
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

ZDĚNÝ RODINNÝ DŮM 

MASONRY HOUSE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAN KOVÁŘ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MILOŠ LAVICKÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Jan Kovář 

Název Zděný rodinný dům 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

Datum zadání 

bakalářské práce 
30. 11. 2012 

Datum odevzdání 

bakalářské práce 
24. 5. 2013 

V Brně dne 30. 11. 2012 

     .............................................           .............................................      

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 



  

Podklady a literatura 

Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Stavební zákon č.183/2006 

Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb.,Vyhláška 398/2009 Sb., platné ČSN, 

příp. další podklady.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby o 2 

nadzemních podlažích. Stavba bude situovaná v intravilánu.  

Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 

systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 

vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v 

textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 

obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s 

předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny 

popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  

Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  

Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 

námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body 

A,B,F dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 

zadáním, změny oproti původní studii).  

Příloha textové části VŠKP bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, 

základy, půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, 

výkresy sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb 

konstrukcí – rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální 

posouzení stavebních konstrukcí.  

Předepsané přílohy 

  

.............................................      

Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 

 



Abstrakt 

Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,,zděný rodinný dům“ je vypracovat 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou 

rodinu. Nachází se v okrajové části městyse Velké Němčice. Objekt je řešen jako samostatně 

stojící o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený.  

První nadzemní podlaží lze rozdělit na část technickou a aktivní. V technické části se 

nachází garáž pro jedno automobilové stání, dílna, technická místnost šatna a schodiště. 

V aktivní zóně domu se nachází obývací pokoj s jídelnou, kuchyní a vstup na terasu. 

V druhém nadzemním podlaží jsou tři pokoje, šatna koupelna, sušárna a samostatné WC.  

Nosné zdivo je zděné z cihelných tvárnic Porotherm. Stropy jsou z POT nosníků a 

stropních vložek MIAKO. Část rodinného domu je zastřešena pultovou střechou se sklonem 

15
0
 z plechové střešní krytiny Lindab a druhá část plochou střechou ze spádových klínů.  

 

Klíčová slova 
Bakalářská práce, zděný, rodinný dům, plochá střecha, pultová střecha, cihelné tvárnice 

Porotherm, střešní krytina, spádový klín 

  
 

Abstract 

  
 The aim of this bachelor thesis which is called „ A brick – built detached house“ is to create 

documentation for carrying out construction. The house is designed for a four – member 

family. It is situated in a suburb of Velké Němčice. The building has been designed as a 

detached house with two floors and no basement.  

The first floor consists of two parts – a technical and active one. In the technical part, there is 

a garage for a car, workroom, technical room, closet and staircase. In the active part, there is a 

living room with dining room, kitchen and entrance leading to the terrace. On the second 

floor, there is a closet, bathroom, drying room, separate toilet and three rooms.  

The load – bearing wall is made of brick breeze blocks Porotherm. The ceiling is made of 

POT girders and ceiling inserts Miako. Part of the house is covered with a single pitch roof 

with an agle of inclination of 15° made of a tin roof covering Lindab and the second part is 

made of a flat roof from a sloped wedge.  

 

Keywords 

Bachelor thesis, brick, detached house, flat roof, single pitch roof, breeze blocks, Porotherm, 

roof covering, sloped wedge 
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Úvod 

 

Cílem zadaného tématu bakalářské práce ,,Zděný rodinný dům“ je vypracovat 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je určen pro 4 člennou rodinu.  

Pro osazení rodinného domu jsem si vybral parcelu v městysi Velké Němčice. 

Rodinný dům zapadá do okolní zástavby a místo pro stavbu je určeno pro výstavbu. 

Pro výstavbu jsem zvolil konstrukční systém z cihelných tvárnic Porotherm. 

Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen částečně pultovou plechovou 

střechou a částečně střechou plochou. Fasáda je bílé a žluté barvy. Parkování je možné v 

garáži, která se nachází v prvním nadzemním podlaží. 
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a) Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Zděný rodinný dům 

Místo stavby:  pč. 4031/131 

 Na Benátkách 

 Velké Němčice 691 63 

 

Stavebník:  Jan Prchal  

 Boženy Němcové č.p.153 

 Velké Němčice 691 63 

 

Zhotovitel: Montene Real s.r.o. 

