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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na rodinný dům ve svahu v obci Dolany u Olomouce. Objekt je 
jednopodlažní a částečně podsklepený. Dominantou objektu je nadzemní podlaží s velkými 
prosklenými plochami orientovanými na jih do údolí a zimní zahradou vystupující do 
prostoru. Nadzemní část je řešena jako rámová sloupková dřevostavba, která přesahuje přes 
spodní stavbu z betonových tvarovek. Objekt je rozdělen do čtyř sekcí. Na centrální obytnou 
část navazují na východě dispozice dětská klidová část a na západě klidová část rodičů. 
Relaxační a technické zázemí je umístěno v suterénu objektu.  

  
Klí čová slova 
rodinný dům, částečně podsklepený, prosklené plochy, rámová dřevostavba, zimní zahrada, 
plochá střecha  
  
  
  
Abstract 
Bachelor’s thesis is focused on the detached house on the slope in the village Dolany near 
Olomouc. The building has one floor and partial basement. The main feature of building is 
floor with large glass surfaces oriented to the south into valley and winter garden protruding 
into space. Part above ground is designed as a timber frame construction that extends over the 
basement part built of concrete building blocks. The building is divided into four sections. 
Resting area for parents in the west and resting area for children in the east are connected with 
central living area. Relaxation and technical facilities are located in the basement of the 
building.  
  
Keywords 

detached house, partial basement, glass surfaces, timber frame construction, winter garden, 
flat roof  
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací jednogeneračního rodinného 

domu pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je situován do katastrálního území Dolan u 

Olomouce, které se nachází severně od města Olomouce v Olomouckém kraji. Objekt je 

umístěn na mírně svažitém pozemku na severozápadě vesnice Dolany u Olomouce. 

Cílem této práce je vytvoření projektu rodinného domu, který bude svým 

uživatelům sloužit jako místo pro bydlení a relaxaci. Důraz je kladen na použití kombinace 

tradičních a moderních materiálů a technologií v návaznosti na moderní prosklenou 

architekturu. 

  



 

2. Vlastní text práce 

2.1. Průvodní zpráva 

2.1.1. Identifikace stavby:          

Název stavby:    Rodinný dům Dolany u Olomouce 

    K.Ú. Dolany u Olomouce 

    P.Č.  1305/37 

Stavebník:    MUDr. Karla Ludvová, Bojákova 4, Přerov 750 02 

Projektant:    Tomáš Čechák, 28.října 104, Brodek u Přerova, 751 03 

 

Základní charakteristika stavby:  

Novostavba jednogeneračního rodinného domu o jednom nadzemním a jednom 

podzemním podlaží. Objekt se nachází na svažitém pozemku. Je navržen pro 

čtyřčlennou rodinu. Konstrukční systém nadzemního podlaží objektu je z dřevěné 

rámové konstrukce a suterén objektu je z bednicích betonových bednících tvarovek. 

Strop nadzemního podlaží je dřevěný stropnicový a strop suterénu je ze železobetonové 

desky. Objekt má plochou střechu s atikou. 

2.1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích: 

Pozemek P.Č. 1305/37 o výměře 4797 m2 v katastrálním území Dolan u Olomouce 

je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí jako orná půda. 

Není využíván a je celý zatravněn. Pozemek je chráněn zemědělským půdním fondem. 

Proto bude před zahájením stavby zastavěná plocha 224,11 m2 vyjmut z půdního fondu. 

V územním plánu z roku 2011 je určen jako plocha k intenzivnímu bydlení. 

  



 

Vlastníci sousedních pozemků:  

Parcelní 
číslo Jméno/název Adresa 

1305/32 SJM Vodák Petr Ing. a Vodáková 
Andrea 

Ibsenova 501/17, Povel, 
77900 Olomouc 

1305/38 Husáková Jana č.p. 43, 78316 Dolany 
Šubová Eva č.p. 43, 78316 Dolany 
Šubová Miloslava č.p. 43, 78316 Dolany 

1305/66 SJM Březina Josef Ing. a Březinová 
Miroslava PhDr. 

č.p. 412, 78316 Dolany 

Ederová Hana Mgr. Donská 195/3, Vršovice, 
10100 Praha 10 

Krejzar Petr č.p. 541, 78316 Dolany 
SJM Minář Jan a Minářová Hana Ing. č.p. 536, 78316 Dolany 
SJM Najdekr Miroslav Ing. CSc. a 
Najdekrová Anežka Ing. 

č.p. 540, 78316 Dolany 

Neplech Petr č.p. 542, 78316 Dolany 
Neplechová Marie č.p. 542, 78316 Dolany 
SJM Pohl Miloš a Pohlová Iva Mgr. č.p. 537, 78316 Dolany 

1305/67 Obec Dolany č.p. 58, 78316 Dolany 
1305/72 Neplech Petr č.p. 542, 78316 Dolany 

Neplechová Marie č.p. 542, 78316 Dolany 
1305/73 SJM Andrýsek Václav Ing. MBA a 

Andrýsková Edita Ing. 
Dvořákova 3241/1a, Přerov 
I-Město, 75002 Přerov 

1320 Konečná Marie U stavu 128, 78314 
Bohuňovice 

Krist Jaroslav č.p. 119, 78316 Dolany 
1587/1 Obec Dolany č.p. 58, 78316 Dolany 
 

2.1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu: 

Vzhledem k charakteru pozemku byl na pozemku proveden hydrogeologický-

geologický průzkum a radonový průzkum. Další průzkumy nebyly zpracovány. Na základě 

provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody 

nebude stavbu ovlivňovat. 

