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Abstrakt 
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou v obci Kocbeře na 

pozemku č. 11/1. Objekt je umístěn na okraji obce v mírně svažitém terénu. Má dvě 

nadzemní podlaží. Svislé konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm Profi T. Stropní 

konstrukce systém Porotherm. Nad obytnou částí je střešní konstrukce z dřevěných 

příhradových vazníků, nad garáží a servisem plochá. 

Abstract 
  The theme of bachelor´s thesis is new-building family house with establishment in village 

Kocbeře on parcel No. 11/1. The building is set in a slighty sloping terrain. It has two 

overground floors. The vertical structures is designed of system Porotherm Profi T and 

ceiling construction of systém Porotherm. Above the living area is a roof of wooden 

trusses, above the garage and service is a flat roof 

 

Klí čová slova 
Rodinný dům, provozovna, servis, motocykl 
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Family house, workshop, service, motorcycles  
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Úvod 
  Cílem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

rodinného domu s provozovnou. Objekt je umístěn o obci Kocbeře na parcele č. 11/1, který 

bude sloužit pro čtyřčlennou rodinu.  

Navrhovaný rodinný dum má jedno dvě nadzemní podlaží. Na objekt rodinného domu 

navazuje garáž a servis jednom nadzemním podlaží. Servis je navržen s kompletním 

zázemím. Umožňuje servis dvou motocyklů naráz. Objekt je umístěn na mírně svažitém 

terénu. Nad obytnou částí je střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků, nad 

garáží a servisem plochá. Součástí stavby jsou přípojky na inženýrské sítě (vodovodní a 

elektrická), kanalizace je oddílná, svedena do dvou nádrží na pozemku, a zpevněné plochy 

kolem objektu. 

 

 

 



Vlastní text práce 
 

2.1 Průvodní zpráva 
 

a) 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. 

 

Stavba: Rodinný dům s provozovnou 

  Lokalita: Kocbeře, parcela č. 11/1 

  Účel: Bydlení a provoz servisu motocyklů 

  Stavební úřad: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 

 Charakter: Rodinný dům má 2 NP, sedlovou a plochou střechu, obvodový plášť 

ze systému Porotherm 

 

Investor: Václav a Věra Hovorkovi 

  Smetanovo nábřeží 1020, Hradec Králové 

  

Zhotovitel:  VODIZOL , s.r.o. 

  Kocbeře 180, 544 64  

  IČO: 25929828 

 

Projektant: Tadeáš Vodička 

  Vrchlického 581, Dvůr Králové nad Labem   

 

 

 

 

 



b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích. 

Stavba bude prováděna na dosud nevyužívaném stavebním pozemku číslo 11/1. Stavebník 

je majitel pozemku. V okolí jsou pozemky číslo 35, 31, 33/1 a 896 patřící soukromím 

osobám a veřejná komunikace  

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu.  

Na daném pozemku byl prováděn geologický průzkum pomocí vrtaných sond. Pozemek 

byl zařazen do geologické kategorie 1. Spraš a sprašová hlína. Byl proveden radonový 

průzkum. A bylo zjištěno nízké radonové riziko. Byl proveden hydrologický průzkum, 

hladina podzemní vody zjištěna ve 3 metrech pod terénem. 

Na pozemku budou zřízený jímky na dešťovou a splaškovou vodu, vodovod, vedení 

nízkého napjetí. 

Dopravní infrastruktura bude zajištěna z komunikace na jižní straně pozemku, přímo 

sousedící s pozemkem. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánu byly splněny. 

e) Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu. 

Veškeré obecné požadavky na výstavbu jdou splněny. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona. 

Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí jsou v souladu s § 104 odst. 1 stavebního 

zákona.  

 

 

 



g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Objekt není podmíněn žádnými časovými vazbami na související stavby. V souvislosti 

s výstavbou se dá předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. Lze 

předpokládat znečištění přilehlé komunikace. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby              3/2013 

Předpokládané ukončení stavby            1/2014 

Do konce června se provedou přípojky vodovodu, elektřiny a kanalizace, vodorovné 

konstrukce, zastřešení objektu včetně krytiny a výplně otvorů v obvodových zdech. V do 

konce září se provedou instalace – rozvody plynu, slaboproudu, vody a kanalizace. V říjnu 

a listopadu se provedou povrchové úpravy stěn, podhledů, konstrukce podlah a příjezdové 

komunikace. Do konce ledna se provedou dokončovací práce. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové 

či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 

Orientační hodnota stavby: 10 086 507 Kč 

Stavba nemá žádný přímý dopad na ochranu životního prostředí. Se stavebními odpady se 

bude nakládat dle zákonů č. 185/2001 sb. a č. 381/2001 sb. Budou recyklovány a odváženy 

na příslušné skládky.  