 Křenová 8 

 Brno 695 00 

 

Projektant:  Jan Kovář 

Odpovědný projektant:  Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

Identifikační číslo:  887985235 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Budova má zděný 

konstrukční systém. Objekt je částečně zastřešený pultovou střechou a částečně střechou plochou.  

 

 

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

majetkoprávních vztazích 

 

V součastné době není pozemek využívaný. Jedná se o stavební pozemek, který se nachází 

v urbanizovaném území. Objekt je projektovaný na parcele č. 4031/131, k.ú. Velké Němčice. 

Parcela je ve vlastnictví stavebníka. Charakter pozemku je mírně svažitý. K pozemku se 

nevztahují žádná věcná břemena. 

 

c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Na stavební parcele byl proveden předběžný geologický průzkum zeminy a měření radonu. 

Zemina je hlinito-písčitá třídy F3. Tato zemina je propustná, únosná, jemnozrnná. Modul 

přetvárnosti Edef= 8-12 MPa. Podíl jemných částic je 36-65%. Podzemní voda žádným způsobem 

neovlivňuje budoucí stavbu. Pozemek je umístěn na okrajové části městyse Velké Němčice. 

K pozemku vede asfaltová komunikace. Na pozemku bude vybudována přípojka kanalizace DN 

250 do jednotné kanalizační stoky ve vlastnictví městyse, plynovodu DN 80 ve správě JMP Brno 

a.s. Vodovodní přípojka z PE DN 63 napojením na stávající vodovodní řád PVC 90mm. Zemní 

kabelová přípojka NN bude provedena na distribuční soustavu NN ve správa E.On ČR s.r.o.  

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Dotčené orgány: 

JMP Brno a.s. 

E.ON ČR s.r.o. 

Vodovody a kanalizace Brno a.s. 

Úřad obce Lukovany 

Požadavky dotčených orgánů stavby jsou plánovány v projektové dokumentaci a budou dodrženy 

dle požadavků. 

 

-1- 



 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré požadavky na výstavbu. Především 

ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Zákon 186/2006 Sb. a  

související zákony a vyhlášky. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

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

 

Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 104 odst.1 

stavebního zákona. 

 

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

v dotčeném území 

 

Věcné ani časové vazby nejsou známy. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců 

 

Popis výstavby: 

1. vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 

2. sejmutí ornice a terénní úpravy 

3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 

4. provedení základových konstrukcí 

5. provedení hrubé stavby 

6. provedení krovů a střechy 

7. provedení instalací 

8. montáž oken a dveří 

9. montáž elektroinstalace 

10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 

11. kolaudace stavby 

 

i) statistické údaje  

 

Plocha stavebního pozemku :   930 m2 

Zastavěná plocha :     162,44 m2 

Procento zastavění :     17,47% 

Obestavěný prostor :     971,9 m3 

Výška rodinného domu:    +7,800 m 

Předpokládaná cena stavby :    cca 3 800 000 Kč 
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště 

Objekt je projektován na parcele č. 4031/131 k.ú. Velké Němčice. Parcela je ve 

vlastnictví stavebníka. Pozemek je určen k zástavbě. Pozemek ve tvaru obdélníků je mírně 

svažitý s převýšením cca 1metr. Stavební pozemek je přístupný z místní komunikace p.č. 

4031/92. Na parcele se nenachází žádné budovy ani vzrostlé stromy bránící výstavbě.  

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s  ní souvisejících 

Novostavba RD ve Velkých Němčicích, ul. Na Benátkách pč. 4031/131. Objekt je řešen 

jako samostatně stojící o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený. Část RD je zastřešena 

pultovou střechou se sklonem 15
0
 ze střešní krytiny LINDAB a druhá část plochou střechou ze 

spádových klínů POLYDEK. Půdorysný tvar objektu je nepravidelný o rozměrech 14,9x11,9m, 

výška objektu je +7,800m. 

Objekt bude sloužit výhradně k bydlení, součástí domu je také garážové stání pro jeden 

automobil. Objekt je staticky řešen jako samostatný s vlastními stěnami a základovými 

konstrukcemi. RD je proveden ze systému POROTHERM. 

