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Abstrakt 

 

Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu v intravilánu obce Nový Bydžov. Rodinný dům je 

samostatně stojící ve svažitém terénu. Rodinný dům má tvar kvádru, s ustupujícím podlažím a plochou 

střechou. Dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, je v celém rozsahu podsklepen. Rodinný dům 

je projektován pro trvalé bydlení 5ti osob. Dům má technické zázemí umístěné v suterénu. Konstrukční 

soustava je zděná, konstrukční systém podélný, objekt bude proveden zděnou technologií. Vodorovné 

nosné konstrukce budou kombinované. Schodiště je přímé, dvouramenné s podestou, monolitické. 

Základové konstrukce jsou plošné, tvořené základovými pasy, monolitické. 

Projekt řeší i tepelně technické posouzení budovy, průkaz energetické náročnosti budovy a požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 

 

Klíčová slova 

 

rodinný dům, samostatně stojící, svažitý terén, ustupující podlaží, plochá střecha, podsklepený, sauna 

 

 

 

Abstract 

 

Bachelor's thesis solves newly built family house in the urban village Nový Bydžov. The family house is 

separately standing in a sloping terrain. The family house looks like a block with recessed floor and flat 

roof. It has two aboveground floors and a underground floor. It has a basement. The house is projected for 

permanent living of 5 persons. The house has a technical backgroud situated in the undergroud floor. 

Structural system is a longitudinal, wall, technology of masonry. Horizontal structure are combined. The 

staircase is straight, two-arm and monolithic. Surface foundation structures are monolithic lane 

foundations. 

Thesis cover also thermal the engineering assessment of the building, the certificate of energy 

performance of buildings and the fire protection of the building. 
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Úvod: 

 

Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu v intravilánu obce Nový Bydžov v Královehradeckém 

kraji. Rodinný dům je samostatně stojící a nachází se ve svažitém terénu, který se svažuje v jeho delším 

rozměru od severovýchodu k jihozápadu. Rodinný dům má tvar kvádru, s ustupujícím podlažím a 

plochou střechou. Dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, je v celém rozsahu podsklepen. 

Rodinný dům je projektován pro trvalé bydlení 5ti osob, je zde uvažováno i s možností přechodného 

pobytu návštěvy. Dům má technické zázemí umístěné v suterénu, např. saunu, fitness, letní kuchyň a 

dílnu. Zastavěná plocha domu je138,72 m
2
 při celkové výšce objektu nad terénem 9,5m. 

Konstrukční soustava je zděná, konstrukční systém podélný, objekt bude proveden zděnou technologií. 

Prostorová tuhost objektu je zajištěna vnitřní nosnou podélnou stěnou a vnitřními příčnými ztužujícími 

stěnami. Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z tvárnic Porotherm, vodorovné nosné konstrukce 

budou kombinované, ze systému Porotherm strop. Na ploché střechy jsou navrženy systémové skladby 

střešních plášťů ze systému Dekroof. Schodiště je navrženo přímé, dvouramenné s podestou, monolitické, 

o 9ti výškových stupních v každém rameni. Základové konstrukce jsou navrženy plošné, základové pasy 

obdélníkového tvaru z prostého betonu, provedené monoliticky. 

Projekt řeší mimo jiné i tepelně technické posouzení budovy, průkaz energetické náročnosti budovy a 

požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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ke stavební části 
 

 

Obsah: 

1) Identifikační údaje stavby 

2) Popis místa stavby 

3) Stavebně architektonické řešení 

4) Stavebně konstrukční řešení 

5) Doplňující konstrukce stavby 

6) Zadání pro specialisty 

7) Bilance ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby:   RODINNÝ DŮM 

Účel stavby:   rodinný dům 

Charakter stavby:  novostavba 

Místo stavby:   parcela č. 54/2 

Katastrální území:  Nový Bydžov, 707163 

Projektový stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby 

Stavebník:   Jaroslav Kulhavý, Palackého 254, Nový Bydžov 504 01 

Projektant:   Lucie Němečková, Zahradní čtvrť 922, Luhačovice 763 26 

Odpovědný projektant: doc. Ing. Jan Škramlik, Ph.D., VUT FAST Brno 

 

 