Plocha pozemku: 3 280 m2 

Zastavěná plocha území: 348,75 m2 

Podlahová plocha budovy: 413 m2 

Obytná plocha: 166 m2 

Nebytová (sklad.) plocha: 247 m2 

Procento zastavění: 10,6 % 

Obestavěný prostor:  1 548 m3 

 

 



2.2 Souhrnná technická zpráva 
 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) 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 

Objekt je situován v části obce Kocbeře. Okolní zástavba je z konce 80. let, převažují 

dvoupodlažní domy se sedlovou střechou. Vjezd na pozemek je zajištěn z přilehlé 

komunikace. Pěší vstup na pozemek je veden přes branku v oplocení pozemku. V tomto 

místě není regulační plán. Neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Porost 

pozemku je jen travnatý povrch 

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

souvisejících 

Půdorys objektu je členěn na tři na sebe navazující obdélníky, střecha je nad obytnou částí 

valbová, nad garáží a provozem plochá, což nijak nenarušuje okolní zástavbu. Objekt má 2 

nadzemní podlaží a není podsklepen. Hlavní vchod se bude nacházet na východní straně 

objektu. Objekt je od komunikace vzdálen asi 14 m. 

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

vnějších ploch 

Základová půda je únosná spraš a sprašová hlína. Celý objekt je řešen systémem 

Porotherm včetně stropů. Základy betonové, rozměry budou určeny statickým výpočtem. 

Střecha nad obytnou částí má sklon 15°, střešní plášť je z hliníkových tašek Prefa. Nad 

garáží a servisem je plochá. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku investora. el. 

skříň bude umístěna na hranici pozemku 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu   

Příjezdová cesta bude napojena z veřejně komunikace nacházející se u jižní strany 

pozemku. Příjezdová zpevněná cesta na staveniště bude z té samé ulice. Napojení na 

elektrickou síť a vodovodní řád bude provedeno z druhé strany silnice. 



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

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Na pozemku se bude nacházet parkoviště pro zákazníky a zaměstnance servisu. Je 

přístupné ze sousední komunikace. Území není poddolované ani svážné. Napájení - Objekt 

bude napojen z pojistkové skříně, která je osazena na stožáru u pozemku. Z  pojistkové 

skříně bude kabelem CYKY 4Bx16 mm2 (kabel bude uložen v zemi) napojen 

elektroměrový rozvaděč RE1, který bude osazen v nice v pilíři oplocení. 

Přípojka vodovodu je již přivedena na stavební pozemek, na němž bude osazena 

vodoměrná šachta 1400x1100 mm s vodoměrnou sestavou bude zřízena na pozemku 

stavebníka. Studená voda je přivedena z nově navržené přípojky vody PE ø 40x2,4mm, PN 

10 do objektu. Kanalizace bude svedena do jímky. Zvlášť splašková a dešťová. Každá do 

jímky o objemu 8,4 m3. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nemá žádný přímý dopad na ochranu životního prostředí. Se stavebními odpady se 

bude nakládat dle zákonů č. 185/2001 sb. a č. 381/2001 sb. Budou recyklovány a odváženy 

na příslušné skládky. Objekt bude navržen s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Objekt nebude řešen jako bezbariérový vzhledem k soukromému vlastnictví. 

h) Orůzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Inženýrsko - geologický průzkum zjistil půdu sprašovou, která je vhodná na zakládání 

staveb. Radonovým průzkumem bylo zjištěno nízké radonové riziko. Tyto poznatky byly 

zohledněny a začleněny do projektové dokumentace. 

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

systém 

Objekt je zaměřen v S – JTSK. Výškový systém je BpV. 

 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO1 – Dům s provozovnou 

SO2 – Jímka na splaškovou vodu 

SO3 – Jímka na dešťovou vodu 

 

k) 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 vliv na okolní pozemky a stavby protože stavba je dostatečně daleko od 

okolních staveb a nepřevyšuje je. Bude provedena studie osvětlení. Při stavbě bude 

zvýšena prašnost, hlučnost a dopravní zátěž. Budou provedeny opatřená na zmírnění těchto 

dopadů na okolní prostředí. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Pracovníci výstavby budou dodržovat předpisy o ochraně zdraví na pracovišti dle Nařízení 

vlády č.591/2006 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

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 

 

2) Požární bezpečnost 

Řešeno v samostatném projektu viz část F1.3. 

a)   zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b)   omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c)   omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d)   umožnění evakuace osob a zvířat  

e)   umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 



3) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou energii, bude 

pravidelně větrán okny. V souladu s normami a vyhláškami platnými v ČR 

 

4) Bezpečnost  při užívání 

Stavba je navržena podle platných předpisů a norem. Tím je zajištěna bezpečnost při 

užívání. 

 

5)  Ochrana proti hluku  

Není třeba používat akustické izolace, jelikož objekt není vystavěn v hlučné zóně. Stavba 

je navržena dle normy ČSN 730532 Akustika budov 

6) Úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

Obvodové konstrukce jdou navrženy dle platných norem ČSN730540 -2:2007 Tepelná 

ochrana budov část 2: Požadavky 

 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

 

Roční spotřeba energie viz F1.4.2 - Energetický štítek budovy 

 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Objekt vzhledem k soukromému vlastnictví není řešen jako bezbariérový. 

 

 

 

 



9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

Ochrana bude zajištěna dostatečnou hydroizolací a zóna radonu byla průzkumem 

stanovena jako nízká, bude navržena izolace základů. Stavba není v poddolovaném území. 

Průzkumem nebyla zjištěna agresivní spodní voda.  

Dřevěné kce budou opatřeny nátěrem proti biologickým škůdcům. 

10) Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební 

řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

stavba bude na soukromém pozemku, budou provedena taková opatření, aby řešení a 

technologie stavby nezatěžovaly a neohrožovali okolní obyvatele. 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění odpadních vod z objektu bude děleno na splaškovou a dešťovou. Schraňováno 

do oddělených jímek. Dle potřeby čerpáno a odváženo specializovanou firmou. Dále 

zpracováváno ve veřejné ČOV  

 

b) Zásobování vodou, 

 

Zásobování pitnou vodou je z vodovodního řadu procházejícího přes pozemek. 

 

c) Zásobování energiemi, 

 

Zásobování elektrickou energii je ze silového vedení nízkého napětí, které se nachází přes 

hlavní silnici. 

 

d) Řešení dopravy, 

 

Jedinou komunikací, ze které bude přístup na pozemek, je veřejná komunikace vedoucí 

podél jižní strany pozemku. 

 



e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, elektronické 

komunikace 

 

Po dokončení budou plochy pro uložení komunálního odpadu, plochy pro parkování a 

komunikační prostory zpevněné. Ostatní nezpevněné plochy budou zatravněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Technická zpráva k projektu pro realizaci stavby 
 

a) Účel objektu 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům se servisem motocyklů, 

garáží pro dvě auta. K objektu je připojen přístřešek na motocykly.  

Rodinný dům je navržen pro 4 až 6 osob. 

 

b) 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 

 

V území není územní plán ani jiné omezení výstavby. Objekt byl navržen, aby příliš 

nevymykal vzhledu okolních objektů a nepřevyšoval je. Objekt je vzhledově členěn na tři 

části. První je obytná část RD, která je dvoupodlažní s valbovou střechou o sklonu 15° 

s plechovou krytinou. Přízemí je opatřeno omítkou a natřeno bílou barvou, 2.NP obloženo 

keramickými pásky. Druhá část je garáž pro dvě auta. Jednopodlažní s plochou střechou 

s asfaltovými pásy celá obložená cihelnými pásky. Třetí část je servis motocyklů. 

Jednopodlažní s plochou střechou s asfaltovou krytinou. Povrchová úprava je omítka 

natřená bílou barvou. Maximální rozměry objektu jsou 34,5 x 11,25 metrů. 

  Vstup do objektu je chráněn skleněnou stříškou na ocelové konstrukci. V 1.NP se nachází 

zádveří, které navazuje na chodbu. Z chodby je přístup na schodiště, WC, koupelny, 

technické místnosti a obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní. Z kuchyně je přístupná spíž. 

V 2.NP se nachází dva dětské pokoje, ložnice rodičů s vlastní koupelnou s WC. Další 

samostatně WC a koupelna. A pokoj pro hosty, případně pro další dítě. Místnosti jsou 

dostupné ze společné chodby. Garáž je navržena pro dva osobní automobily, případně i pro 

motocykl, jízdní kola. Do garáže je přístup ze zádveří domu, kanceláře v servisu, anebo 

sekčními vraty. Vjezd je kryt stříškou. Servis motocyklů je navržen pro údržbu dvou 

motocyklů současně. Vjezd do servisu je sekčními vraty. Další vchod do servisu je do 

kanceláře, z té je přístup do garáže a na chodbu. Na chodbu navazuje WC s předsíňkou, 

šatna se sprchou s úklidovou místností a prostor servisu se skladem. K servisu je připojen 

přístřešek pro motocykly z dřevěné konstrukce a pultovou střechou s plechovou krytinou. 

  Objekt je umístěn v mírném svahu, který bude zachován. Okolo objektu bude zřízen 

okapový chodník z betonových dlaždic. K objektu povedou tři upravené plochy z betonové 



dlažby. Pěší chodník ke vchodu do obytné časti, pojezdná komunikace ke garáži. A velká 

vydlážděná plocha pro příjezd do servisu, zároveň sloužící jako parkoviště pro 8 osobních 

automobilů. Betonová dlažba je i pod přístřeškem pro motocykly. Z obývacího pokoje je 

přístup na verandu z betonových dlaždic. Ostatní plochy budou zatravněny. Plot je drátěný 

na betonové podezdívce. Před Objektem je plot řešen zdí o výšce 2,5 m. Zeď dělí i prostor 

veřejný pro zákazníky servisu a soukromí pro majitele domu. Podél východní části objektu 

bude zasánou stromořadí listnatých stromů. 

  Objekt nemá úpravu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Protože tyto 

osoby nebudou využívat služby servisu pro motocykly. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

Kapacita 

RD je navržen pro jednu rodinu se 4 až 6 členy. Servis je navržen pro údržbu dvou 

motocyklů současně, a 4 zaměstnance.  

 

Užitkové plochy 

Zpevněné plochy jsou tvořeny betonovou dlažbou. Celková plocha 637,2 m2. 

 

Obestavěný prostor  

Obestavěný prosto je celkem 2140,57 m3 

 

Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha je 348,75 m2. Celková plocha pozemku je 3 280 m2.  

Procento zastavění je 10,6 %. 

 

Orientace objektu 

Objekt je situován na jižní stráň. Obytné místnosti jsou situovány na jižní strany objektu. 

Jen ložnice je na východ a pokoj pro hosty je na západ. WC, koupelny a technické 

místnosti jsou situovány na sever. V servisu je kancelář a servis situován na jih.  