Nosná konstrukce střechy je provedena ze sbíjených vazníků a ze střešní krytiny LINDAB 

ROCA RUSTICA. Půdní prostor bude nevyužitý. Okna jsou dřevěná. Fasáda je navržena 

silikonová zatíraná v žlutém a bílém odstínu. 

RD je osazený na okrajové části městyse Velké Němčice, příjezd k objektu je ze stávající 

místní komunikace. 

 

c) technické řešení  

Objekt má 2 nadzemní podlaží, v 1 nadzemním podlaží se nachází garáž pro 1 osobní 

automobil. Je zastřešena plochou střechou ze spádových klínů se spádem 2
0
 

 

c1) Základové konstrukce  

Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, široké 500mm a vysoké 

750mm. Jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 150 kPa a na minimální nezámrznou  

hloubku 0,8m. Na těchto základech a štěrkopískovém podsypu bude podkladní beton tloušťky 

150mm vyztužený KARI sítí. Hloubka založení nesmí v žádném případě klesnout pod minimální 

nezámrznou hloubku. Na podkladní beton bude plošně nataven hydroizolační pás proti zemní 

vlhkosti, na který se bude provádět skladba podlahy.    

 

c2) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové zdivo je 

vyzděno z cihel Porotherm 44 EKO na pěnu profi DRYFIX. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny 

z tvárnic Porotherm 30 EKO na pěnu profi DRIFIX. Dělící příčky jsou vyzděny z cihel 

Porotherm 14 na pěnu profi DRYFIX. Vnitřní příčky jsou do nosné stěny kotveny pomocí 

ocelových kotev. 

 

c3) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek Miako. 

Konstrukce bude zmonolitněna betonovou zálivkou tl. 60mm, do které je vložena výztuž. Ta se 

prováže s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm. Strop 

v 2.NP je proveden z protipožárních sádrokartonových desek na ocelové nosné konstrukci, která 

je zavěšena na nosné konstrukci vazníků, tl. desky 12,5mm KNAUF, tepelná izolace ISOVER  tl. 

40mm pod vazníkem a 200mm mezi vazníky. Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7.   
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Po celém obvodu bude objekt ztužen železobetonovým věncem tl. 250mm, který bude vyztužen 

dle statického posudku. Věnce budou zatepleny pěnovým polystyrenem tl. 120mm a ve většině 

případů opatřeny věncovkou Porotherm VT 8. Překlady budou zatepleny pěnovým polystyrenem 

tl. 80mm 

 

c4) Střešní konstrukce 

 Nosná konstrukce střechy je tvořena ze sbíjených dřevěných vazníků osazeném na 

pozedním věnci. Vazníky budou ztuženy jak v podélném tak příčném směru. Budou kotveny 

pomocí kotvících prvků do pozedního věnce. Střecha bude pultová se sklonem 15
0
. Na 

kontralatích jsou osazeny střešní latě, na kterých jsou osazeny plechové tvarovky Lindab. 

Střecha je odvodněna do titanzinkových okapových žlabů a svodů vedoucích do sběrné jímky 

umístěné na zahradě. Výška hřebene je +7,800m od úrovně podlahy 1.NP. 

 

c5) Schodiště 

Schodiště je navržené jako točité, železobetonové s keramickým obkladem. Šířka ramene 

je 1000mm. Schodiště je opatřeno nerezovým madlem ve výšce 1000mm z jedné strany 

schodiště a to na vřetenové stěně. 

 

c6) Komín 

Komínové těleso je tvořeno komínovou vložkou a tvárnicemi Schiedel 320x320mm 

s průduchem o průměru 160mm. Nadstřešní část je obložena pomocí obkladových pásků.  

 

c7) Izolace proti zemní vlhkosti 

Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti umístěna na základové desce. Izolace bude 

celoplošně natavena na nepenetrovanou základovou desku. 

 

c8) Tepelná izolace 

Podlaha na zemině a izolace obvodových základů bude zateplena pěnovým polystyrenem 

tl. 80mm. Izolace stropu v 2.NP bude provedena z desek minerální vaty o tl. 40mm a 200mm. 