 Objekt bude napojen na stávající  veřejnou komunikaci severozápadně od pozemku 

s P.Č. 1305/73 a 1305/67 a na veřejný chodník s P.Č. 1305/66. Objekt bude napojen na 



 

stávající inženýrské sítě – splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod STL, nízké napětí, 

viz výkres Koordinační situace stavby. 

2.1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Stanoviska dotčených orgánů byla zanesena do projektové dokumentace viz příloha 

Složka A – Přípravné a studijní práce. 

2.1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

PD je zpracovaná podle platné legislativy a norem, je v souladu s vyhl. č. 268/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu; navrhované materiály mají 

certifikát o shodě dle § 13 č.22/1997 Sb. 

Z hlediska požárního byly požadavky dodrženy. Odstupové vzdálenosti objektu od 

hranice s okolními pozemky byly dodrženy. 

2.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 

podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 

Zastavěná plocha 224,11 m2 podléhá stavebnímu povolení. Objekt je v souladu se 

schváleným územním plánem obce. Nachází se v oblasti určené pro intenzivní bydlení. 

2.1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující  

stavby  a jiná opatření v dotčeném území: 

Bez souvisejících vazeb na jiné objekty. Stavba bude probíhat samostatně.  

Přípojky inženýrských sítí budou dokončeny před zahájením stavby. Upravené plochy 

budou dokončeny po dokončení stavby objektu. 

2.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

Zahájení výstavby: 4/2014 

Dokončení výstavby: 02/2015 

 

 

 



 

Postup výstavby: 

Nejprve budou provedeny výkopové práce. Poté budou zhotoveny základové pasy a 

základová deska. Bude provedena hydroizolace základové desky. Poté budou vyzděny 

nosné stěny 1S a provedena jejich hydroizolace. Poté bude proveden podkladní beton pro 

základovou desku 1NP na terénu, provedena hydroizolace a napojena na hydroizolaci 1S. 

Poté bude provedena monolitická stropní deska. Na monolitickou stropní desku bude 

provedena dřevostavba 1NP. Poté bude provedena plochá střecha nad 1NP a její souvrství. 

Současně budou vyzděny vnitřní příčky a instalace v 1S a 1NP. Poté budou osazeny výplně 

otvorů a provedeny obkladové práce větrané fasády. Poté budou provedeny podlahy a 

obklady a montáž zařizovacích předmětů. Poté budou provedeny terénní úpravy. 

2.1.9. Statistické údaje 

Orientační náklady: 7 645 tis. Kč 

Výpočet: 1390 m3 x 5500 Kč/ m3 = 7 645 000 Kč 

Zastavěná plocha: 224,11 m2 

Podlahová plocha: 332,85 m2 

Obestavěný prostor: 1390 m3 

V objektu se nachází jedna bytová jednotka. 

Počet nadzemních podlaží: 1 

Počet podzemních podlaží: 1 

  



 

2.2.  Souhrnná technická zpráva 

Identifikace stavby:          

Název stavby:    Rodinný dům Dolany u Olomouce 

    K.Ú. Dolany u Olomouce 

    P.Č.  1305/37 

Stavebník:    MUDr. Karla Ludvová, Bojákova 4, Přerov 750 02 

Projektant:    Tomáš Čechák, 28.října 104, Brodek u Přerova, 751 03 

 

Základní charakteristika stavby:  

Novostavba jednogeneračního rodinného domu o jednom nadzemním a jednom 

podzemním podlaží. Objekt se nachází na svažitém pozemku. Je navržen pro čtyřčlennou 

rodinu. Konstrukční systém nadzemního podlaží objektu je z dřevěné rámové konstrukce a 

suterén objektu je z bednicích betonových bednících tvarovek. Strop nadzemního podlaží 

je dřevěný stropnicový a strop suterénu je ze železobetonové desky. Objekt má plochou 

střechu s atikou. 

2.2.1. 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: 

Pozemek je svažitý a je dle územního plánu určen k intenzivnímu bydlení. Přístup 

na pozemek je z přilehlé komunikace. Inženýrské sítě se nacházejí na hranici pozemku. 

Pozemek je určen k zástavbě a nachází se na okraji obce. Svažuje se na jihozápad. 

Zastavěná plocha pozemku vyžaduje vynětí z půdního fondu. 

