukcí 
dle průměrného součinitele prostupu tepla vypočteného dle ČSN 73 05 40-2 je 
budova zařazena do klasifikační třídy C – vyhovující.  
Podrobné výsledky a energetický štítek budovy viz. Tepelně technické posouzení.  
 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace údaje o spln ění požadavk ů na 
bezbariérové řešení stavby.  
 
Objekt nebude užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a proto 
není řešen jako bezbariérový a nejsou provedena opatření pro užívání objektu těmito 
osobami. 
Nejedná se o veřejně přístupný objekt. 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí. Radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, och ranná a 
bezpečnostní pásma apod.  
 
V lokalitě bylo radonovým měřením zjištěno nízké radonové riziko. Stavebně 
technické řešení je bez nároků na protiradonovou ochranu.  
Hladina podzemní vody se nachází 2 000 mm pod úrovní základové spáry, je tedy 
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navržena izolace spodní stavby pouze proti zemní vlhkosti. 
Rodinný dům se nenachází na poddolovaném území, do pozemku nezasahují 
ochranná a bezpečnostní pásma. 
            
10. Ochrana obyvatelstva, spln ění základních požadavk ů na 
situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  
 
Stavba je situována na pozemku určeném v současnosti jako trvalý travní porost, 
nejsou nutná opatření k ochraně obyvatelstva 
 
11. Inženýrské stavby (objekty).  
 
a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod.  
b) Zásobování vodou.  
c) Zásobování energiemi.  
d) Řešení dopravy.  
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav.  
f) Elektronické komunikace. 
 
Projekt neřeší, 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve 
stavb ě vyskytují).  
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry t echnologického 
zařízení, 
b) popis technologie výroby, 
c) údaje o po čtu pracovník ů, 
d) údaje o spot řebě energií, 
e) bilance surovin, materiál ů a odpad ů, 
f) vodní hospodá řství, 
g) řešení technologické dopravy, 
h) ochrana životního a pracovního prost ředí. 
 
V objektu se nenachází výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb. 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
 
  
 

 
     

a) účel objektu 
 
Jedná se o moderní jednogenerační rodinný dům s tradičním řešením, kladoucím 
důraz na životní prostor, volnost, pohodlí a na zajištění soukromí a klidného bydlení - 
rekreace uživatelů. 
 
b) zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a 
řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace 
 
Objekt bude řešen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova a bude zastřešen 
pultovou vazníkovou střechou se sklonem 7%. Fasáda bude opatřena tenkovrstvou 
silikonovou omítkou bílé barvy. Viditelné obvodové konstrukce 1NP, obvodová 
konstrukce závětří v 2NP a haly se schodištěm budou opatřeny kamenným 
obkladem. Z architektonického hlediska se snaží respektovat podmínky okolní 
zástavby, a to tak aby byly zachovány tradiční stavební zvyklosti daného regionu. 
 
Vstup do objektu je situován na východní straně v 2NP. Závětří je zastřešeno 
přesahem střechy odtud se vstupuje do zádveří. V zádveří se nachází vstup do 
šatny, odtud je možné sejít do garáže v 1NP. Na závětří dále navazuje hala se 
schodištěm. V hale se po pravé straně nachází vstup na WC a do klidové zóny, kde 
se nachází pokoje s balkony, koupelny s WC a ložnice se šatnou. V hale se po levé 
straně nachází vstup do obytné zóny – obývací pokoj s kuchyní, za kuchyní se 
nachází spíž. Z Kuchyně je přístup na terasu nad garáží, která navazuje na okolní 
terén. Z obývacího pokoje je umožněn vstup na balkon na západní straně. 
 