 

 

 



Osvětlení a oslunění 

Všechny místnosti v RD jsou osvětlený přirozeně přes okna, kromě místnosti WC v 1.NP. 

V jsou místnosti kanceláře, servisu, WC a sprchového koutu osvětleny přirozeně. Ostatní 

místnosti jsou osvětleny uměle. Ve všech obytným místnostech je splněn požadavek 

minimální okenní plochy k ploše podlahové, tzn. že plochy oken jsou větší než 1/10 

podlahové plochy, a dobu proslunění minimálně 90 minut ve dnech 1.3. a 21.6. při 

zanedbání oblačnosti, dle ČSN 73 7301-2004 obytné budovy.  

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho  

požadovanou životnost 

Práce HSV 

 

Zemní práce 

 

Před zahájením výkopových prací bude v zastavované ploše objektů sejmuta ornice tl. 300 

mm a provedeny hrubé úpravy terénu. Ornice bude deponována na staveništi a po ukončení 

stavebních prací bude použita při zahradních úpravách pozemku. Dno základových rýh 

bude vyhloubeno do nezámrzné hloubky na kótu dle výkresové části PD. Těžebné práce 

budou prováděny dle podkladů z inženýrskogeologického a hydrogeologického posouzení. 

Zemina sprašová, sprašová hlína. Vytěžený materiál bude použit při terénních úpravách 

pozemku. Po provedení výkopové jámy je nutno přizvat geologa k posouzení základových 

poměrů a stanovení skutečných parametrů zeminy v základové spáře a nižších partií. 

Zeminy v podloží jsou extrémně namrzavé a rozbřídavé, zemní práce bude nutno provádět 

v období minimálních srážek. Poslední vrstvu tl. 0,2-0,3 m nutno odebírat až těsně před 

betonáží podkladního betonu. Základová spára bude vyhloubena do nezámrzné hloubky, 

min. 1200 mm pod úroveň rostlého terénu. Štěrkové podsypy jsou nepřípustné, podsyp by 

fungoval jako drenáž a způsoboval by rozbřídání zemin v podzákladí. Před zahájením 

betonáže základů bude základová spára posouzena a převzata geologem, statikem a 

technickým dozorem investora zápisem do stavebního deníku. Výskyt spodní vody se 

předpokládá v hloubce 22 m. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících 

konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. Žádný výkop 

nesmí být vyplněn sypaninou, popř. základovým betonem, dokud není zkontrolována 



základová spára a vydán souhlas stavebního dozoru k dalšímu procesu. Zhotovitel je 

povinen včas vyzvat stavební dozor k odsouhlasení základové spáry každého základu. Bez 

písemného odsouhlasení základové spáry objednatelem stavby nesmí být základová spára 

zakryta. Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce. Před 

budováním násypu zhotovitel musí pečlivě upravit podloží, tj. odstranit veškerou vegetaci, 

kulturní vrstvu půdy, případné malé mocnosti nevhodné zeminy (bahnité náplavy, rašelinu 

apod.). Podloží násypu je třeba vyspádovat, odvodnit a přehutnit v souladu s požadavky 

ČSN 72 1006. Zpětný zásyp se musí provádět podle prováděcí dokumentace stavby a to 

jen stavebním dozorem odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Materiál se 

ukládá po vrstvách, jejichž maximální tloušťka je stanovena ČSN 73 6244.  

 

Základové konstrukce 

 

Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C 20/25, XC2. Šířky jednolitých 

pasů jsou znázorněny v PD. Všechny základy budou založeny do nezámrzné hloubky dle 

typu zeminy min. však hmin=1,2m pod úrovní terénu, do podloží sprašových hlín tuhé 

konzistence. Při výkopových pracích geolog ověří kvalitu základové spáry a při zjištěných 

odlišnostech statik případně přehodnotí způsob založení stavby. Před zahájením betonáže 

bude na dno základové rýhy po obvodě vložena zemnící páska FeZn 50/4 dle projektu 

hromosvodného zařízení. Na základové pasy se provede základová betonová mazanina 

tl.150 mm vyztužená KARI sítí R8/150/150. Dosypání pod podkladní betonovou desku 

bude proveden podsyp ze štěrku fr. 13 - 32.  Hutnění násypů bude prováděno po vrstvách 

cca. 0,2m vibrační deskou křížem, min.4 pojezdy. Kontrola zhutnění na ploše musí 

prokázat Edef2=min. 45 MPa a zároveň poměr Edef2/Edef1 musí být větší než 2,5. 

UPOZORNĚNÍ : před betonáží budou v základových pasech vynechány montážní otvory 

pro instalaci ležaté kanalizace, přípojky vody, plynu, elektro, slaboproudu a přípravu pro 

technologie k tepelnému čerpadlu. Po instalaci přípojek budou prostupy dobetonovány. 

