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Abstrakt 
Projekt řeší novostavbu  rodinného domu  ve Škrdlovicích. Tato práce má za cíl vypracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je určena pro  
5-6-ti člennou rodinu pro celoroční obývání. Součástí rodinného domu je dvougaráž.  
Objekt má 2 nadzemní podlaží a suterén. Budova je zděná z keramických tvárnic Porotherm 
se sedlovou a plochou střechou. Objekt je situován na svažitém terénu. 

  
Klí čová slova 
Rodinný dům 
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Sedlová střecha 
Plochá střecha 
Dvojgaráž 
  
  
Abstract 
The project deals with new building of detached in Škrdlovice. This work aims to develop 
design documents for building construction. Detached house is for  5-6 member family for 
year round occupancy. The part of the house is double garage. The building has 2 floors and 
basement. The building with gable roof and flat roof is based on brick systém Porotherm. The 
building is situated on sloping terrain. 
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Úvod 

Projekt řeší novostavbu  rodinného domu  ve Škrdlovicích. Tato práce má za cíl vypracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je určena pro  
5-6-ti člennou rodinu pro celoroční obývání. Součástí rodinného domu je dvougaráž.  
Objekt má 2 nadzemní podlaží a suterén. Budova je zděná z keramických tvárnic Porotherm 
se sedlovou a plochou střechou. Objekt je situován na svažitém terénu. 
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a)  identifikace stavby,jméno a p říjmení,místo trvalého pobytu stavebníka,        
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I Č, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a p říjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě s 
vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace, déle jeho    
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 
Název :     Novostavba rodinného domu 
Místo stavby:     Škrdlovice, parc. č. 573/18 
      Katastrální území Žďár nad Sázavou 
Stavebník a investor:   Radim Bajer  
      Dolní 31/16 
      Žďár nad Sázavou 1, 591 01 
Projektant:     Radim Bajer  
      Dolní 31/16 
      Žďár nad Sázavou 1, 591 01 
Zodpovědný projektant:   Ing. Radomír Petr 
      Vojanova 1 
      Brno - Židenice ,615 00 
      Autorizovaný inženýr v oboru pozemní   
      stavby č.autorizace 5252252 
Stupeň:     Stavební povolení 
Stavební úřad:    Žďár nad Sázavou 
Charakteristika stavby:   Jedná se o novostavbu podsklepeného  
      dvoupodlažního rodinného domu s  
      obyvatelným podkrovím. Objekt je navržen 
      ze systému Porotherm. Střecha nad obyt- 
      nou částí je sedlová, nad garáží je střecha 
      plochá. Pozemek je mírně svažitý.   
Účel stavby:     Bydlení 
 
b)  údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 
 
Dosavadní využití pozemku: 
 Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební parcela o výměře 
813,8 m2 . Pozemek se nachází v zastavěném území určeném pro výstavbu 
rodinných domů, dle platného územního plánu. Na daném pozemku se nachází 
trvalý travní porost a několik keřů. 
 
Zastavěnost území: 
 Na sousedních pozemcích jsou již dokončené domy, kromě sousední 
parcely č. 573/14. 
 
Stavební pozemek: 
 Realizace stavby proběhne na pozemku vlastníka, jako příjezdová cesta 
bude sloužit místnízpevněná komunikace. 
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Majetkoprávní vztahy: 
 Stavebník je zároveň vlastníkem stavební parcely na které hodlá realizovat 
svůj stavební zéměr. 
 
Sousední parcely: 
573/14 vlastník: Přibyl Petr, Přibylová Jana - stavební parcela 
573/19 vlastník: Hejkal Vlastimil, Hejkalová Naďa - stavební parcela 
573/13 vlastník: Lavický Josef -orná půda 
777/2 vlastník: Navrátil Jan - stavební parcela 
40/1 vlastník: obec Škrdlovice - komunikace 
 
c)  údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
V místě staveniště jsou předpokládány běžné základové podmínky.  
 