2) Popis místa stavby 
 

 Staveniště se nachází v jihozápadní části města Nový Bydžov, nedaleko zastavěné části obce, na 

ulici Trnitá, na parcele č. 54/2 ve svažitém pozemku. Pozemek se svažuje v jeho delším rozměru od 

severovýchodu k jihozápadu. V současné době je pozemek bez zástavby, je užíván majitelem jako zelená 

travnatá plocha bez vyššího porostu. Pozemek je z jeho severovýchodní strany obsluhován z ulice Trnitá, 

z této ulice bude vybudován vjezd a vchod k domu. V komunikaci, která je přilehlá k pozemku se 

nacházejí stávající řady splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní řad, STL plynovod, NN vedení a 

slaboproudé rozvody. Těchto sítí bude využito pro napojení přípojek. 

 Z jihovýchodní strany k pozemku p.č.54/2  přiléhá pozemek č. 32/2, na kterém se nachází RD č.p. 

200, zpevněné plochy a zahrada. Severní roh tohoto objektu je určen jako vytyčovací bod pro potřeby 

vytyčení navrhované stavby. Ze západní a severozápadní strany k pozemku přiléhají pozemky č. 26/3 a 



 

 

18/1, kde se nachází rodinné domy se zahradou. Z jihozápadní a jižní strany k pozemku přiléhají 

pozemky č. 18/2 a 18/3, které jsou využívány jako zahrady. Tyto nemovitosti nebudou stavbou dotčeny. 

Ze severovýchodní strany pozemku k němu přiléhá pozemek č. 354, na kterém se nachází místní 

komunikace, ulice Trnitá. Ulice Trnitá je v přímé dopravní návaznosti na komunikaci 1. třídy a v blízkosti 

staveniště se nachází autobusová zastávka. 

 

 

3) Stavebně architektonické řešení 
 

 Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící, je tvořen jedním hlavním kvádrem, s ustupujícím 

1NP, které má tvar L. Vnější obrys 2NP je shodný s 1NP. Dům reaguje na průběh terénu tím, že hlavní 

vstup do objektu se nachází ze severovýchodní strany objektu do 1NP a pod severovýchodní úrovní 

terénu se nachází  1PP, ze kterého je na jihozápadní straně objektu přímý přístup do zahrady na 

jihozápadní úroveň upraveného terénu. Parkovací stání pro dva osobní automobily je umístěno na 

severozápadní straně objektu. V budoucnu bude možno toto parkovací stání zastřešit např. dřevěným 

přístřeškem. Rodinný dům je projektován pro trvalé bydlení 5ti osob, je zde uvažováno i s možností 

přechodného pobytu pro návštěvy. Barevně bude dům řešen v nenápadných béžových tónech s tmavšími 

hnědými prvky a plochami. 

 Vstup do objektu se nachází v 1NP, na výškové kótě 0,000m. Za vstupem se nachází zádveří, 

kterým lze projít do chodby. Ze zádveří lze přímo projít po levé straně do místnosti pracovny, která může 

sloužit i pro krátkodobé ubytování návštěvy. Rovně se nachází společná místnost pro kuchyň, jídelnu a 

obývací pokoj s krbem. Z této obytné místnosti lze projít na terasu, která je částečně zastřešená plochou 

střechou. Z části kuchyně lze vejít do spíže. Dále je z chodby přístupná místnost WC, a koupelny. Z 

chodby vede schodiště do 2NP a za dveřmi je skryté schodiště pro sestup do 1PP. Celé 1NP se nachází na 

výškové úrovni 0,000 se světlou výškou 2,650m. 

 Po sestoupení do 1PP se nacházíme na výškové kótě -2,950m. Ze schodiště se vejde přímo do 

chodby. Pod schodištěm se nachází menší sklad. Vedle schodiště po levé ruce se nachází sklad zeleniny a 

dále místnost pro úschovu jízdních kol. Z této místnosti pro úschovu kol lze projít do dílny. Z chodby se 

dále dá vstoupit do technické místnosti, která je průchozí dále do letní kuchyně. V pravé části chodby jsou 

dveře vedoucí do místnosti určené pro fitness, která je propojena s letní kuchyní, dále je zde vchod do 

místností WC a sauny. Z místnosti pro fitness a z dílny se dá vyjít ven na terén do zahrady. Podlaha 

celého suterénu je ve výškové úrovni -2,950m, světlá výška všech místností kromě dílny je 2,600m a 

světlá výška dílny je 2,350m. 