 

 Svislé konstrukce 

 

Svislé konstrukce jsou celé navrženy keramických tvárnic systému Porotherm. Obvodově 

zdivo je z keramických tvárnic plněné čedičovou vatou PT 36,5 Profi T, na tenkovrstvou 

maltu Porotherm T. Vnitřní nosné zdi jsou z tvarovek  PT 36,5 Profi a PT 24 Profi na 

tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Vnitřní nenosné zdivo je z tvarovek PT 11,5 Profi na 



tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Část zdi v 1.NP je vyzděna kvůli namáhání od stropní 

konstrukce z betonových tvárnic BUILD – IN 30 na cementovou maltu.  Svislé konstrukce 

u přístřešku jsou z dřevěných hranolů 140x140 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy nad 1. NP jsou ze systému Porotherm. Stropy jsou tloušťky 290 mm. Mezi 

keramické nosníky jsou vkládány tvarovky Miako. Rozmístění nosníků dle výkresu stropů. 

Na nosné zdi, pod budoucí pozední věnec se vloží těžký asfaltový pás (ne, pod TI a 

věncovku). Uložení nosníků musí byt min. 125 mm. Keramické nosníky se musí podepřít 

už při pokládce na nosné zdi. Vzdálenost podpor max. 1,5 m. Strop bude vyztužen 

ztužujícími žebry, které budou vyztuženy dle pokynů výrobce. Nadbetonávka bude 

provedena z betonu C25/30 – XC1 a vyztužena kari sítí  KA17 4/150x150. Pozední věnce 

budou z betony C 25/30 – XC1 a  výztuž R 500 množství dle statického výpočtu. Stropy 

odbednit až po normou stanovené pevnosti.  

  Množství výztuže a beton na ŽB Průvlak bude stanoven statickým výpočtem. Průvlak 

odbednit až po dosazení normou dané pevnosti. Ocelové překlady z ocelových 

válcovaných profilů budou uloženy na na nosné zdivo následné potaženy ocelovou 

síťovinou a obetonovány. 

Při ošetřování betonu je nutné dodržet ČSN 73 2400. Montáž stropu bude prováděna 

v souladu s technologickými pokyny výrobce, statického výpočtu a ČSN.  

UPOZORNĚNÍ : ve stropní konstrukci je nutné dodržet veškeré prostupy pro řemesla a 

konstrukce – před zabetonováním bude provedena kontrola a koordinace zápisem do 

stavebního deníku. 

  Nad 2.NP podlažím je strop ze sádrokartonového podhledu systém Knauf. Hliníkový 

dvojtý rošt z CD profilů je uchycen pomocí Ankerfix závěsů na dřevěné vazníky. 

Jednoduchý plášť z desek Knauf Red přišroubovaný k hliníkové konstrukci, desky Red 

nahradit v koupelně green. Ve stropu je kontrolní otvor do podstřešního prostoru, zvýšit 

počet nosníků.  Od svislých konstrukcí se musí pohled oddělit separační páskou Při 

montáži je neuston se řídit technologickým předpisem od výrobce. 

 

 

 

 



Konstrukce schodišť 

 

Konstrukce vnitřního schodiště bude řešeno v kombinace dřeva a oceli. Dřevěné stupně 

připevněné na ocelových uhelních na ocelových schodnicích. Ocelová konstrukce bude 

oddělena od ostatních konstrukcí tlumícími podložkami. Pod dřevěné stupně se umístí 

pryžové podložky. Zábradlí bude ocelové, přivařené k ocelové schodnici s dřevěným 

madlem. Výška zábradlí 900 mm. 

 

Drenáže, odvodnění, zpevněné plochy 

 

Odvodněné zpevněných ploch kolem objektu bude zajištěno obvodovými drenážemi a 

lokálně osazenými odvodňovacími žlaby ACO SELF, u vstupu je osazena čistící rohož 

ACO VARIO s odtokem. Kolem celého objektu bude provedena drenáž DN 100 mm 

SIROPLAST-K s perforací 2/3 ve spádu min.0,5% s napojením do dešťové kanalizace a 

odvodem do podzemní akumulační nádrže. Drenážní systém se skládá ze systémových 

šachet a drenážních trubek. Drenáž bude obsypána tříděním štěrkem fr. 4 – 63 300 mm nad 

vrch trubky a obalena geotextilií Geonetex S 500. Zpevněné plochy jsou navrženy 

z betonových dlaždic  Best klasico červená. Dlažba se ukládá do štěrkového lože fr. 4 – 8. 

Všechny zpevněné plochy musí být vyspádovány. Okapový chodník okolo objektu je 

z betonových dlaždic 500x500 mm uložené do štěrkového lože fr. 4 – 8. 

 

Úpravy povrchů 

 

Vnitřní úpravy povrchů 

 

Sádrokartonový podhled spárovaný uniflot tmelem. Povrchy dokončených 

sádrokartonových konstrukcí musí být provedeny ve stupni kvality Q3 – speciální tmelení 

pro zvýšené nároky na kvalitu povrchu. 

 

Vnitřní omítky budou provedeny jako tenkovrstvé. Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm. 

V omítce musí byt použity rokové a ukončovací lišty. 

 

 

 



Vnější úpravy povrchů  

 

Vnější omítky budou provedeny v souvrství: cementový prostřik, Omítka Porotherm TO tl. 

30 mm, Porotherm Universal tl. 5 mm. V omítce se musí používat ukončovací a rohové 

lišty. 