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

souvisejících: 

Objekt je navržen jako samostatně stojící, jednogenerační, dvoupodlažní s 1S 

částečně zapuštěným v terénu. Fasáda domu je v bílé barvě v kombinaci s modřínovým 

obkladem. Střecha objektu je plochá s atikou. Jihozápadní fasáda je prosklena plochami 

bezrámového zasklení. Ostatní výplně jsou s rámem v šedé barvě. Střecha domuje plochá 

s atikou. 



 

Dispozice je řešena rozdělením domu na několik funkčních celků. V 1NP se 

nachází klidová část rodičů a klidová část dětí. Tyto jsou rozděleny společnými prostory – 

kuchyní, obývacím pokojem a zimní zahradou. Zóny domu spojují komunikační prostory a 

schodiště ve středu dispozice domu. V 1S se nachází garáž, technické zázemí domu, a 

relaxační část s posilovnou a relaxační místností. 

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

vnějších ploch: 

Základové konstrukce jsou provedeny jako monolitické pasy z prostého betonu. 

Podzemní podlaží je konstruováno z betonových tvarovek KB-BLOK. Obvodové 

stěny jsou z tvarovek tl.200mm a zatepleny 200mm minerální vlny v  dřevěném roštu 

s obkladem z palubek. Vnitřní nosné stěny jsou z tvarovek tl.200mm. Příčky jsou 

z tvarovek tl.150mm. Strop nad podzemním podlažím je železobetonový tl.150mm. 

Nadzemní podlaží je konstruováno jako rámová sloupková dřevostavba. Nosná 

konstrukce obvodové stěny je ze sloupků 160x60mm s minerální vlnou vkládanou mezi 

sloupky a opláštěna OSB deskou tl.18mm. Stěna má dvě vrstvy doplňkové izolace, 

z exteriéru je obložena palubkami nebo cementovláknitými deskami nebo palubkami. 

Z interiéru je obložena sádrovláknitou deskou. Vnitřní nosné stěny jsou ze sloupků 

160x60mm s minerální vlnou vkládanou mezi sloupky a opláštěny z obou stran OSB 

deskou tl.15mm a dřevovláknitou deskou tl.12,5mm. Příčky jsou tvořeny ze sloupků 

100x60 mm s minerální vatou vkládanou mezi sloupky a opláštěny z obou stran 

dřevovláknitou deskou tl.12,5mm. Strop a konstrukce ploché střechy nad nadzemním 

podlažím je ze stropnic a výztuh 200x60mm s minerální vlnou vkládanou mezi stropnice. 

Strop je opláštěn z horní strany OSB deskou tl.22mm a ze spodní strany OSB deskou 

tl.15mm. Ze strany interiéru je instalační mezera opláštěna dřevovláknitou deskou. Na 

horní straně je doplňová izolace z minerální vlny tl.100mm. 

Fasáda objektu je z modřínových palubek přírodní barvy a z bílých 

cementovláknitých desek. 

Přístupový chodník a terasa v okolí bazénu je řešena z exteriérových dubových 

palubek. Příjezdová komunikace je dlážděna přírodním kamenem. 

 

 

 



 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na stávající  veřejnou komunikaci severozápadně od pozemku 

s P.Č. 1305/73 a 1305/67 a na veřejný chodník s P.Č. 1305/66. Objekt bude napojen na 

stávající inženýrské sítě – splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod STL, nízké napětí viz 

C. Situace stavby. 

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

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území. 

Součástí stavby bude garáž pro dva automobily a venkovní parkovací plocha pro 

dva automobily. Příjezd na pozemek je z místní komunikace. Je navržena oddělená 

splašková a dešťová kanalizace.  

Kanalizační splašková přípojka je vedena přes revizní šachtu do uliční stoky. 

Dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže na pozemku. Napojení 

vodovodu bude provedeno pomocí přípojky k místnímu vodovodnímu řadu. Vodoměrná 

šachta bude umístěna na hranici pozemku. Napojení elektrické energie bude pomocí 

zemního kabelu NN. Jističová skříň bude umístěna v 1NP u hlavního vstupu do domu. Ve 

skřííni bude umístěn elektroměr a hlavní jistič. Plynovodní přípojka bude napojena na 

plynovod z místní komunikace a HUP bude ve sloupku brány u vjezdu na pozemek. 

Stavba se nenachází na poddolovaném ani sesuvném území. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany. 

Stavba nebude zatěžovat životní prostředí. V průběhu stavby bude dbáno na 

ochranu životního prostředí. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací: 

Plánovaná stavba není navržena jako bezbariérová. 

 

 

 



 

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

projektové dokumentace: 

Byla provedena obhlídka pozemku a okolí a zaměření pozemku. Byl proveden 

hydro-geologický průzkum a radonový průzkum. Z výsledků měření radonu bylo navrženo 

hydroizolační souvrství, které musí mít atest na radon. Hladina podzemní vody nabude mít 

vliv na stavbu. 

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

výškový systém: 

Byla použita katastrální mapa, vyjádření správců inženýrských sítí, geometrický 

plán. Výškové a polohové osazení objektu je uvedeno v Koordinační situaci stavby. Byly 

použity systémy Bpv a S-JTSK. 