 Po vystoupení po schodech do 2NP se nacházíme na výškové úrovni +3,000mm. Vystoupíme do 

chodby, která spojuje obytné místnosti a zázemí obytných místností ve 2NP. Nalevo se nachází šatna, 

která je společná pro všechny obytné místnosti ve 2NP. Za šatnou je vstup do dětského pokoje, který je 

určen pro 1 dítě ve starším školním věku. Přímo proti schodišti je vstup do ložnice rodičů a dále vedle něj 

je vstup do druhého dětského pokoje, který je určen pro 2 mladší děti. V pravé části chodby je vstup na 

WC a do koupelny. V pravé části chodby je projektován skládací zateplený výlez na plochou střechu. 

Celé 2NP se nachází na výškové úrovni +3,000m a jeho světlá výška je 2,650m. 

 

 

4) Stavebně konstrukční řešení 

 
 Veškeré použité stavební materiály, či materiálové systémy a systémy veškerých stavebních 

prvků, sestav prvků (nátěry, omítky, sádrokartony, výplně otvorů, podlahové skladby, stropní, střešní 

skladby, opláštění objektu, zámečnické, truhlářské, klempířské a plastové výrobky, základové konstrukce, 

nosné i nenosné stěnové konstrukce, izolace zvukové, tepelné a hydroizolace), které jsou součástí 

výstavby domu, je nutné provádět v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém to vyžadují technologicko 

provozní nároky investora a dále v jakém to vyžadují technická pravidla a předpisy výrobců použitých 

materiálů a prvků a zákony, vyhlášky a nařízení a ČSN v platných zněních. 

 



 

 

 4.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 Základové poměry na staveništi jsou jednoduché. Základová půda se v rozsahu celého objektu 

nemění, jednotlivé vrstvy mají zhruba stálou mocnost a jsou uloženy vodorovně, hladina podzemní vody 

neovlivňuje založení a uspořádání objektu a návrh konstrukce objektu. Základová půda se skládá z 

vápnitých jílovců, slínovců, vápenitých prachovců a sprašové hlíny. Únosnost základové půdy je 0,3MPa. 

Objekt rodinného domu je dle ČSN 73 1001 považován za konstrukci nenáročnou. Z uvedeného vyplývá, 

že stavba spadá do 1. geotechnické kategorie. 

 Základové konstrukce jsou řešeny jako plošné monolitické základové pasy obdélníkového tvaru z 

prostého betonu. Půdorysná šířka základových pasů byla navržena 750mm. Základové konstrukce budou 

založeny v nezámrzné hloubce, tj. minimálně 1,150m pod úrovní upraveného terénu. Na jihozápadní 

straně objektu bude základový pas zateplen polystyrenem XPS o tl. 100mm do hloubky 1,150m, a to z 

důvodu eliminace tepelných mostů. Na polystyren bude z důvodu ochrany polystyrenu instalována 

nopová folie. Základové konstrukce budou provedeny klasickou technologií, a to z betonu C25/30. Kolem 

základů z vnější strany v úrovni základové spáry bude uloženo uzemnění ze základových zemnících 

pásků FeZn 30/4 (Ø 10). 

 

 4.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Je navržena konstrukční soustava stěnová, podélný konstrukční systém, s vnitřní nosnou podélnou 

stěnou,  prostorová tuhost bude zajištěna vnitřními příčnými ztužujícími stěnami. Objekt bude proveden 

zděnou technologií. Svislé nosné konstrukce budou staticky působit jako konzola vetknutá do základů a 

budou ztuženy ztužujícím věncem, který bude monolitický a bude proveden po celém obvodu stavby. 

Bude probíhat po vnitřní nosné stěně a po vnitřních příčných ztužujících stěnách a to v každém patře. 

Ztužující věnec obvodových stěn bude v každém patře z důvodu přerušení tepelného mostu z vnější 

strany zateplen polystyrenem EPS 70F tl. 70mm a ochráněn věncovkou Porotherm VT 8. Příčná tuhost 

objektu bude zajištěna ztužujícím věncem a vnitřními příčnými ztužujícími stěnami. Rozpony konstrukcí 

jsou v modulu 150mm, jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a pohybují se od 2300mm do 8700mm. 