Do 1NP je možné sejít po hlavním schodišti v hale, po vedlejším schodišti z šatny do 
garáže nebo přímo z terasy na terénu, která je podél celé západní strany domu a 
z části kolem jižní a severní. Z haly je umožněn přístup do letní kuchyně, odtud pak 
do TV místnosti. Z kuchyně je umožněn přístup do chodby, odtud na WC nebo do 
vinného sklepa. Na vinný sklep navazuje sklad vína a chodba s přístupem do sauny, 
technické místnosti, prádelny se sušárno, do dílny se skladem zahradních potřeb, do 
skladu ovoce a zeleniny nebo přímo ven. Po pravé straně haly se nachází pracovna 
s vlastním vstupem na terasu. 
 
Vegetační úpravy okolí objektu nejsou součástí této PD, jejich řešení bude probíhat 
až po provedení vlastní stavby.  
 
Přístup ke stavbě je zajištěn po nově vytvořených zpevněných plochách z místní 
komunikace.      
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Jelikož se nejedná se o stavbu přístupnou veřejnosti a nebude užívána osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace, není řešena jako bezbariérová a nejsou 
zde navržena opatření pro užívání stavby těmito osobami (vyhláška č. 369/2001 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.) 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslun ění 
 
Zastavěná plocha:    253,04 m2 
Obestavěný prostor stavby:  1 929,00 m3 
Obytná plocha:    223,31m2 
Podlahová plocha:             419,82 m2 
Plocha teras:              82,91 m2 

Počet bytů:               1 
 

 
Objekt je dispozičně navržen tak, aby jeho pobytové zóny byly situovány na jih a 
západ, klidová zóna, pracovna a sklad zahradních potřeb jsou situovány na západ. 
Ložnice s koupelnou a šatnou jsou situovány na východ.  
 
Prostory rodinného domu jsou kombinovaně prosvětleny okny a umělým osvětlením. 
Proslunění odpovídá ČSN 73 4301 pro denní osvětlení. 
 
  
d) technické a konstruk ční řešení  objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
Zemní práce 
 
Zemní práce na pozemku budou probíhat v zemině – jílovitá hlína Rtd = 300 kPa. 
Předpokládá se sejmutí ornice tl. 200 mm, její uskladnění na mezideponii v obvodu 
staveniště a použití při závěrečných sadbových úpravách pozemku. 
 
Výkopy se provedou formou výkopových rýh v tl. základových pásů a patky. Při 
hloubení stavební jámy bude dodrženo svahování 1:3, není proto potřeba používat 
pažení.  
 
Výkopové práce budou prováděny strojně nebo ručně svépomocí. Rýhy budou před 
vybetonováním základů začištěny ručně. Vytěžená zemina se použije ke zpětným 
záhozům, zbytek bude použit k terénním úpravám.  
 
Podzemní voda se v místě staveniště nenalézá, ale celý objekt bude stejně od-
drenážován, z důvodu spadu povrchových vod a nepropustného podloží. V podloží 
nebyl zaznamenán výskyt radonu. 
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Základy 
 
Jsou navrženy jako základové pasy š. 450 a 500 mm z prostého betonu C 20/25, 
pásy budou vybetonovány do předem vykopaných rýh stejné šíře. 
 
Základová spára pásu pod obvodovými stěnami (západní, jižní a část severní – viz. 
výkresový dokumentace „Půdorys a řezy základů“) bude v nezámrzné hloubce min. 
1000 mm od upraveného terénu, základová spára ostatních obvodových zdí je 
navržena 500 mm od spodní spáry podkladní betonové mazaniny. Pod sloupem 
v garáži je navržena základová patka o rozměrech 650 x 650 mm, hloubky 500 mm.  
 
Základové pasy a patka jsou ukončeny podkladní betonovou mazaninou tl. 150 mm 
vyztuženou kari sítí. 
 
Při provádění základových pasů hloubky 1000 mm se nejprve vybetonuje pas výšky 
500 mm, po jeho zatvrdnutí se na pásy osadí betonové bednící tvarovky, které se 
zalijí betonem C20/25. V místě napojení na pasy výšky 500 mm se bednící tvarovky 
vynechají. Po zatvrdnutí výplně bednících tvarovek se jejich vnitřní strana výkopu 
zasype zeminou a zhutní. 
 