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

provozní soubory. 

  SO01 - RODINNÝ DŮM 

  SO02 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

  SO03 - CHODNÍK 

  SO04 - TERENNÍ SCHODIŠTĚ 

  SO05 - TERASA 

  SO06 - ZDĚNÝ PLOT + BRÁNA 

  SO07 - PROSTOR PRO ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

  SO08 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

  SO09 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

  SO010 - PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉHO PROUDU 

  SO011 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

  SO011 – RETENČNÍ NÁDRŽ 

 

 

 



 

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

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavba nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Budou dodrženy 

odstupové vzdálenosti od okolních objektů. Při výstavbě bude zajištěna opatření proti 

ovlivnění okolí stavby. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F. 

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 

vyplývající z platných předpisů, je nutné dodržovat zejména zásady technických, 

organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhl. č. 361/2007 Sb. 

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., č. 148/2006 Sb., dle zák. č. 309/2006 Sb. a ostatních platných předpisů a 

ČSN, požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem 

dodavatele. 

Veškeré práce a elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a normám 

ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s elektr. zařízením. Montážní práce ZTI budou 

provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, 755455, 

směrnic a předpisů výrobců zařízení, pracovníky s odpovídajícím oprávněním. Pracovníci 

na stavbě budou proškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, o čemž bude 

vyhotoven zápis (protokol), který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude 

umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, na viditelném místě (kancelář 

stavbyvedoucího) budou uvedena nouzová telefonní čísla rychlé pomoci, příp. vyznačena 

trasa nouzového úniku.  

Před zahájením výkopových prací je potřeba zjistit a nechat vytyčit přesné trasy 

podzemních inženýrských sítí sítí. 

2.2.2. Mechanická odolnost a stabilita  

     Navržené konstrukce splňují požadavky na bezpečné užívání stavby a stabilitu. 

Řešeno v samostatném projektu. 



 

2.2.3. Požární bezpečnost 

Objekt je zatříděn do skupiny budov OB1 - více řeší samostatná část PBŘS – viz 

B5 Zpráva požární bezpečnosti. 

2.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivu na životní prostředí Vliv na životní prostředí vzniklý provozem budovy bude 

minimální. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a 

hygienicky nezávadné stavební materiály např. z ISO 14001. Je nutné dbát na správné 

nakládání s odpady. 

 Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 

2.2.5. Bezpečnost  při užívání  

Na instalace bude provedena revize. Zábradlí budou splňovat minimální výšky nad 

volným prostorem. Stavba a materiály byly navrženy tak, aby neohrožovali zdraví či život 

užívajících osob. Stavba ani její provoz nemá vliv na okolní pozemky a stavby, odstupové 

vzdálenosti od okolních pozemků jsou v souladu se zák. č.183/2006 Sb. aj. Stavbou 

nedojde k likvidaci vzrostlé zeleně. 

2.2.6. Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce a výplně otvorů budou splňovat požadavky na Rw‘ viz D2 – 

Akustika. Podlahy budou s dostatečnou vrstvou kročejové izolace. 

2.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Veškeré konstrukce obvodového pláště budou splňovat požadavky na hodnotu 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 2:2011 viz B3 - Tepelně technická zpráva a 

D1- Tepelně technické výpočty 

2.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Plánovaná stavba není navržena jako bezbariérová. 



 

2.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba bude proti radonu chráně souvrstvím atestovaných asfaltových pásů. Stavba 

nezasahuje do žádných ochranných pásem, není ohrožena agresivní spodní vodou, 

seismicitou nebo poddolování. 

2.2.10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje požadavky na situování a řešení stavby dle zemního plánu Dolan u 

Olomouce. Obyvatelstvo není stavbou nijak ohroženo. 

2.2.11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 

Odpadní vody budou svedeny do obecní splaškové kanalizace. Dešťové vody 

budou svedeny do retenční nádrže. 

b) Zásobování vodou: 

Stavba bude napojena na obecní vodovodní řad. 

c) Zásobování energiemi: 

Stavba bude napojena na elektrickou síť ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a STL 

plynovod ve správě RWE, a.s. 

d) Řešení dopravy: 

Objekt bude napojen na stávající veřejnou komunikaci severozápadně od pozemku 

s P.Č. 1305/73 a 1305/67 a na veřejný chodník s P.Č. 1305/66. Doprava v klidu bude 

řešena 2 garážovými stáními a dvěma parkovacími místy. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 

Příjezdová komunikace bude vydlážděna přírodním kamenem, chodník a terasy 

budou provedeny dřevěnými palubkami. Bude provedeno terénní schodiště a opěrná zídka. 

Ostatní plochy budou zatravněny. 

 



 

f) Elektronické komunikace: 

Objekt nebude připojen ke sdělovacím sítím. 