Svislé nosné obvodové konstrukce budou vyzděny z tvárnic Porotherm 42,5 T Profi na maltu pro tenké 

spáry Porotherm T. Svislé nosné konstrukce, vnitřní podélné i ztužující, budou vyzděny z tvárnic 

Porotherm 44 P+D a Porotherm 30 P+D na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Monolitický ztužující 

věnec bude z betonu C 20/25. Svislé nosné konstrukce, které budou pod úrovní terénu, budou ochráněny 

hydroizolací a izolační přizdívkou z cihel plných pálených o tloušťce 150mm. 

 

 4.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 Vodorovné nosné konstrukce budou kombinované a budou uloženy na svislé nosné konstrukce. 

Minimální uložení stropů na nosné svislé konstrukce je 150mm. Staticky budou působit jako prostý 

nosník. Vodorovné nosné konstrukce budou vytvořeny ze systému stropní konstrukce Porotherm strop o 

celkové tl. 250mm. Konstrukce je tvořena stropními nosníky POT a keramickými stropními vložkami 

MIAKO výšky 190mm, následně zmonolitněno betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je 

vyztužená KARI sítí 100/100/6. Zmonolitnění konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické 

vložky MIAKO budou voleny šířky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Minimální uložení 

keramické vložky MIAKO na stěnu je 25mm. Po délce vnitřní podélné nosné zdi bude vždy dobetonován 

prostor mezi poslední stropní vložkou a ztužujícím věncem betonem C20/25. POT nosníky lze ukládat 

výhradně jako prostě podepřené nosníky, nesmí být na obvodovou stěnu uloženy po celé své délce. Pod 

hmotnou příčkou ve 2NP budou použity 3 stropní nosníky POT, které budou spřaženy, aby lépe přenesly 

soustředěné zatížení od příčky. Ve stropech bude vynechán prostor pro instalační šachtu tím způsobem, 

že zde budou vynechány 4 stropní vložky MIAKO. Prostor pro prostup komína bude vyřešen pomocí 

komínové výměny z válcovaného profilu IPE190, který bude kolmo přivařen z výztuži POT nosníků. V 

místě uložení schodiště bude strop zesílen 3-mi nosníky Porotherm na schodiště, ke kterým bude přidána 

přídavná výztuž 2x Ø12 B500 pro zachycení vodorovné síly od schodiště. 

 

 4.4 KONSTRUKCE K PŘEKONÁVÁNÍ RŮZNÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ 

 Schodiště bude přímé, dvouramenné s podestou, rameno bude dvakrát zalomené. Staticky bude 



 

 

působit jako dvakrát zalomená deska. Schodiště bude uloženo v 1PP na základovém pasu z prostého 

betonu C20/25, na svislých nosných konstrukcích a v 1NP a ve 2NP na vodorovných nosných 

konstrukcích. Schodiště bude provedeno jako železobetonové monolitické o 9ti výškových stupních v 

každém rameni. Přesné rozměry schodiště jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace. Bude 

provedeno klasickou technologií, z betonu C25/30 a výztuže z oceli B500B. Skladba a množství výztuže 

se bude řídit statickým návrhem. Vodorovnou sílu, která ve schodišti vzniká, bude v 1PP přenášet do 

základového pasu výztuž, která bude kotvena v tomto pasu. V 1NP a ve 2NP bude vodorovnou sílu 

přenášet přídavná výztuž 2x Ø12 B500, kterou bude zesíleno spřažení schodišťových nosníků v místě 

uložení schodišťové desky. 

 Výlez na střechu bude umístěn ve 2NP v prostoru chodby před vstupem do místnosti WC a 

koupelny. Konstrukce výlezu bude ze žárově pozinkované oceli, uložená na stropní konstrukci 2NP. 

Konstrukce výlezu bude zateplená dle požadavků ČSN 730540. Schody ve výlezu budou typové, skládací 

do prostoru výlezu. Vnější půdorysné rozměry střešního výlezu budou 900x900mm. Vrchní odklápěcí 

část výlezu bude taktéž zateplena dle ČSN 730540 a bude oplechována pozinkovaným plechem tl. 0,7. 