 

Venkovní obklady 

 

Obklad cihelnými pásky bude proveden na 2. NP, na celou garáž, jako sokl po celém 

obvodu. Cihlové pásky Klinker besandet rot-muanciert se lepí na flexibilní lepící tmel 

Klingerfuge, tl. 5 mm, a spárují Klinerfuge šedivá barva. Při provádění musí být dbáno na 

správné rozměření. Práce musí být prováděny podle technologického postupu výrobce. 

 

Větrání 

Větrání obytných místností je zajištěno okny. V místnostech, kde nejdou okna je zajištěno 

nucené větrání pomocí ventilátorů 

Větrání kanalizace pomocí potrubí vytažené nad rovinu střechy. Pro průchod musí být 

použita speciální tvarovka.  

 

Práce PSV 

 

Izolace proti vodě 

 

Vodorovná izolace proti vodě je řešena ze svařovaných asfaltových pásů Elastodek 40 

standard mineral na podkladním dvojnásobném penetračním nátěru Ceresit CN 94 

DEKPRIMER. GLASTEK 40 special minerál je hydroizolační pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze polyesterové tkaniny plošné hmotnosti 180 g/m2. Na horním 

povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Svislé hydroizolace a izolace 

v místnostech WC a koupelen pod keramickou dlažbu provedeny stěrkovou HI Hydroseal 

v tl. 3 mm. Min. překrytí s asfaltovým pásem je 100 mm. Před aplikací natřít penetračním 

nátěrem Ceresit CN 94. HI je chráněna v zemi nopovou folii Jutanop 8 – 06. 

 

 

 



Tepelné a akustické izolace 

 

Tepelná izolace v podlaze na terénu bude z EPS 100 S tl. 120 mm a bude chráněna 

separační folii od betonu. Akustická a tepelná izolace v stropu na 1. NP je z EPS 100 S tl. 

50 mm. Podlahu oddělit v obou podlažích od dalších konstrukcí okrajovými pásky Isover 

N/PP. TI v sádrokartonovém podhledu je z TI Isover Unirol tl. 180 mm. Pod TI vložit 

parozábranou Jutafol reflex 130, spoje přelepit páskou Jutafol SP AL. Kvůli provozu 

nejsou potřeba dělat dodatečné opatření proti hluku.  

 

Okna 

 

Do objektu přijdou osadit dřevo-hliníková okna Vekra alu design classic (Ug=0,5 Wm2k-1; 

Uw=0,72 Wm2k-1) barva zvenčí šedá, uvnitř přírodní. Rámy budou zapuštěny do 

obvodových stěn, podlah. Jednotlivá okna ve výkazu výrobků. Parapety dřevěné, stejný 

odstín jako okno. Při usazování oken bude použita těsnící páska Vario plus. Použití 

montážní pěny omezit na minimum. 

 

Dveře 

 

Vnější dveře budou prostklené dřevěné vč. zárubně, termoizolační výplň tl. 68 mm podle 

normy DIN EN 1121 s teakovou oboustrannou dýhou (vodorovná léta), dýha musí 

navazovat i na zárubeň, barva dle PD interiéru, matný lak, skryté panty, zvedací práh – 

automatické těsnění planet, tříbodový bezpečnostní zámek, kování entero MT. Dveře do 

obytné časti budou dvoukřídlové. 

 

Vnitřní dveře v obytné části budou plné otočné dřevěné vč. zárubně, křídlo i zárubeň 

odýhovány – vodorovná léta (léta musí navazovat na křídle i na zárubni) lak bezbarvý, 

zadlabávací cylindrický, kování klika-klika + rozeta  matného niklu, odstín dýhy sjednotit s 

použitou dýhou v interiéru a s dýhou vchodových dveří. Dveře v servisu dřevěné 

do ocelové zárubně (ostatní údaje stejné). Mezi garáží a kanceláří budou požární dveře 

s odolností EI. Víc viz výkaz výrobků 

 



Garážová vrata jsou navržena sekční z plechových lamel plněný tepelnou izolací. Ovládané 

pomocí el. motoru a ručně. Lamely bez prolisů, jeden díl s hliníkovou prosklenou sekcí.  

Barva antracitová.  

 

Tesařské konstrukce 

 

Bednění prostupů základových konstrukcí bude provedeno dřevěné z prken a hranolků 

stažené rádlovacím drátem nebo systémovými bednícími dílci. 

 

Bednění průvlaků a prostupů ve stropů bude provedeno dřevěné z prken a hranolků stažené 

rádlovacím drátem nebo systémovými bednícími dílci.  

 

Konstrukce střechy je navržena s příhradových nosníků s gang-nail spoji. Vazníky budou 

kotveny do pozedního věnce pomocí válcovaných profilů L, vždy z jedné strany. Na 

nosníky bude provedeno celoplošné bednění pomocí OSB desek P+D tl. 25 mm. 

 

Přístřešek pro motocykly z rostlého dřeva. Spoje budou klasické tesařské. Konce krokví 

zkoseny upraveny dle PD. Na krokve je nevrženo celoplošné bednění z PSB desek P+D tl. 

25 mm. 

 

Veškeré dřevěné konstrukce budou před zabudováním řádně odkůrovány a ošetřeny 

nástřikem proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni např. Lignofix E-Profi. 

 

Obklady, dlažby, nášlapné vrstvy 

 

Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny koberci, PVC, keramickými a čedičovými dlažbami 

– dle PD. V sociálních zařízeních a dle PD budou obloženy stěny keramickou dlažbou.  