2.2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 

stavbě vyskytují) 

 V objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

  



 

2.3. Technická zpráva 

Identifikace stavby:          

Název stavby:    Rodinný dům Dolany u Olomouce 

    K.Ú. Dolany u Olomouce 

    P.Č.  1305/37 

Stavebník:    MUDr. Karla Ludvová, Bojákova 4, Přerov 750 02 

Projektant:    Tomáš Čechák, 28.října 104, Brodek u Přerova, 751 03 

 

Základní charakteristika stavby:  

Novostavba jednogeneračního rodinného domu o jednom nadzemním a jednom 

podzemním podlaží. Objekt se nachází na svažitém pozemku. Je navržen pro čtyřčlennou 

rodinu. Konstrukční systém nadzemního podlaží objektu je z dřevěné rámové konstrukce a 

suterén objektu je z bednicích betonových bednících tvarovek. Strop nadzemního podlaží 

je dřevěný stropnicový a strop suterénu je ze železobetonové desky. Objekt má plochou 

střechu s atikou. 

2.3.1. Účel objektu: 

Stavba pro rodinné bydlení. 

2.3.2. 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: 

Objekt je navržen jako samostatně stojící, jednogenerační, dvoupodlažní s 1S 

částečně zapuštěným v terénu. Fasáda domu je v bílé barvě RAL 9010 

z cementovláknitých desek Cetris v kombinaci s modřínovým obkladem z palubek SECA 

profilu Rhombus.. Střecha objektu je plochá s atikou. Jihozápadní fasáda je prosklena 

plochami bezrámového zasklení Josko Fixpfarmw. Ostatní výplně jsou Josko Platin Blue 

82 s rámem v šedé barvě RAL 7040. Prvky oplechování jsou provedeny z pozinkovaného 

plechu Rheizink v šedé barvě RAL 7040. Střecha domu je plochá s atikou. Komínová 

hlava je barevně řešena v barvě fasády domu RAL 9010. 



 

Půdorys domu je podlouhlý obdélník s hlavní komunikační chodbou. Z půdorysu 

vystupuje pouze zádveří a zimní zahrada. Dispozice je řešena rozdělením domu na několik 

funkčních celků, tak by každá obytná místnost měla svoji prosklenou stěnu. 

 Hlavní vstup je v 1NP po terénním schodišti z úrovně 1S přes zádveří do haly, 

která je spojena se všemi zónami domu. Vedlejší vstup je přes 1S. 

V 1NP se nachází klidová část rodičů a klidová část dětí. Tyto jsou rozděleny 

společnými prostory. Klidovou část rodičů tvoří ložnice, dvě šatny a koupelna a WC 

rodičů. Klidovou část dětí tvoří dva samostatné pokoj. Zóny domu spojují komunikační 

prostory, hala a schodiště ve středu dispozice domu. Z haly a schodiště je přístupná zimní 

zahrada, světlík a druhá koupelna. Hala navazuje na obývací pokoj a kuchyni, ze která je 

přístup na terasu.  

V 1S se nachází garáž, technická místnost a sklad. Tyto jsou odděleny od relaxační 

části s posilovnou a relaxační místností. Posilovna má svoje vlastní WC a koupelnu. 

Posilovna a relaxační místnost jsou otevřeny do zahrady. Z těchto místností je přímý 

přístup na terasu a k bazénu. 

Plánovaná stavba není navržena jako bezbariérová. 

2.3.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy, orientace, osvětlení a oslunění: 

Zastavěná plocha: 224,11 m2 

Podlahová plocha: 332,85 m2 

Obestavěný prostor: 1390 m3 

V objektu se nachází jedna bytová jednotka pro čtyřčlennou rodinu. 

Hlavní fasáda domu je orientována na jihozápad. 

Každá obytná místnost bude mít jednu stěnu prosklenou, tudíž je objekt dostatečně 

prosluněn. 

2.3.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost: 

a) Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou provedeny jako monolitické pasy z prostého betonu C 20/25 – 

XC1. Hloubka základů pod obvodovými stěnami stavby je 800mm. Pod vnitřními nosnými 



 

stěnami je 600mm. Základy pod obvodovými stěnami budou zatepleny deskami ISOVER 

Perimetr EPS DD Geotex tl.123mm a chráněno nopovou fólií. Základy mezi 

nepodsklepenou a podsklepenou částí jsou odstupňovány. Podkladní betonová deska 

tl.100mm je vyztužena KARI sítí s průměrem drátů 5mm a velikostí ok 100x100mm. Je 

vybetonovaná na zhutněný štěrkový podsyp. Celá spodní stavba je zaizolována 

hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35 a DEKBIT AL S40. 

b) Suterénní zdivo 

Podzemní podlaží je vyzděno z betonových tvarovek KB-BLOK s betonovou 

zálivkou C20/25 a výztuží B500B. Obvodové stěny jsou z tvarovek tl.200mm a zatepleny 

2x100mm minerální vlny ISOVER UNI v  dřevěném roštu s obkladem z modřínových 

palubek SECA profil Rhombus. Na styku se zeminou je zdivo zatepleno deskami ISOVER 