 

 4.5 NOSNÁ KOSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

 Vodorovná nosná konstrukce ploché střechy bude uložena na svislé nosné konstrukce. Staticky 

bude působit jako prostý nosník. Nosná konstrukce ploché střechy bude kombinovaná, vytvořena stejně 

jako vodorovné nosné konstrukce stropů ze stropní konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 250mm. 

Konstrukce je tvořena stropními nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 

190mm, následně zmonolitněná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí 

100/100/6. Zmonolitnění konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické vložky MIAKO budou 

voleny šířky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Pro nosnou část konstrukce střechy platí stejné 

konstrukční podmínky a doporučení jako pro stropy. Na nosné konstrukci bude provedena systémová 

skladba střechy DEKROOF 03. Skladba střešního pláště viz. kapitola 5.7 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. Podrobně je 

skladba střešní konstrukce řešena ve výkresové části C.24 – Výpis skladeb konstrukcí, kde je tato plochá 

střecha nad 2NP označena jako SCH1. Na této střeše bude jako ochrana před bleskem instalován 

hromosvod, a to dle ČSN EN 62 305-1 – 4. Odvodnění střechy je řešeno dvěma střešními vtoky, které 

budou přes odpadní potrubí napojeny do dešťové kanalizace. Tyto vtoky budou opatřeny záchytným 

košem na zachycení mechanických nečistot. 

 Vodorovná nosná konstrukce ploché pochůzí střechy nad dílnou 1PP bude kombinovaná, 

vytvořena stejně jako vodorovné nosné konstrukce stropů ze stropní konstrukce Porotherm strop o 

celkové tl. 250mm. Konstrukce je tvořena stropními nosníky POT a keramickými stropními vložkami 

MIAKO výšky 190mm, následně zmonolitněná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je 

vyztužená KARI sítí 100/100/6. Zmonolitnění konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické 

vložky MIAKO budou voleny šířky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Pro nosnou část 

konstrukce střechy platí stejné konstrukční podmínky a doporučení jako pro stropy. Na nosné konstrukci 

bude provedena systémová skladba střechy DEKROOF 10-C. Skladba střešního pláště viz. kapitola 5.7 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. Podrobně je skladba střešní konstrukce řešena ve výkresové části C.24 – Výpis 

skladeb konstrukcí, kde je tato plochá střecha nad 1PP (terasa) označena jako SCH2. Odvodnění terasy je 

řešeno střešním vtokem, který bude umístěn v jižním rohu terasy a přes odpadní potrubí napojen do 

dešťové kanalizace. Tento vtok bude opatřen žebrovaným nástavcem a mřížkou z nerezové oceli. 

 Vodorovná nosná konstrukce zastřešení terasy nad 1NP bude kombinovaná, vytvořena stejně jako 

vodorovné nosné konstrukce stropů ze stropní konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 250mm. 

Konstrukce je tvořena stropními nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 

190mm, následně zmonolitněná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí 

100/100/6. Zmonolitnění konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické vložky MIAKO budou 

voleny šířky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Pro nosnou část konstrukce střechy platí stejné 

konstrukční podmínky a doporučení jako pro stropy. Podrobně je skladba střešní konstrukce řešena ve 

výkresové části C.24 – Výpis skladeb konstrukcí, kde je toto zastřešení terasy nad 1NP označeno jako 

STR1. Odvodnění tohoto zastřešení je řešeno žlaby z pozinkovaného plechu a dešťovým svodem, který je 

napojen do dešťové kanalizace. 



 

 

 

 

5) Doplňující konstrukce stavby 
 

 5.1 PŘÍČKY 

 Vnitřní svislé nenosné konstrukce (příčky) budou vyzděny z tvárnic Porotherm 14 P+D a 

Porotherm 8 P+D na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Nenosné zdivo bude ukončeno 20mm pod 

úrovní stropní konstrukce a tento prostor bude vyplněn stlačitelným materiálem, např. pryžovou 

podložkou. 