Základové pasy pod opěrnými zdmi se betonují do rýhy tl. 500 mm a hloubky 1000 
mm od spodní spáry podkladní betonové mazaniny. Po zatuhutí základ se na pásy 
osadí pohledové betonové tvarovky s vloženou výztuží B500B, které se vyplní 
betonem C20/25. 
 
Před zabetonováním je potřeba do vykopaných rýh položit zemnicí pásek 
hromosvodu. Žádná speciální opatření není třeba vykonávat, neboť radon se v této 
lokalitě nevyskytuje.  
 
Objekt není podsklepen. V této lokalitě se nevyskytuje žádná tlaková nebo podzemní 
voda, a tudíž neohrozí tuto stavbu. 
 
V základech budou vynechány otvory pro prostupy kanalizačního potrubí dle projektu 
zdravotechniky. 
    
Svislé konstrukce 
 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 30 PROFI 
tl. 300 mm, kromě východní a části severní a jižní stěny v 1NP ve styku se zeminou – 
ta je navržena z betonových tvarovek s vloženou výztuží B500B zalitých betonem C 
20/25.  
 
Ze strany jižní a severní jsou navrženy opěrné zdi z betonových pohledových 
tvarovek Presbeton HX 390x200x190 barvy hnědé s vloženou výztuží B500B a zalité 
betonem C20/25. 
 
Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 25 PROFI tl. 250 
mm. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU tl. 
125 mm.  
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V 1NP je navržen sloup o rozměrech 300 x 300 mm z železobetonu C20/25, ocel 
B500B.   
 
Překlady nad otvory budou keramické Porotherm. 
 
Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací z minerální vaty ISOVER TF PROFI tl. 150 mm v nadzemní části, 
v části ve styku se zeminou a v soklové části budou obvodové konstrukce zatepleny 
tepelnou izolací z SYNTHOS XPS 30 PRIME tl. 150 mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stropní konstrukce bude seskládána ze stropních keramobetonových nosníků POT , 
na které budou loženy keramické vložky MIAKO. Do nadbetonávky vložit výztuž 
z KARI sítě. Celková tl. stropní kce bude 250 mm.  
 
Před uložením stropu se na nosné zdivo nejprve položí asfaltový pás BITU-FLEX AL, 
v tloušťce 3,5 mm, na něj se nanese vápenocementová malta Porotherm Profi AM 
v tloušťce 10 mm do které se ukládají nosníky POT. Délka uložení každého nosníku 
musí být nejméně 125 mm.  
 
Nad částí garáže bude strop tvořen železobetonovou deskou tl. 120 mm. 
 
Monolitický železobetonový věnec bude proveden v úrovni stropní konstrukce, 
množství a průřezy betonářské výztuže budou stanoveny dle statického výpočtu. 
 
Prostupy pro kanalizaci budou určeny po jejím nadimenzování. 
   
Podhledy 
 
V objektu jsou navrženy akustické sádrokartonové podhledy.  
 
Schodiště 
 
Vnitřní schodiště jsou navržena železobetonová monolitocká. Betonáž bude 
provedena do předem připraveného bednění. 
 
Nástupní rameno hlavního schodiště je staticky uloženo na základ a do svislé nosné 
konstrukce v místě mezipodesty, výstupní rameno je uloženo na mezipodestu a do 
stropu (viz výkres Půdorys stropu nad 1NP, řezy schodišťovými deskami). Je 
navrženo jako dvouramenné s 19 stupni celkem a bude obloženo dřevěným 
obkladem. 
 
 Vedlejší schodiště bude jednoramenné s 18 stupni s keramickým obkladem a 
staticky bude uloženo na základ a do stropu.   
 
Komín 
 
Komín je navržen třísložkový systém Schiedel ABSOLUT s jedním průduchem s 
vložkou průměru 150 mm. Skladbu komína (průměr průduchů vč. vymetacích otvorů 
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apod.) nutno konzultovat s dodavatelem komínových tvarovek i dodavatele krbu a 
kotle. Řešení přizpůsobit jejich požadavkům. V nadstřešní části bude komín ukončen 
betonovou komínovou hlavou. 
 