Tepelná izolace ve věncích bude provedena z desek pěnového polystyrenu tl. 120mm. Tepelná 

izolace překladů bude provedena z desek pěnového polystyrenu tl. 80mm. 

 

c9) Klempířské výrobky 

 Všechny klempířské výrobky, jako je oplechování komína, atiky, okapové žlaby, svody a 

venkovní parapety budou z titanzinku tl. 0,6mm. 

 

c10) Výplně otvorů 

 Okna a dveře jsou dřevěné zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné 

s obložkovými zárubněmi. 

 

c11) Podlahové konstrukce 

viz. příloha výpis skladeb konstrukcí 

 

c12) Úpravy povrchů 

venkovní: 

Zdivo je opatřeno cementovým nástřikem, tepelně izolační omítkou a finální silikonovou 

zatíranou fasádní omítkou. 

vnitřní: 

na zdivu jsou použity štukové omítky Cemix, některé zdi jsou pokryty keramickým obkladem. 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Před domem se nachází asfaltová komunikace třetí třídy. Napojení se provede pomocí 

dlážděného nájezdu, který se bude využívat jako přístupová cesta na tuto parcelu. Objektu bude 

připojen na jednotnou kanalizaci, plynovod, vodovod, sdělovací kabel a síť nízkého napětí.  

 

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

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Doprava k rodinnému domu je po asfaltové komunikaci třetí třídy. Šířka stávající 

komunikace je 7 m s 5 % spádem. Napojovaná cesta na stavebním pozemku je 3,5m široká a je 

zde spád 9%. Vjezd na pozemek bude opatřen železnou bránou. Pro parkování automobilu bude 

využívána garáž umístěna v objektu. Pozemek se nenachází na poddolovaném území a 

nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti sesuvům ani jiným vlivům. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se 

bude řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je prováděn pomocí plastových 

sběrných nádob umístěných na chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem 

svozu odpadů do spaloven. Po dokončení stavby se pozemek vyčistí od stavebního materiálu, 

provedou se terénní úpravy a výsadba zeleně. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  

Na pozemku nejsou řešena bezbariérová stání. 

 

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

dokumentace 

 

Před samotnou projektovou činností byla stanovena orientační třída a zrnitost zeminy.  

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné pro projektovanou výstavbu. 

Základové půdy jsou tvořeny únosnými a málo stlačitelnými zeminami, na kterých lze založit 

projektovaný objekt plošně. Základovou půdu budou tvořit vesměs písčité hlíny třídy F3 pevné 

konzistence, jejichž výpočtová tabulková únosnost je cca 150 kPa. Z radonového průzkumu 

vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem. Jedná se tedy o pozemek 

s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná speciální opatření. Stačí jen dbát na dobře 

provedené a utěsněné spoje hydroizolace. 

 

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

systém 

Podkladem bude geodetické měření. Stavba bude vytyčena dle situace ve výkresové 

dokumentaci. Zaměření stavby bude provedeno dle polohopisných bodů PB1 a PB2. Výškový 

systém je B. p. v. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

      SO1 rodinný dům 

      SO2 přípojka kanalizace 

      SO3 přípojka vodovodu 

      S04 přípojka plynovodu 

      SO5 přípojka NN 

      S06 pěší komunikace a okapové chodníky 

      SO7 oplocení pozemku 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Po dobu stavby nebude překročen nařízený hluk vytvoření prací na pozemku majitele. 

Stavební práce nebudou žádným způsobem ohrožovat okolní stávající stavby. V případě vjezdu 

na komunikaci a následné znečištění bude ihned uklizeno a vráceno do předchozího stavu. 

Majitelé okolních stávajících staveb budou srozuměni s plánovanou stavbou. 

 

l)  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v  části F 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení a nařízení vlády 

591/2006 Sb. Pracovníci musí být před zahájením prací řádně proškoleni o bezpečnosti osob a  
zdraví při práci. Pracovníci musí dodržovat pracovní a technologické postupy. 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Konstrukce je navržena v uceleném stavebním systému Porotherm. U veškerých zděných 

konstrukcí, překladů a stropů budou dodrženy konstrukční zásady, s využitím statických tabulek 
výrobce. 