 

 5.2 VÝPLNĚ OTVORŮ 

 Výplně otvorů v obvodových konstrucích budou tvořit plastová okna a plastové vnější dveře ze 

systému INOUTIC Prestige. Okna budou zasklena izolačním trojsklem a budou mít celkový součinitel 

prostupu tepla Uw = 0,93 W/m
2
K. Vstupní plastové dveře budou z části prosklené izolačním trojsklem a 

budou mít celkový součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m
2
K. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené v 

ocelovém rámu. Podrobná specifikace výpní otvorů je v části C.22 - „Výpis oken“ a C.23 - „Výpis dveří“. 

 

 5.3 PODLAHY 

 Podlahy budou tvořeny souvrstvím dle účelu místnosti. V obytných místnostech budou převažovat 

kobercové nášlapné vrstvy nebo PVC, v hygienických místnostech bude keramická dlažba. Na 

schodišťové stupně bude nalepen koberec. Konkrétní specifikace nášlapné vrstvy a skladby podlah jsou 

uvedeny v legendě místností na výkresech jednotlivých podlaží. Součástí skladby podlah je kročejová 

izolace z minerální vlny pro těžké podlahy o tl. 40mm. Podrobný rozpis skladeb podlah je součástí části 

C.24 - „Výpis skladeb konstrukcí“. 

 Vzory a barevnost povrchů podlah zvolí investor v průběhu stavby. 

 

 5.4 OMÍTKY, NÁTĚRY, OBKLADY 

 Na svislých konstrukcích budou provedeny vnitřní omítky a vnitřní malba v barvě dle požadavků 

investora. Specifikace omítek je uvedena v části C.24 - „Výpis skladeb konstrukcí“. 

 V místnostech WC, koupelen, v kuchyních a v sauně budou stěny opatřeny keramickým obkladem 

do výšky dle typu místnosti. 

 Vzory a barevnost obkladů zvolí investor v průběhu stavby. 

 

 5.5 KOMÍN 

 Komín bude systémový, Schiedel UNI***PLUS, průměr vložky komínu DN 200mm, rozměr 

tvárnice 360/360/330mm, na systémovou maltu. Komín bude obsahovat dva odtahové průduchy, do 

kterých bude zaústěn odtah spalin od kotle z technické místnosti v 1PP a od krbu v obývacím pokoji v 

1NP. Třetí průduch bude sloužit pro přívod spalovacího vzduchu do technické místnosti v 1PP. Komín 

bude uložen na rozšíření základového pasu, který je součástí řešení základových konstrukcí. Komín bude 

vyzděn do výšky 900mm nad úroveň střešní atiky. 

 

 5.6 HYDRIOIZOLACE 

 Objekt bude dostatečně zaizolován proti zemní vlhkosti, a to podle projektové dokumentace a 

platných vyhlášek a norem. K izolaci objektu proti zemní vlhkosti bude použito modifikovaných 

asfaltových SBS pásů. Podrobná specifikace jednotlivých hydroizolací je v části C.24 - „Výpis skladeb 

konstrukcí“. 

 

 5.7 STŘEŠNÍ PÁŠŤ 

 Střešní plášť na ploché střeše nad obytným prostorem bude jednoplášťový, bez vzduchové mezery 

a nepochůzí. Bude řešen systémově jako plášť DEKROOF 03. Spádovou vrstvu střešního pláště budou 

tvořit spádové klíny z tepelné izolace POLYDEK EPS 100S v tl. 200 – 350mm. Hydroizolační vrstva na 

styku s exteriérem bude tvořena hydroizolačními pásy Elastek 40 special dekor v tl. 4,4mm. Podrobně je 



 

 

skladba střešní konstrukce řešena ve výkresové části C.24 – „Výpis skladeb konstrukcí“, kde je tato 

plochá střecha nad 2NP označena jako SCH1. 

 Střešní plášť na ploché pochůzí střeše nad dílnou bude jednoplášťový, bez vzduchové mezery a 

bude pochůzí. Bude řešen systémově jako plášť DEKROOF 10-C. Tepelnou izolaci bude tvořit 

polystyren EPS 100S o tl. 160mm. Hydroizolační vrstva bude umístěna mezi tepelnou izolací a 

betonovou mazaninou ve spádu a bude tvořena hydroizolační folií PVC-P DEKPLAN 77 o tl. 1,5mm. 