Dřevěné prvky budou od komínového pláště vzdáleny nejméně 50 mm. 
Osazení a kompletace komínu je zapotřebí provádět dle platných zásad firmy 
Schiedel a souvisejících platných norem. Komín musí vyhovovat ČSN 734201 
Komíny a kouřovody – navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv. 
 
Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva komína, osvědčující jeho bezpečný 
provoz.  
 
Střecha 
 
Objekt bude zastřešen dvouplášťovou pultovou vazníkovou střechou o sklonu 7%. 
Přesná dimenze vazníku bude upřesněna dle statického výpočtu.  
 
Vazníky budou kotveny do věnce probíhajícího po celém obvodu domu úhelníkem 
U90M/R, do vazníku kotveným 6x konvexním hřebíkem 4/40, do věnce kotvenou 
mechanickou kotvou HDA-T 20-M10/100x20. Pod vazníky bude v celé délce položen 
impregnovaný podklad z tvrdého dřeva tl 25 mm a asfaltový pás BITU-FLEX AL, 
v tloušťce 3,5 mm. 
 
Krytina je navržena plechová Lindab, pod krytinou je navržena difúzní vrstva ze 
smyčkové rohože Vedaflor DSM 1502 tl. 8 mm. 
 
Vazník bude po celé své ploše opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm z vrchní 
strany i spodní.  
 
Vrchní plášť střechy bude zateplena tepelnou izolací ze skelné plsti Isover Unirol 
PROFI 5 tl. 50 mm, spodní plášť bude zateplen tl. 230 mm. Pod tepelnou izolací 
spodního střešního pláště je navržena parozábrana PE Bachl B2 tl. 0,25 mm.  
 
Celá konstrukce krovu bude impregnována proti hnilobě, škůdcům (Katrit, Wolmanit). 
 
Při montáži je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem jednotlivých 
prvků. 
 
Hydroizolace 
 
Vodorovná hydroizolace je navržena pod celou plochou domu. Jedná se o 
hydroizolaci na bázi PVC Fatrafol 803, položí se na separační netkanou textilii, která 
leží na souvislé vrstvě podkladní betonové mazaniny. Hydroizolace bude přes hranu 
desky zatažena 150 mm směrem dolů. 
 
Po vyzdění 1NP bude nanesena dvousložková rozpouštědlová epoxidová pryskyřice  
EUROLAN FK 21, po odpaření rozpouštědla dvousložková bezrozpouštědlová 
epoxidová pryskyřici SUPERFLEX 40 S, ještě v čerstvém stavu naneseme křemičitý 
písek, aby na PVC vznikla pevná kontaktní vrstva. Na tu se nanese hydroizolační 
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stěrka weber.tec 824 v oblasti soklu. 
 
Hydroizolace ve skladbě podlahy balkonů a terasy nad garáží je tvořena 
hydroiolačním PE pasem s tvarovanými čvercovými výlisky SCHLUTER DITRA 25 tl. 
3 mm. 
 
Hydroizolace v skladbě podlahy v závětří bude tvořit hydroizolační fólie na bázi PVC-
P, Fatrafol 814 tl. 2,5 mm položená na separační netkané textilii.  
 
Ve skladbách podlah s dlažbou bude izolaci proti vodě tvořit penetrační nátěr 
Ceresit. 
 
Tepelná a zvuková izolace  
 
Tepelnou izolaci obvodového zdiva kolem části objektu tvoří minerální vata Isover 
PROFI tl. 150 mm, v místě styku se zeminou a v soklové části bude obvodové zdivo 
zaizolováno tepelnou izolací SYNTHOS XPS 30 PRIME tl. 150 mm.  
 
Betonové tvarovky použité v základech budou zatepleny tepelnou izolací SYNTHOS 
XPS 3 PRIME tl. 150 mm. 
 