Perimetr EPS DD Geotex tl.123mm a chráněno nopovou fólií. Vnitřní nosné stěny jsou 

z tvarovek tl.200mm. Příčky jsou z tvarovek tl.150mm. Strop nad podzemním podlažím 

je železobetonový tl.150mm. Opěrná stěna terénního schodiště bude provedena z tvarovek 

tl.200mm. Celá spodní stavba je na styku se zeminou zaizolována hydroizolačním 

souvrstvím z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35 a DEKBIT AL S40 do výšky 150mm 

nad upravený terén. 

c) Překlady 

Překlady v suterénu jsou montované systému KB-BLOK různých tvarovek a 

různých rozměrů. Překlady jsou zality betonovou zálivkou a opatřeny výztuží B500B.  

d) Pozední věnce 

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou ztuženy pozedním věncem výšky 400mm a 

šířky 200mm z C25/30 a výztuže B500B. Věnce jsou zmonolitněny s železobetonou 

stropní deskou. 

e) Železobetonová stropní deska 

Železobetonová stropní deska je provedena z betonu C25/30 a výztuže B500B. Nad 

suterénem je tloušťky 150mm. Nad garáží je obousměrně pnutá, jinak je provedena jako 

jednosměrně pnutá. Deska pod zimní zahradou je tl.200mm a obousměrně pnutá. Deska 

nad nepodsklepenou částí je provedena také jako železobetonová z důvodu napojení 



 

železobetonový konzol po obvodu stavby. Tato je tl.250mm, zaizolováná izolačním 

souvrstvím z asfaltových pásů DEKBIT V60 S35 a DEKBIT AL S40 natavených na 

podkladní beton tl.50mm C20/25. Asfaltové pásy jsou chráněny geotextílií Filtek 300g/m2 

f) Rámová dřevostavba 

Nadzemní podlaží je konstruováno jako rámová sloupková dřevostavba. Nosná 

konstrukce obvodové stěny je ze sloupků z KVH 160x60mm v půdorysném rastru 625mm. 

Základový práh je ze dvou profilů z KVH 160x50mm založený na výplňové maltě 

FERMACELL a kotven do železobetonové desky svorníkovými kotvami FISHER FAZ II 

12/150. Horní ztužujíci věnec je ze dvou profilů z KVH 160x60mm. Jednotlivé prvky jsou 

spojovány konvexními hřebíky 4/100. Obvodová stěna je izolována  minerální vlnou 

ISOVER UNI tl.160mm vkládanou mezi sloupky a opláštěna OSB deskou KRONOSPAN 

AIRSTOP FINISH tl.18mm která slouží jako parozábrana. OSB deska je kotvena vruty 

4/50. Stěna má dvě vrstvy doplňkové izolace, z interiéru je zaizolována minerální vlnou 

ISOVER UNI tl.50mm do dřevěného roštu a z exteriéru je zaizolována minerální vlnou 

ISOVER UNI tl.80mm do dřevěného roštu a krytou PE folií JUTATOP WB (2AP). Z 

exteriéru je obložena modřínovými palubkami SECA profil Rhombus nebo 

cementovláknitými deskami CETRIS FINISH v barvě bílé RAL 9010 nad větranou 

vzduchovou mezerou tl.50mm. Z interiéru je obložena sádrovláknitou deskou 

FERMACELL tl.12,5mm s povrchovým nátěrem.  

Vnitřní nosné stěny jsou ze sloupků z KVH 160x60mm v půdorysném rastru 

625mm. Základový práh je ze dvou profilů z KVH 160x50mm založený na výplňové maltě 

FERMACELL a kotven do železobetonové desky svorníkovými kotvami FISHER FAZ II 

12/150. Horní ztužujíci věnec je ze dvou profilů z KVH 160x60mm. Jednotlivé prvky jsou 

spojovány konvexními hřebíky 4/100. Vnitřní stěna je zaizolována minerální vlnou 

ISOVER UNI tl.160mm vkládanou mezi sloupky a opláštěny z obou stran OSB deskou 

KRONOSPAN SUPERFINISH ECO tl.15mm a dřevovláknitou deskou FERMACELL 

tl.12,5mm s povrchovým nátěrem. 

Příčky jsou tvořeny ze sloupků z KVH 100x60mm v půdorysném rastru 625mm. 

Základový práh je z jednoho profilu z KVH 100x60mm. Horní ztužujíci věnec je z jednoho 

profilu z KVH 100x60mm. Jednotlivé prvky jsou spojovány konvexními hřebíky 4/100. 

Příčka je zaizolována minerální vlnou ISOVER UNI vkládanou mezi sloupky a opláštěna 

z obou stran dřevovláknitou deskou FERMACELL tl.12,5mm s povrchovým nátěrem. 



 

 Strop a konstrukce ploché střechy nad nadzemním podlažím je ze stropnic a výztuh 

z KVH 200x60mm s minerální vlnou ISOVER ROLLINO vkládanou mezi stropnice. 