 

3.   Požární bezpečnost  

  Viz. příloha Požárně bezpečnostní řešení stavby  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 

okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 

 

5.   Bezpečnost  při užívání  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením čí zásahem elektrickým proudem.  

 

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 prostředí. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně technické parametry objektu jsou v souladu s požadavky norem, vyhlášek a 

předpisů. Pro objekt byl určen stupeň energetické náročnosti budovy s hodnocením  

C – Vyhovující. 

 

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

orientace 
 

Objekt není řešen bezbariérově 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Z radonového průzkumu vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, 

jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, takže nejsou nutná speciální opatření. Stačí 

jen dbát na perfektně provedené a utěsněné spoje hydroizolace. Stavba se nenachází na 
poddolovaném území a do pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Užíváním objektu nedojde k ohrožení obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

Do objektu jsou zavedeny přípojky plynu, vodovodu, kanalizace, elektrické energie a  

sdělovací kabel. 

 

a) Kanalizační přípojka a odvodnění území 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno spádováním 2 % od budovy směrem k zeleným 

plochám. Kanalizační přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, které bude uloženo 

do pískového lože ve spádu 3,5 %. Přípojka bude uložena v dostatečné hloubce, aby nedocházelo 

k jejímu zamrzání. Srážková voda bude od okapních svodů odváděna plastovými trubkami do  

jímky osazené v zahradě. 

 

b) Vodovodní přípojka 

Přípojka vodovodu bude svedena do technické místnosti. Vodoměr bude umístěn ve 

vodoměrné šachtě před domem. Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí a bude uložena do 

pískového lože. Uložení bude v dostatečné hloubce, aby nedocházelo k zamrzání. 

 

c) Přípojka elektrické energie 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v plastové trubce a ukládán do  

pískového lože. Elektroměr a hlavní jistič bude umístěn ve elektroměrné skříni zděném plotu. 

Jističová skříň vnitřního rozvodu je umístěna v místnosti zádveří u vstupu do objektu. Vnitřní 

rozvody elektřiny budou vedeny pod omítkou. 

 

d) Přípojka plynu 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku, kde bude redukováno na 

nízkotlaké vedení, které bude vedeno dále do objektu. Přípojka bude provedena plastovým 

vedením, uloženém v pískovém loži. 

 

e) Přípojka sdělovacího kabelu 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v platové trubce uložené v pískovém loži. 

 

f) Řešení dopravy 

Objekt leží u místní komunikace p.č. 4031/92. Chodník přilehlý k objektu bude 

vyspádovaný od objektu směrem ke komunikaci a bude upraven pro pohodlný vjezd do garáže a 

vstup do objektu. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  

Na pozemku se nevyskytují žádní výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 
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a) Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu samostatně stojícího o jedné bytové jednotce. 

Objekt je projektován na parcele č. 4031/131 

 

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

vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Dispoziční a funkční řešení 

           Objekt obsahuje běžné prostory rodinného domu a také garáž. Vstup do objektu je na 

severozápadní straně v 1. nadzemním podlaží z ulice Na Benátkách. Z této strany je také vjezd do 

garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup se zádveřím, ze kterého vstupujeme do 

technické místnosti a také šatny. Ze zádveří vstupujeme do haly, odkud vede schodiště do 2. 

nadzemného podlaží. Z haly vedou dveře do obývacího pokoje, který tvoří jednu společnou 

místnost s jídelnou a částečně dispozičně oddělenou kuchyní. Z obývacího pokoje je vstup na 

terasu. Z haly je taky vstup do pokoje, který má samostatnou koupelnu. Z haly vede chodba pod 

schodiště do dílny, ze které se následně můžeme dostat do garáže a nebo na zahradu. Z  chodby je 

přístup na WC. V 2.NP se nachází 2 dětské pokoje, ložnice, šatna, samostatné WC koupelna a 

sušárna. 