Provedené průzkumy: 
Geologický: Založení stavby do nezámrzné hloubky min. 800mm, Rdt=300kPa  
Radonový průzkum: Zjištěno nízké radonové riziko,nebude navrženo                  
              protiradonové opatření. 
Hydrogeologický průzkum:  Na základě hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, 
     že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na 
     výstavbu 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
 Parcela je napojena na přilehlou místní komunikaci. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 Napojení na veřejné sítě bude realizováno pomocí nově zřízených přípojek 
napojených na inženýrské sítě, které vedou podél místní komunikace.  
 
d)  informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Bylo provedeno jednání s dotčenými orgány. 
 
e)  informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  
 
 Objekt splňuje všechny požadavky na výstavbu. 
 
f)  údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 
pop řípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
 
 Objekt se nachází v zastavěném území obce Škrdlovice. Stavba splňuje 
všechny požadavky územního rozhodnutí.  
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g)  věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 
opat ření v dot čeném území 
 
 Věcné a časové vazby a jiná opatření se momentálně neobjeví. Pokud se 
objeví nečekané vazby během výstavby, budou dodatečně řešeny. 
 
h)  předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 
 
 Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a po zrealizování 
přípojek na hranici pozemku. 
Předpokládané zahájení stavby:           3/2014 
Předpokládané dokončení stavby:      10/2015 
 
Postup výstavby: 

1. Odstranění keřů 
2. Geologický průzkum, terénní úpravy 
3. Realizace provizorního oplocení stavebního pozemku 
4. Zaměření stavby, výkopy, dočasné pažení výkopu 
5. Betonáž základů, základové desky a provedení hydroizolace 
6. Provedení napojení inženýrských sítí 
7. Vyměření stěn 
8. Realizace 1SP včetně provedení stropní konstrukce a kce 

železobetonového schodiště 
9. Realizace 1NP včetně provedení stropní konstrukce a kce 

železobetonového schodiště 
  10.    Realizace 2NP včetně pozedního věnce 
  11.    Realizace komínového systému Schiedel 
  12.    Provedení krovu a střešního pláště 
  13.    Osazení výplní otvorů v obvodových konstrukcích 
  14.    Provedení vnitřních instalací 
  15.    Provedení vnitřních povrchových úprav a podlah 
  16.    Instalace zařizovacích předmětů 
  17.    Terénní úpravy 
 
i)     statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše 
budovy bytové či nebytové v m 2, a o počtu byt ů v budovách bytových a 
nebytových 
 
Podlahová plocha: 
RD 1S:          68,83 m2 

RD 1NP:       140,27 m2 
RD 2NP:       137,83 m2 
RD celkem:       346,97 m2 
Zastavěná plocha:      187,40 m2 
Orientační hodnota stavby byla určena dle výpisu materiálu a prací na 
6 000 000Kč. 
          
V Brně dne 6.5.2013                   Vypracoval: Bajer R adim 
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1.  urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 
a)  Zhodnocení staveništ ě a stávajícího objektu 
 
 Pozemek č.p. 573/18 je stavební parcela nacházející se v obci Škrdlovice v 
katastrálním území Žďár nad Sázavou. Na pozemku se nenachází žádný objekt. 
Přístup je řešen ze stávající místní komunikace. Terén je mírně svažitý. 
 
b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
 Novostavba rodinného domu bude osazena rovnoběžně s hranicí pozemku. 
Objekt je řešen jako podsklepený s dvěma nadzemními podlažími. Střecha nad 
obytnou částí je navržena sedloví se sklonem 35°. Střecha nad garáží je navržena 
jako plochá. Střešní krytina KM BETA v odstínu černá. 
 Novostavba je řešena systémem POROTHERM. V suterénu objektu je 
navržen sklad, sklad brambor, sklad potravin, dílna, technická místnost a chodba. 
V 1NP je navržena dvougaráž, zádveří, sklad, chodba, pracovna, kuchyň, obývací 
pokoj se stolováním, koupelna a toaleta. V podkroví jsou navrženy 2 dětské 
pokoje, ložnice s koupelnou, chodba, koupelna, pokoj pro hosty, šatna a toaleta. Z 
pokoje pro hosty je přístup na terasu pomocí balkónových dveří. 
 Objekt je vytápěn pomocí kotle na tuhá paliva umístěného v technické 
místnosti v 1S. V obývacím pokoji je navržen krb, který je napojen na komínovou 
vložku SCHIEDEL. 
 
c)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
      řešení vn ějších ploch 
 