Jednotlivé prvky jsou spojovány konvexními hřebíky 4/100. Strop je opláštěn z horní 

strany OSB deskou KRONOSPAN SUPERFINISH ECO tl.22mm a ze spodní strany OSB 

deskou KRONOSPAN AIRSTOP tl.15mm. Ze strany interiéru je instalační mezera a je 

opláštěna dřevovláknitou deskou FERMACELL tl.10mm s povrchovým nátěrem. Na horní 

straně nad OSB deskou tl.22mm je doplňková izolace z desek z minerální vlny ISOVER S 

tl.100mm. 

g) Podlahy 

V 1NP jsou podlahy řešeny jako lehké plovoucí s různými nášlapnými vrstvami. 

Hlavní nášlapná vrstva jsou dubové palubky tl.15mm. Pouze v koupelnách je dlažba na 

hydroizolační stěrce. Jako roznášecí vrstva slouží dvě slepené a došroubované CETRIS 

desky tl.12mm. Podlaha je izolována 30mm EPS Jupiter Ideal pro podlahové vytápění, 

60mm ISOVER EPS 100S a 40mm ISOVER EPS RIGIFLOOR (EPS 3500T). 

V1S jsou podlahy řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z litého 

cementového potěru CEMFLOW CF20 (CF30 pro garáž) vyztuženého KARI sítí tl.5mm a 

velikosti ok 100x100mm. Zaizolována je 100mm ISOVER EPS 100S (200S pro garáž). 

Nášlapná vrstva je dlažba, v koupelně s hydroizolační stěrkou. 

h) Podhledy 

Podhledy v 1S jsou řešeny z sádrovláknitých desek FERMACELL tl.10mm. Výška 

podhledu je 400mm. 

i) Střecha 

Střecha je plochá s atikou, tvoří ji strop nad 1NP. Hydroizolační vrstvu tvoří mPVC 

FATRAFOL 810 tl.2mm. Spádování je řešeno spádovými klíny z minerální vlny ISOVER 

SD spádu 3% a rozháněcími dvouspádovými klíny ISOVER DK v souhrném spádu 9,1 %. 

j)  Komínové těleso 

Komínové těleso je SHIEDEL ABSOLUT 830x360mm s větracím průduchem. 

 



 

k) Schodiště 

Vnitřní schodiště je navrženo jako schodnicové s dřevěnými stupni bez podstupnic 

a kovovými schodnicemi. Výška stupně je 185mm a délka 265mm. Schodiště je dvou 

ramenné. První rameno má 3 stupně a druhé 15 stupňů. Zábradlí je skleněné BALARDO 

kotvené do schodnice s dřevěným madlem. 

Venkovní terénní schodiště je řešeno jako monolitické dvou ramenné 

z železobetonu C25/30 a oceli B500B založené na samotném základu a dilatované od 

železobetonové stropní desky EPS tl.40mm. Povrchová úprava je protiskluzný nátěr 

v barvě bílé RAL 9010. Výška stupně je 185mm a délka je 265mm. V každém rameni je 8 

stupňů. Zábradlí je skleněné BALARDO kotvené přímo do železobetonového schodiště. 

l) Výplně otvorů 

Okna bezrámového zasklení jsou řešena systémem JOSKO FIXFRAME 

s izolačním trojsklem. Rámy jsou zapuštěny do obložení stěn. V koupelně je sklo mléčné. 

Ostatní okna jsou dřevo-hliníková JOSKO PLATIN BLUE 82 s izolačním trojsklem a 

v barvě šedé RAL 7040. 

Dveře vstupní jsou jsou dřevo-hliníkové JOSKO VITAS ALU F v barvě šedé RAL 

7040. Vnitřní dveře v 1NP jsou posuvné do stavebního pouzdra ECLISSE. Dveřní křídla 

jsou SAPELI PIXEL 10. V suterénu jsou dveře otevíravé skleněné SAPELI SAPGLASS, 

tloušťka skla 10mm. 

m) Omítky 

V suterénu bude omítnuta pouze zeď u schodiště z důvodů přímého napojení na 

stěnu dřevostavby. Bude omítnuta jednovrstvou omítkou CEMIX JEDNOVRSTVÁ 

VNITŘNÍ tl.10mm. Ostatní povrchy stěny budou přírodní z lámaného povrchu betonových 

tvarovek KB-BLOK. Povrchy stěn dřevostavby jsou řešeny sádrovláknitými deskami 

FERMACELL s povrchovým nátěrem. 

n) Klempířské a zámečnické výrobky 

Oplechování atiky je provedeno z poplastovaného plechu FATRANYL tl.0,66mm. 

Venkovní parapety oken jsou provedeny z pozinkovaného plechu RHEIZINK tl.0,8mm 

barvy šedé RAL 7040. 



 

Obložení odvodněné konzoly je provedeno z perforovaného plechu PERFOA 

LINEA 1,25-2,4 tl.1,25mm v barvě bílé RAL 9010. 