Ve skladbě podlah 1NP je navržena tepelná izolace  minerální vaty ISOVER N tl. 120 
mm. 
 
Ve skladbě podlah 2NP je navržena akustická izolace ISOVER N tl. 50 mm. 
 
Ve skladbě části střechy nad garáží bude použita tepelná izolace SYNTHOS XPS 30 
PRIME tl. 160 mm, lepená k podkladu. 
 
V místě věnců a železobetonového překladu nad oknem v hale se schodištěm bude 
použita tepelná izolace Isover NF 333 tl. 70 mm. 
 
Výplně otvorů 
 
Druhy a rozměry jednotlivých výplní otvorů jsou dokumentovány v půdorysech 
podlaží.  
 
Okna jsou navržena plastová, zasklená dvojsklem, v suterénu okna vedoucí do 
anglických dvorků budou zasklena trojsklem. Vnitřní parapet je navržen z PVC, typ 
STANDARD tl. 20 mm, barva ořech. Venkovní parapet bude z pozinkovaného 
plechu.  
 
Vstupní dveře budou dřevěné.  
 
Dveře na terasu jsou navrženy jako balkonové dveře plastové, zasklené dvojsklem, 
vnitřní parapet je navržen dřevěný tl. 30 mm. 
 
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do dřevěné obložkové zárubně (viz. výpis 
prvků).  
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Při montáži je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem. 
 
Podlahy 
 
Podlahy jsou v domě řešen jako těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou 
z betonové mazaniny C20/25 vyztužené kari sítí. Roznášecí vrstva bude od 
obvodové konstrukce oddilatována izolačním páskem ISOVER N/PP 100.  
 
Jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny ve výkresu Výpis skladeb konstrukcí. 
 
Při montáži je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem. 
 
Omítky  
 
Vnitřní omítky jsou navrženy v systému Baumit, skládá se z cementového 
přednástřiku Baumit Vor Spritzer tl. 2 mm, z jádrové omítky Baumit Grob Putz tl. 10 
mm a štukové omítky Baumit Fein Putz tl. 5 mm. 
 
Venkovní omítka v soklové části domu je navržena vodoodpudivá tenkovrstvá omítka 
Baumit Mosaiktop tl. 2 mm.  
 
Venkovní omítka v ostatní části obvodové konstrukce je navržena v systému Baumit, 
skládá se ze stěrkové lepící hmoty se sklotextilní síťovinou tl. 3 mm, dále bude 
opatřena penetračním nátěrem – lakem EH a tenkovrstvou silikonovou omítkou 
Baumit Silikonputz tl. 3 mm.  
 
Obklady a dlažby  
 
Vnitřní dlažba bude provedena v koupelně, WC, sauně a technické místnosti. Na 
roznášecí vrstvu bude proveden penetrační nátěr Ceresit CT 17, keramická dlažba 
RAKO Textile tl. 10 mm bude k podkladu přilepena lepicím tmelem Kerabond T barvy 
bílé a bude vyspárována hydrofobním spárovacím tmelem.  
 
Vnitřní obklady budou provedeny v koupelně, WC, sauně a kuchyních, výšky obkladů 
dle projektové dokumentace. Keramický obklad RAKO Textile tl. 7 mm bude kladen 
do lepícího cementového tmele Kerabond bílý T bílý Mapie tl. 3 mm, pod kterým 
bude nanesena vyrovnávací malta Nivoplan bílá Mapei tl. 5 mm. Obklady budou 
vyspárovány hydrofobním spárovacím hydrofobním tmelem Ultracolor plus Siena 
hnědá. 
 