 

č.m. Název S (m2) 

101 Zádveří 7,70 

102 Technická místnost 5,50 

103 Šatna 2,90 

104 Hala 9,50 

105 Obývací pokoj 39,10 

106 Kuchyně 10,00 

107 Pokoj 11,10 

108 Koupelna 4,10 

109 Schodiště 5,20 

110 Wc 2,20 

111 Dílna 9,90 

112 Garáž 21,60 

113 Terasa 24,80 

201 šatna 10,40 

202 Pokoj 1 13,70 

203 Pokoj 2 18,80 

204 Hala 12,70 

205 Ložnice 19,60 

206 Koupelna  8,00 

207 Sušárna  7,10 

208 Wc 2,40 
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Architektonické a výtvarné řešení 

 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Půdorys je nepravidelného 

tvaru o rozměrech 14,9x11,9m. Výška objektu je +7,800m. Objekt je částečně zastřešen pultovou 

střechou se sklonem 15
0
 z plechové krytiny Lindab a částečně střechou plochou provedenou ze 

spádových klínů. Fasáda domu je tenkovrstvá, silikonová zatíraná bílé a žluté barvy. Soklová část 

je provedena z mozaikové omítky v barvě hnědé. Okna a dveře jsou dřevěná s izolačním 

dvojsklem barva zlatý dub. Terasa a okapový chodník okolo domu je provedena ze zámkové 

dlažby. Oplocení bude řešeno v uliční části nadezdívkou a dřevěnou výplní s kombinací s kovem 

v ostatním případě bude oplocení provedeno z drátěného pletiva. 

 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 

Po dokončení stavebních prací dojde k ozelenění všech ploch, které byly dotčeny stavební 

činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. 

 

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

 Objekt není řešen bezbariérově. 

 

c) Kapacit, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Vstup do domu je ze severozápadní strany. Zahrada je na straně jihozápadní. Pokoje jsou 

orientovány na východní a jižní světové strany. Garáž, koupelna, dílna a sušárna jsou orientovány 

k neosluněné severní straně.  

 

Plocha stavebního pozemku :   930 m2 

Zastavěná plocha :     162,44 m2 

Procento zastavění :     17,47% 

Obestavěný prostor :     971,9 m3 

Výška rodinného domu:    +7,800 m 

Předpokládaná cena stavby :    cca 3 800 000 Kč 

 

d) Stavebně technické řešení stavby 

 

c1) Základové konstrukce  

Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, široké 500mm a vysoké 

750mm. Jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 150 kPa a na minimální nezámrznou 

hloubku 0,8m. Na těchto základech a štěrkopískovém podsypu bude podkladní beton tloušťky 

150mm vyztužený KARI sítí. Hloubka založení nesmí v žádném případě klesnout pod minimální 

nezámrznou hloubku. Na podkladní beton bude plošně nataven hydroizolační pás proti zemní 

vlhkosti, na který se bude provádět skladba podlahy.    

 

c2) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové zdivo je 

vyzděno z cihel Porotherm 44 EKO na pěnu profi DRYFIX. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny 

z tvárnic Porotherm 30 EKO na pěnu profi DRIFIX. Dělící příčky jsou vyzděny z cihel Porotherm 

14 na pěnu profi DRYFIX. Vnitřní příčky jsou do nosné stěny kotveny pomocí ocelových kotev.  
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c3) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek Miako. 

Konstrukce bude zmonolitněna betonovou zálivkou tl. 60mm, do které je vložena výztuž. Ta se 

prováže s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm. Strop v 2.NP 

je proveden z protipožárních sádrokartonových desek na ocelové nosné konstrukci, která je 

zavěšena na nosné konstrukci vazníků, tl. desky 12,5mm KNAUF, tepelná izolace ISOVER tl. 

40mm pod vazníkem a 200mm mezi vazníky. Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7. Po celém 

obvodu bude objekt ztužen železobetonovým věncem tl. 250mm, který bude vyztužen dle 

statického posudku. Věnce budou zatepleny pěnovým polystyrenem tl. 120mm a ve většině 

případů opatřeny věncovkou Porotherm VT 8. Překlady budou zatepleny pěnovým polystyrenem 

tl. 80mm 

 

c4) Střešní konstrukce 

 Nosná konstrukce střechy je tvořena ze sbíjených dřevěných vazníků osazeném na 

pozedním věnci. Vazníky budou ztuženy jak v podélném tak příčném směru. Budou kotveny 

pomocí kotvících prvků do pozedního věnce. Střecha bude pultová se sklonem 15
0
. Na 

kontralatích jsou osazeny střešní latě, na kterých jsou osazeny plechové tvarovky Lindab. Střecha 

je odvodněna do titanzinkových okapových žlabů a svodů vedoucích do sběrné jímky umístěné na 

zahradě. Výška hřebene je +7,800m od úrovně podlahy 1.NP. 