Konstrukce žebříku je tvořena z nerezových trubek průměru 40mm. Podpůrná 

konstrukce obkladu odvodněné konzoly bude tvořena z nerezových trubek průměru 22mm 

dle detailu A-2. 

o) Povrchy exteriéru 

Přístupový chodník a terasa v okolí bazénu je řešena z exteriérových dubových 

palubek. Příjezdová komunikace je dlážděna přírodním kamenem. 

p) Technická zařízení budov 

Kanalizace bude řešena oddílně. Splašková kanalizace bude přes revizní šachtu 

napojena připojovacím potrubím z PVC KG DN 150 na veřejnou splaškovou kanalizaci 

pomocí předem připraveného připojovacího kusu. Veškerá dešťová kanalizace bude 

svedena přes revizní šachtu potrubím PVC KG DN 150 do PP retenční nádrže s přepadem 

o objemu 4m3. Odvodní potrubí z retenční nádrže je řešeno jako vsakovací z drenážních 

trubek RAUDEN PP DN 125. Odvodnění okapního chodníku je řešeno z drenážních 

trubek RAUDEN PP DN 125. 

Vodovodní instalace bude připojena přes vodoměrnou šachtu přípojkou HDPE 100 

SDR 11 40x3,7 na veřejný vodovod. Ohřev TUV je řešen nepřímým ohřevem přes 

výměníkový zásobník se dvěma spirálovými výměníky (příprava pro alternativní zdroj 

tepelné energie) QUANTUMAS Q7-200-ZDV. Hlavním zdrojem tepelné energie je 

plynový kotel VIESSMANN VITOPEND 100-WHKB (13-30kW). 

Vytápění celého objektu je řešeno jako celoplošné nízkoteplotní podlahové. Topná 

voda je vedena v PE-RT/AL/ PE-RT trubkách o průměru 16mm. Hlavním zdrojem tepelné 

energie je plynový kotel VIESSMANN VITOPEND 100-WHKB (13-30kW), systém je 

připraven pro zdroj energie z alternativního zdroje. 

Elektroinstalace bude přes čističovou skříň s elektroměrem napojena na veřejné 

silové vedení nízkého napětí. Rozvody v 1S budou vedeny v PE trubkách po povrchu stěn. 

Rozvody plynu budou napojeny přes HUP ve sloupku brány na příjezdové 

komunikaci na hranici pozemku přípojkou PE 40 na veřejný STL plynovod. 



 

2.3.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů: 

Obálka budovy: 

Konstrukce U [W.m-2.K-1] UN,20 [W.m-2.K-1] Urec,20 [W.m-2.K-1] Posouzení 

S1 0,18 0,30 0,25 vyhovuje 

S2 0,28 0,45 0,30 vyhovuje 

S3/4 0,14 0,30 0,25 vyhovuje 

S5 0,16 0,24 0,16 vyhovuje 

S8 0,17 0,24 0,16 vyhovuje 

S9 0,17 0,24 0,16 vyhovuje 

S10 0,29 0,45 0,30 vyhovuje 

S11 0,38 0,45 0,30 vyhovuje 

S14 0,16 0,24 0,16 vyhovuje 

S22 0,27 0,30 0,25 vyhovuje 

S23 0,15 0,24 0,25 vyhovuje 

okna 1,03 1,70 1,20 vyhovuje 

dveře 0,89 1,50 1,20 vyhovuje 

 

Veškeré konstrukce obvodového pláště budou splňovat požadavky na hodnotu 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 2:2011. 

 

2.3.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu: 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu šířky 500 mm a 

hloubky 800mm pod obvodovými stěnami a šířky 400 mm a hloubky 600mm pod 

vnitřními nosnými stěnami. Na pozemku se nachází jíl písčitý (Rdt=0,25MPa). 

Hydroizolační souvrství spodní stavby má atest na radon. Spodní voda nebude stavbu 

ovlivňovat. 

2.3.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků: 

Stavba nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Budou dodrženy 

odstupové vzdálenosti od okolních objektů. Při výstavbě bude zajištěna opatření proti 

ovlivnění okolí stavby. 



 

2.3.8. Dopravní řešení: 

Objekt bude napojen na stávající veřejnou komunikaci severozápadně od pozemku 

s P.Č. 1305/73 a 1305/67 a na veřejný chodník s P.Č. 1305/66. 

2.3.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření: 

Stavba bude proti radonu chráně souvrstvím atestovaných asfaltových pásů. Stavba 

nezasahuje do žádných ochranných pásem, není ohrožena agresivní spodní vodou, 

seismicitou nebo poddolování. 

2.3.10. Podržení obecných požadavků na výstavbu: 

Dokumentace byla vypracována na základě platných právních předpisů a to – 

Zákona č. 183/2006 Sb. novelizovaného zákonem č. 350/2012 Sb. O územním plánování a 

stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů a vyhlášky MMR č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

  



 

3. Závěr 

Zadáním bakalářská práce byl objekt rodinného domu v Dolanech u Olomouce. 

Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání.  

Bakalářská práce vznikala od prvních studií až po projektovou dokumentaci. Oproti 

původním studiím byly provedeny některé změny dispozic a konstrukčního systému, tak 

aby objekt splňoval všechny právní předpisy a normy platné v České republice. 
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