Pod keramické obklady a dlažby v sociálních zařízeních a místnostech dle PD bude 

provedena stěrková izolace proti vodě Hydroseal s penetračním nátěrem Ceresit CN 94 a 

Keramická dlažba bude kladena do lepidla Sakret FK  se spárovadlem Ceresit CE 33. 

Izolace bude provedena v souladu s technickými zásadami výrobce systému Hydroseal a 

Ceresit. Na zdech bude 100 mm vysoký sokl. Při pokládce musí být používány ukončovací 

a rohové lišty.  

Čedičová dlažba bude kladena do lepislda Sakret FK  se spárovadlem Ceresit CE 33. 



Před položením koberce a PVC se povrch vyrovná samonivelační stěrkou Sakter ass. 

Položení koberce a PCV je možné až po dosažení požadované max. vlhkosti pro pokladku. 

Nad plochu 16 m2 musí být koberec  a PCV přilepen k podkladu 

Přechody jednotlivých podlah musí byt řešeny s minimálním výškovým rozdílem a 

přechodovou lištou.  

Při pokládce je potřeba postupovat dle jednotlivých technologických předpisů. 

 

Střešní krytiny 

 

Valbová střecha 

Krytina je navržena z hliníkových falcovaných tašek Prefa antracitové barvy. Sklon střechy 

je 15°. Na střeše je dvojité laťovaní. Kontralatě 30x60 mm, latě 50x40 mm. Řádně 

rozměřit střechu pro minimalizování ořezů. Střecha je provětrávaná skrz větrací otvory 

v podbití a hřebenáčem Prefa Jet-lufter stucco. Na střechu jsou umístěny protisněhové 

háky. Zakončení střešních tašek je pomocí podkladního pásu Prefa. Na střešní konstukci je 

pojistná HI Jutatop s integrovanou lepící páskou.  

 

Plochá střecha  

Plochá střecha je navržena z modifikovaných asfaltových pásů ve dvou vrstvách.První 

vrstva KVK Rabit Sklodekdek special mineral se skleněnou tkaninou 200 g/m2 a jemným 

posypem. A druhá vrstva KVK Rabit Sklodek special dekor s polyesterovým rounem 230 

g/m2 s hrubozrnným ochranným posypem. První vrstvu kotvit mechanicky k podkladu 

šrouby TIT 6,3x70mm a hmoždinkou R45.  

3 ks/m2 v ploše, na okraji 4 ks/m2 v rohu 4 ks/m2. Druhou vrstvu natavit. Spádovou vrstvu 

tvoří spádové klíny s minerální vaty Isover SD se sklonem 3°. Mechanicky kotvena 

k podkladu šrouby TIT 6,3x70mm a hmoždinkou R45. 3 ks na m2. Pod TI je parozábrána 

Jutafol reflex 130, spoje přelepit páskou Jutafol SP AL na separační vrstvě Filtek 300 g/m2. 

Střešní konstrukce je odvodněna do střešní vpusti dvouúrovňové. První úroveň bude 

sloužit, jako provizorní odtok při dešti během pokládky. Vpusť bude kotvena mechanicky 

k podkladu. V okolí vpusti bude použita tvrzená minerální vata. Střecha nad garáží bude 

zakryta lehkým kamenivem Liapor 4-8/600 v tloušťce 50 mm, kvůli požární ochraně. Na 

střeše musí být umístěny ochranné prvky pro pohyb na střeše viz. PD 

 

 



Pultová střecha na přístřešku 

Na střeše je navržena plechová krytina Prefaltz tl. 0,7 mm, šíře 650 mm, spojená dvojtou 

drážkou. Barva antracit. Při montáži používat příponky Prefa.  

 

Pokládka se nesmí započíst na mokrém podkladu. Práce se musí provádět za dobrého 

počasí. Při pokládce se řídit jednotlivými technologickými předpisy. 

 

Klempířské práce 

Veškeré klempířské konstrukce (oplechování atik, oplechování zdi, parapety, okapničky, 

atd.) z měděného plechu tl. 0,6 mm. Parapety a atiky budou lepeny k podkladu 

bitumenovým lepidlem.  Tvary a rozměry viz výpis výrobků. 

 

Zámečnické práce  

Ocelové schodiště je navrženo z ocelových schodnic z plátů a podesta ze z ocelových C 

profilů.  Na ocelové schodnice navařeny L profily pro usazení Dřevěných stupňů. Vše 

podrobně popsáno ve výkresu schodiště.  

Konstrukce pergoly bude kotvena na ocelové patky typu U kotveny chemickou kotvou do 

základu. Patka bude předem pozinkovaná.  

 

Malby a nátěry 

Po dokončení všech stavebních prací budou vnitřní povrchové úpravy stěn a podhledů 

opatřeny vnitřní disperzní barvou (odstín bílý, matný, otěruvzdorný interiérový 

nátěr).Veškeré dřevěné konstrukce budou před zabudováním řádně ošetřeny nástřikem 

proti dřevokazným houbám, plísni a hmyzu např. LUXOL IMPREGNACE. Dřevěné 

konstrukce přístřešku budou natřeny impregnací LUXOL IMPREGNACE a následně 

LUXOL ORIGINÁL Bezbarví 0000 ve třech vrstvách 

Nátěr vnější omítky bude proveden silikonovou barvou Baumit Silikor – bílá barva odstín 

0019. Podklad před aplikací natřít penetrací Baumit hloubkový základ. Podklad musí být 

před aplikací řádně vyzrálý, min. 14 dní. 