Viditelná část obvodové konstrukce v 1NP, závětří a hala se schodištěm v 2NP 
budou obloženy kamenným obkladem Exclusive stone, Giuliete tl. 15 – 25 mm. 
Obklad bude kladen na mrazuvzdornou lepicí hmotu Schonox SFK třídy C2TS1 tl. 2 
mm. Pod ní budou naneseny 2 vrstvy cementové malty Baumit Star Contact 
vyztužená sklotextilní síťovinou tl. 8 mm, pod cementovou omítkou bude nanesena 
stěrkovací hmota Baumit Pro Contact tl. 2 mm.   
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Nátěry 
 
Kovové konstrukce budou natřeny syntetickou základní barvou a 2x syntetickým 
emailem.  
Venkovní dřevěné konstrukce – přesah vazníků, podbití a obití střechy, se opatří 
silnovrstvým, vodou ředitelným lazurovacím lakem na dřevo s UV filtrem Herbol 
Offenporig Pro-Décor ZQ, barva ořech. 
 
Konstrukce tesařské 
 
Jsou navrženy ze smrkového hraněného řeziva v rozsahu vybudování nosné 
konstrukce vazníku střechy a budou opatřené ochranným nátěrem proti houbám, 
škůdcům a plísním. 
 
 Konstrukce truhlářské 
 
Jsou podrobněji specifikovány ve výpisu prvků.  
 
Konstrukce klempířské 
 
Veškeré klempířské prvky - oplechování parapetů oken, podokapní žlaby a svody 
atd. budou provedeny dle ČSN 73 3610 z pozinkovaného plechu. 
Veškeré klempířské konstrukce je nutné před jejich výrobou zaměřit na stavbě.  
 
Přístupové komunikace 
 
Sjezd z místní komunikace a příjezdová účelová komunikace k rodinnému domu 
bude provedena vydlážděn betonovými dlaždicemi. 
 
Větrání 
 
Objekt bude větrán kombinovaně přirozeně okny a nuceným větráním.  
 
Vytápění 
 
Objekt bude vytápěn ústředním topením napojeným na vnitřní jednotku tepelného 
čerpadla umístěnou v 1NP v technické místnosti. 
 
V obývacím pokoji jsou navržena krbová kamna. Před krbovými kamny bude 
nehořlavá úprava - keramická dlažba a to do vzdálenosti 800 mm ve směru kolmém, 
na otevíratelnou stranu a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou. V souladu 
s ust. čl. 5.1.3.3. ČSN 06 1008. 
 
 
 
e) tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
 
Je specifikováno v tepelně technickém řešení.  
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a 
hydrogeologického pr ůzkumu 
 
Budova je založena na pasech z prostého betonu, pro výpočet základů bylo užito 
tabulkové hodnoty výpočtové únosnosti zeminy pro jílovitou hlínu – 300 kPa. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 
negativních ú činků 
 
Tento objekt nebude mít svým pojetím a užíváním žádný negativní vliv na životní 
prostředí. 
 
h) dopravní řešení 
 
Parkování dvou osobních automobilů bude řešeno v souladu s ČSN 736110 v garáži 
umístěné v rodinném domu.  
 
i) ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 
opat ření 
 
Tomuto objektu nehrozí žádné škodlivé vlivy z vnějšího prostředí včetně radonu, 
který se v dané lokalitě nevyskytuje 
 
j) dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 
Při zpracování projektové dokumentace (při umístění stavby, návrhu jejího 
dispozičního řešení a návrhu nosné konstrukce) byly dodrženy obecné technické 
požadavky, stanovené vyhl. č. 501/2006 Sb., a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
 
 

Závěr: 
Navržený objekt splňuje požadavky na funkčnost, proveditelnost a hospodárnost, liší 
se proto od původního návrhu studie. Při konkrétním konstrukčním řešení byly 
nalezeny vhodnější způsoby proveditelnosti.  
Projektová dokumentace byla vypracována podle platných norem, zákonů a 
vyhlášek. Rozsah práce je zpracován v souladu se zadáním bakalářské práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
RD  rodinný dům 
NP  nadzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
UT  upravený terén 
PT  původní terén 
XPS  extrudovaný polystyren 
č.p.  číslo popisné 
ČSN  česká státní norma 
OZN  označení 
tl.  tloušťka 
PVC  polyvinylchlorid 
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