 

c5) Schodiště 

Schodiště je navržené jako točité, železobetonové s keramickým obkladem. Šířka ramene 

je 1000mm. Schodiště je opatřeno nerezovým madlem ve výšce 1000mm z jedné strany schodiště 

a to na vřetenové stěně. 

 

c6) Komín 

Komínové těleso je tvořeno komínovou vložkou a tvárnicemi Schiedel 320x320mm 

s průduchem o průměru 160mm. Nadstřešní část je obložena pomocí obkladových pásků.  

 

c7) Izolace proti zemní vlhkosti 

Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti umístěna na základové desce. Izolace bude 

celoplošně natavena na nepenetrovanou základovou desku. 

 

c8) Tepelná izolace 

Podlaha na zemině a izolace obvodových základů bude zateplena pěnovým polystyrenem 

tl. 80mm. Izolace stropu v 2.NP bude provedena z desek minerální vaty o tl. 40mm a 200mm. 

Tepelná izolace ve věncích bude provedena z desek pěnového polystyrenu tl. 120mm. Tepelná 

izolace překladů bude provedena z desek pěnového polystyrenu tl. 80mm. 

 

 

c9) Klempířské výrobky 

 Všechny klempířské výrobky, jako je oplechování komína, atiky, okapové žlaby, svody a 

venkovní parapety budou z titanzinku tl. 0,6mm. 

 

c10) Výplně otvorů 

 Okna a dveře jsou dřevěné zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné 

s obložkovými zárubněmi. 

 

 

-3- 



c11) Podlahové konstrukce 

viz. příloha výpis skladeb konstrukcí 

 

c12) Úpravy povrchů 

venkovní: 

Zdivo je opatřeno cementovým nástřikem, tepelně izolační omítkou a finální silikonovou 

zatíranou fasádní omítkou. 

vnitřní: 

na zdivu jsou použity štukové omítky Cemix, některé zdi jsou pokryty keramickým obkladem. 

 

c13) Větrání 

Většina prostor je odvětrána přirozeně okny a dveřmi. Garáž je odvětrána otvory ve zdi a 

v garážových vratech viz. půdorys 1.NP 

 

c14) Oplocení pozemku 

Pozemek bude oplocen na hranici pozemku. Oplocení bude řešeno v uliční části 

nadezdívkou a dřevěnou výplní s kombinací s kovem v ostatním případě bude oplocení provedeno 

z drátěného pletiva. Pod plotem bude proveden základ do nezamrzne hloubky min. 800mm.  

 

c15) Instalace 

 

Kanalizační přípojka a odvodnění území 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno spádováním 2 % od budovy směrem k zeleným 

plochám. Kanalizační přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, které bude uloženo 

do pískového lože ve spádu 3,5 %. Přípojka bude uložena v dostatečné hloubce, aby nedocházelo 

k jejímu zamrzání. Srážková voda bude od okapních svodů odváděna plastovými trubkami do 

jímky osazené v zahradě. 

 

Vodovodní přípojka 

Přípojka vodovodu bude svedena do technické místnosti. Vodoměr bude umístěn ve 

vodoměrné šachtě před domem. Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí a bude uložena do 

pískového lože. Uložení bude v dostatečné hloubce, aby nedocházelo k zamrzání.  

 

Přípojka elektrické energie 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v plastové trubce a ukládán do 

pískového lože. Elektroměr a hlavní jistič bude umístěn ve elektroměrné skříni zděném plotu.  

Jističová skříň vnitřního rozvodu je umístěna v místnosti zádveří u vstupu do objektu. Vnitřní  

rozvody elektřiny budou vedeny pod omítkou. 

 

Přípojka plynu 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku, kde bude redukováno na 

nízkotlaké vedení, které bude vedeno dále do objektu. Přípojka bude provedena plastovým 

vedením, uloženém v pískovém loži. 