Spádovou vrstvu střechy bude tvořit betonová mazanina z betonu C20/25 ve spádu v tl. 50 - 150mm. 

Nášlapná vrstva pochůzí střechy bude tvořena z mrazuvzdorné keramické dlažby lepené flexibilním 

mrazuvzdorným tmelem. Celková tloušťka nášlapné vrstvy konstrukce bude 10mm. Podrobně je skladba 

střešní konstrukce řešena ve výkresové části C.24 – „Výpis skladeb konstrukcí“, kde je tato plochá 

střecha nad 1PP (terasa) označena jako SCH2. 

 Střešní plášť na plochém zastřešení terasy 1NP bude jednoplášťový, bez vzduchové mezery a bude 

nepochůzí. Tato střecha je nad exteriérem a nejsou na ni tedy kladeny žádné tepelně izolační nároky. Na 

nosné části konstrukce bude uložena separační polyetylenová folie v tl. 0,2mm, na které bude spádová 

vrstva z betonové mazaniny vyztužené KARI sítí 100/100/60 v tl. 50 – 150mm. Hydroizolace na styku s 

exteriérem bude tvořena hydroizolačními pásy Elastek 40 special dekor v tl. 4,4mm. Podrobně je skladba 

střešní konstrukce řešena ve výkresové části C.24 – „Výpis skladeb konstrukcí“, kde je toto zastřešení 

terasy nad 1NP označeno jako STR1. 

 

 5.8 TEPELNÉ IZOLACE 

 Tepelná izolace střechy viz. odstavec 5.7 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. Tepelná izolace svislých obvodových 

stěn je zajištěna samotnými zdicími tvárnicemi Porotherm 42,5 T Profi, které jsou vyplněny tepelně 

izolační minerální vlnou. Na jihozápadní straně objektu bude základový pas zateplen polystyrenem EPS 

70F o tl. 100mm do hloubky 1,150m a to z důvodu eliminace tepelných mostů. Na polystyren bude z 

důvodu ochrany polystyrenu instalována nopová folie. V celém objektu musí být při realizaci kladen 

důraz na eliminování možných tepelných mostů. 

 

 

6) Zadání pro specialisty 
 

 6.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

 Kanalizace bude řešena jako oddílná. Dešťové odpadní vody budou svedeny pomocí střešních 

vtoků ze střechy a z terasy a pomocí žlabů a svodu ze zastřešení terasy. Tyto dešťové vody budou 

svedeny odpadním potrubím do retenční nádrže o objemu 3m
3
 s přepadem do řadu dešťové kanalizace. 

Zachycená dešťová voda bude sloužit jako užitková k zalévání zahrady, k umývání motorových vodidel 

apod. Splaškové odpadní vody budou svedeny od všech zařizovacích předmětů, včetně vpusti v 1PP, 

přepadu od kotle, klimatizace a odvodu kondenzátu z komína do splaškové kanalizace, vedené pod 

podlahou 1PP do čistící a revizní šachty na hranici pozemku a dále do splaškového kanalizačního řadu. 

Kanalizační potrubí bude vedeno převážně v instalační šachtě za místností WC v 1PP a ve 2NP a za 

místností spíže v 1NP. Dešťové potrubí může být vedeno před stěnou, zakryté opláštěním ze SDK. Dále 

může být vedeno ve vodorovných i svislých drážkách ve zdech, v zemině pod podlahou 1PP. 

 Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Od ní bude 

vedeno potrubí k ohřívači teplé vody, který bude kombinovaný a umístěný v technické místnosti v 1PP. 

Od ohřívače TUV bude vedena studená voda, teplá voda a cirkulace ke všem zařizovacím předmětům 

umístěným v objektu. Studená voda bude v 1PP vedena k vypouštěcímu kohoutu, který bude řešen jako 

nezámrzný a bude umístěn na jihozápadní venkovní stěně objektu. Vodovodní potrubí může být vedeno v 

instalační šachtě, v podlahách a ve drážkách zdí. 