 

Ostatní ujednání 

Při provádění stavby budou dodržovány aktuální předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení a bude dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi. Jedná se zejména o 

nařízení vlády č.591/2005 Sb., nařízení vlády č.362/2005 Sb., nařízení vlády č.101/2005 



Sb., zákon č.309/2006 Sb., zákon č.183/2006 Sb., Zákon č. 262/2006 Sb. a vyhlášku MMR 

č. 137/1998 Sb. Pracovníci, kteří budou na stavbě pracovat, budou řádně a prokazatelně 

proškoleni o bezpečnosti práce a o požární ochraně na stavbě. Odborné práce budou 

vykonávány pouze odborně způsobilými a kvalifikovanými pracovníky. Jakékoliv 

případné změny či úpravy v projektové dokumentaci je třeba konzultovat a nechat schválit 

architektem. Při provádění musí být respektovány, platné normy, prováděcí, dodavatelská, 

dílenská a montážní dokumentace. 

 

Životnost objektu je odvíjí podle namáhání od užívání objektu a údržby. Objekt nemá 

speciální nároky na údržbu. V objektu není náročný provoz, který by vyžadoval zvláštní 

nároky na údržbu nebo snižoval životnost objektu. Předpokládají se standardní nároky na 

údržbu. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Konstrukce obálky budovy v navržených skladbách splňují doporučené tepelně technické 

vlastnosti rovněž jako výplně otvorů, které splňují všechny tepelně technické limity všech 

požadavků dle ČSN 730540-2:2011, Z1:2012. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů 

budou doloženy certifikáty. Tepelně technický posudek pro všechny konstrukce obálky 

budovy je doložen v příloze Protokol posouzení stavební fyziky.  

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Objekt, svými základovými poměry spadá do 1. geotechnické kategorie - jednoduchá 

stavba, jednoduché základové poměry. Tvar základového pasu je obdélníkový. Hloubka a 

šířka založení se mění podle umístění v konstrukci.  Rozměry základových konstrukcí byly 

navrženy pomocí výpočtu. Pro únosnost zeminy byla užita tabulková hodnota pro zeminy 

sprašové - 200 kPa. Materiál, ze kterého jsou základy vytvořeny je prostý beton C12/15. 

Výskyt podzemní vody se předpokládá v hloubce 22 m. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, tudíž není nutno 

proti němu řešit žádná opatření. V průběhu výstavby se může předpokládat zvýšená 



prašnost a hlučnost na staveništi. S odpady vzniklými při realizaci stavby se naloží dle 

zákona o odpadech č. 185/2001Sb a vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb. Obalový materiál a 

komunální odpad bude tříděn a shromažďován v kontejneru, následně odvážen na skládku 

odpadu stejně jako stavební suť. Při vjezdu na pozemní komunikace budou automobily 

řádně očištěny, aby nezpůsobovali znečištění komunikace. Nepředpokládá se vznik 

různých nebezpečných odpadů.  

h) Dopravní řešení 

Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci z jižní strany. Přístup z komunikace 

bude zajištěn zpevněnými plochami z betonové zámkové dlažby, tyto plochy budou sloužit 

i pro parkování. Hranici pozemku lemuje drátěný plot na podezdívce a u vjezdu na 

pozemek zeď. Vjezd na pozemek je přes dvě automatické ocelové brány (jedna k servisu a 

druhá k domu) a branku pro pěší. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Objekt bude vybaven ochranou proti blesku dle normy ČSN EN 62305. Prostředí v 

základové půdě neobsahuje agresivní vody, tudíž nejsou potřebná ani zvláštní opatření 

základů. Objekt byl zařazen do středního radonového rizika. S tímto ohledem byla 

navržena hydroizolace. Jiné opatření nejsou vyžadované. 

j)  Dodržení obecných požadavků na stavbu 

 Budou dodrženy všechny požadavky na výstavbu dle platného zákona 350/2012Sb 

a vyhlášky 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavbu. 

 

BOZP: 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškou bezpečnost 

práce 591/2006 Sb. A to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpečnosti.  

 

Klimatické podmínky pro betonování  

Po provedení podkladního betonu je třeba zachovat technologickou pauzu na vytvrdnutí 

betonu 

minimálně 28 dní. Při ošetřování betonu je nutné dodržet ČSN 73 2400.  

 



Klimatické podmínky pro zdění 

Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Zdící prvky se nenamáčejí. Nesmí 

být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Zdění je zakázáno od +5 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr  

  V projektu nebyly provedeny žádné změny v dispozici oproti zadání. Objekt byl navržen 

v souladu s platnou legislativou. S ohledem na co nejmenší nároky na údržbu a provoz. 

Navržené skladby konstrukcí jsou z hlediska tepelných vlastností zařazeny do kategorie B 

– úsporný. 
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ČSN: 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
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ČSN 73 0540 - Tepelná technika budov 

ČSN 013420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
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