 

Přípojka sdělovacího kabelu 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v platové trubce uložené v pískovém 

loži. 
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Ohřev TUV 

 Rodinný dům bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem s teplovodním vytápěním 

žebříkový radiátor v koupelně a v dalších místnostech budou instalovány radiátory. TUV bude 

zajištěna samostatným plynovým ohřívačem. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Viz. příloha  Posouzení součinitele prostupu tepla U 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledný inženýrsko- geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Objekt bude založen na betonových základových pasech a podkladní betonové desce, která 

bude vyztužena KARI sítí. Všechny základové spáry budou v nezamrzné hloubce. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se 

bude řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je prováděn pomocí plastových 

sběrných nádob umístěných na chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem 

svozu odpadů do spaloven. Po dokončení stavby se pozemek vyčistí od stavebního materiálu, 

provedou se terénní úpravy a výsadba zeleně. 

 

h) Dopravní řešení 

Objekt leží u místní komunikace p.č. 4031/92. Chodník přilehlý k objektu bude 

vyspádovaný od objektu směrem ke komunikaci a bude upraven pro pohodlný vjezd do garáže a 

vstup do objektu. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Z radonového průzkumu vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, 

jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, takže nejsou nutná speciální opatření. Stačí jen 

dbát na perfektně provedené a utěsněné spoje hydroizolace. Stavba se nenachází na poddolovaném 

území a do pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

Dále jsou respektovány: 

Vyhláška č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

 

Závěr: 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat platné normy, technologické postupy, předpisy 

týkající se bezpečnosti práce. 
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Závěr 

 
Účelem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro bydlení 4 členné rodiny.  

Výkresová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. 

Vypracování bakalářské práce bylo ovlivněno příslušnými zákony, normami a 

vyhláškami. Rodinný dům je navržen tak, aby splňoval požadavky požární, dispoziční, 

tepelně technické, konstrukční, statické, architektonické, ale také byl kladen důraz na stránku  

ekonomickou, neboť optimalizace nákladů je jeden z nejdůležitějších požadavků z pohledu  

investora. 



Seznam použitých zdrojů 
 

Normy: 

 

  ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

  ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

  ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

  ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

  ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

  ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

  ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

  ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy 

  ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

  ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády : 

 

  Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

  Zákon č. 158/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

 souvisejících zákonů 

  Zákon č. 93/2004 Sb. – Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

 některých souvisejících zákonů 

  Vyhláška 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

  Vyhláška 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb 

  Vyhláška 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

  Vyhláška 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

  Vyhláška 246/2001 Sb. – Vyhláška o požární prevenci 

  Nařízení vlády 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a  

 ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

  Nařízení vlády 148/2006 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

 účinky hluku a vibrací 

  Nařízení vlády 591/2006 Sb. – Nařízení vlády 

 

Internetové stránky : 

 

  http://www.wienerberger.cz/ 

  http://www.lindab.cz/ 

 http://www.knauf.cz 

  http://www.cemix.cz 

  http://www.fatrafol.cz/ 

  http://dektrade.cz/ 

 http://www.redstone.cz 

 http://www.kamenivomo.cz/ 

  http://www.baumit.cz/ 

  http://www.tzb-info.cz/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=8ny1IFdQo8g 

 www.denbraven.cz/ 

 http://www.isover.cz/ 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
EXP  extrudovaný polystyren 

EPS   expandovaný polystyren 

H  výška 

HI  hydroizolace 

K.V.  konstrukční výška 

KS  kusy 

L  délka 

NP  nadzemní podlaţí 

OZN  označení 

P.Č  parcelní číslo 

PB  prostý beton 

PP  pracovní plocha 

PT  původní terén 

PVC  polyvinylchlorid 

RD  rodinný dům 

S.V.  světlá výška 

SO  stavební objekt 

SDK  sádrokarton 

Š  šířka 

TL.  tloušťka  

TI  tepelná izolace 

ÚT  upravený terén 

ŢB  ţelezobeton  

 

R tepelný odpor 

Rsi  tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru 

Rse  tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru 

U  součinitel prostupu tepla 

Uw  součinitel prostupu tepla oken 
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