 

 6.2 VYTÁPĚNÍ 

 Kotel bude plynový, stacionární, s odvodem spalin do komína. Bude umístěn v technické 

místnosti v 1PP. Od kotle bude veden rozvod do otopných těles. Princip vytápění bude kombinovaný 

konvekčním teplovodním vytápěním s deskovými otopnými tělesy a konvektory se sálavým podlahovým 



 

 

vytápěním. Desková otopná tělesa budou umístěna pod všemi okny s parapetem vyšším než 700mm. 

Konvektory budou umístěny pod okny bez parapetu v obývacím pokoji v 1NP a v místnosti pro fitness v 

1PP. V koupelnách budou umístěny kombinované otopné žebříky. Vytápěny budou všechny obytné 

místnosti včetně fitness v 1PP. Potrubí bude vedeno v instalační šachtě, v podlahách, vyjímečně v 

drážkách ve zdech. 

 

 6.3 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 Hlavní uzávěr plynu, regulátor a plynoměr bude umístěn v plynoměrné skříni umístěné na hranici 

pozemku. Odtud bude veden rozvod plynu v terénu do technické místnosti v 1PP, ve které bude umístěn 

plynový kotel. Rozvod plynu bude veden v terénu a podél zdi v 1PP. 

 

 6.4 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 V místnostech pracovny, obývacího pokoje v 1NP, pokojů a ložnice ve 2NP a fitness v 1PP budou 

osazeny nástěnné klimatizační jednotky. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše objektu. Rozvody 

chladiva a odvod kondenzátu bude proveden v instalační šachtě a v drážkách ve zdech. 

 Sauna a WC v 1PP, koupelna a WC v 1NP a koupelna a WC ve 2NP budou odvětrávány pomocí 

podtlakových ventilátorů. Znečištěný vzduch bude odveden nad střechu objektu. Přívod vzduchu do 

těchto místností bude zajištěn přirozeným způsobem okny a dveřmi bez prahů. 

 

 6.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 Elektroměr bude umístěn v přípojkové skříni, která bude na hranici pozemku. Odtud bude 

elektřina vedena do hlavního rozvaděče, který bude umístěn v zádveří v 1NP. Rozvody budou vedeny do 

všech místností v objektu a to v okruzích pro světla a pro zásuvky. Rozvody budou vedeny ve stěnách 

v drážkách pod omítkou. Přesné rozmístění světel a zásuvek řeší projekt silnoproudé elektrotechniky a 

bleskosvodu. 

 

 6.6 ROZVODY SLABOPROUDU 

 Slaboproud bude přiveden do všech místností, které budou určeny investorem před započetím 

instalace slaboproudých rozvodů. Rozvody budou vedeny ve stěnách v drážce pod omítkou. 

 

 

7) Bilance ploch 
 

Plocha pozemku:  1056,73 m
2 

Zastavěná plocha:  138,72 m
2 

Obytná plocha:  146,24 m
2 

Užitná plocha:   138,21 m
2 

Obestavěný prostor:  1317,84 m
3 

 

 

 

V Luhačovicích, 05/2013     Vypracovala: Lucie Němečková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěr: 

 

Výstupem bakalářské práce je dokumentace pro provedení stavby pro samostatně stojící, v celém rozsahu 

podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, stojící ve svažitém terénu, s 

konstrukční soustavou stěnovou, konstrukčním systémem podélným a plochou střechou. Technologie 

provádění bude zdění, vodorovné nosné konstrukce budou kombinované. Prostorová tuhost objektu bude 

zajištěna vnitřními příčnými ztužujícími konstrukcemi. Schodiště je navrženo přímé, dvouramenné s 

podestou, monolitické. Základové konstrukce budou plošné, monolitické základové pasy. V práci je též 

řešeno tepelně technické posouzení objektu, průkaz energerické náročnosti objektu a požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 

Zpracovávání bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem. Při vypracovávání projektové 

dokumentace jsem aplikovala znalosti získané v jednotlivých předmětech během studia. Téma rodinný 

dům jsem si zvolila, protože tento rozsah odpovídá mé současné a snad i budoucí pracovní pozici v 

projekci. Během projektování jsem se naučila řešit mnoho technických a konstrukčních problémů. 

Některé části projektu, jako například požárně bezpečnostní řešení stavby, mě velmi zaujaly a jsou pro mě 

námětem na pracovní uplatnění v budoucnu. 
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