 Objekt je navržen pomocí systému POROTHERM s tloušťkou obvodového 
zdiva 400mm. Objekt je zateplen pomocí kontaktní fasády z ISOVER EPS 
GREYWALL PLUS tloušťky 80mm. 
 Vnější zpevněné plochy budou vydlážděny z betonové zámkové dlažby. 
Okapový chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby. Ostatní venkovní 
plochy budou osety trávou a budou vysázeny okrasné dřeviny. 
 Založení objektu je navrženo pomocí základových pásů z prostého betonu 
C16/20. Šířka a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost 
základové půdy 300kPa. Na betonových pásech bude provedena betonová deska 
tloušťky 150mm vyztužená kari sítí Ø6mm - oka 100x100mm. 
 
d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infras trukturu 
 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Podél pozemku vede 
stávající místní komunikace. Příjezdová komunikace je navržena z betonové 
zámkové dlažby. 
 Splašková kanalizace bude připojena na místní jednotnou kanalizaci. 
Děšťová voda ze střech bude svedena do nádrže na dešťovou vodu od firmy 
GLYNWED. Přepad z nádrže bude veden do jednotné kanalizace. 
 Napojení vodovodu bude provedeno pomocí přípojky k místnímu 
vodovodnímu řádu. Vodoměrná šachta je umístěna před objektem. 
 Napojení elektrické energie bude pomocí zemního kabelu NN.  
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 Plynovodní přípojka bude provedena k místnímu nízkotlakému řádu. 
e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
 Příjezd na pozemek je z místní komunikace, parkování je řešeno v garáži v 
1NP. 
 
f)  Vliv stavby na životní prost ředí 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní vody budou 
svedeny kanalizační přípojkou do místní kanalizace. Jiné škodlivé látky nebudou 
vytvářeny.  
 Odpady vzniklé při stavbě budou odvezeny do kontejnerů a nejbližšího 
sběrného dvoru. 
 
g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a  
      komunikací 
 
 Objekt není řešen jako bezbariérový. 
 
h)  Průzkumy a m ěření 
 
 Geologický průzkum: založení stavby do nezámrzné hloubky min. 800mm,  
       Rdt= 300kPa 
 Radonový průzkum: zjištěno nízké radonové riziko, nebude navrženo proti- 
     radonové opatření. 
 Hydrogeologický průzkum: na základě hydrogeologického průzkumu bylo  
                zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít 
      žádný vliv na výstavbu. 
 
i)  Údaje o podkladech pro vytý čení stavby 
 
 Výškové a polohové osazení objektu do terénu je zakresleno ve výkresu 
SITUACE, a OSAZENÍ DO TERÉNU. 
 
j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty 
 
 SO-01 Rodinný dům 
 SO-02 Zámková dlažba-vjezd do garáže 
 SO-03 Zámková dlažba-chodník,terasa 
 SO-04 Vyzděný prostor pro HUP 
 SO-05 Vyzděný prostor pro domovní odpad 
 SO-06 Zahradní altán-dřevěný 
 SO-07 Vyzděný sklad dřeva 
 
k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
 Použití těžkých mechanismů ani práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá. Příjezdová komunikace k objektu bude udržována v čistotě a 
pořádku. Realizací objektu nedojde ke zhoršení dopadů provozu na okolní 
zástavbu. 
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l)  Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost 
práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a 
budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, poučení o pohybu po staveništi, 
dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními 
předpisy. Při stavebních pracích je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy a vyhlášku 591/2006sb.- bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Pro svislé nosné konstrukce byl použit systém Porotherm. Obvodová stěna 
tloušťky 400mm. Vnitřní nosná stěna tl. 250mm. Jako vodorovná konstrukce byl 
použit strop Porotherm s roznášecí deskou tl. 60mm z betonu C20/25. 
Nadbetonávku je nutno vyztužit pomocí kari sítě Ø4mm - oka 200x200mm. 
Skladby jsou navrženy dle výrobce Porotherm. Střešní konstrukce je navržena 
jako novodobá vaznicová soustava. Pro jednotlivé prvky je potřebný přesný 
statický návrh. 
 
3. Požární bezpe čnost 
 
 Je zpracována v samostatné příloze: Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
  
 Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Všechny místnosti 
budou odvětrávány okny. Místnost č. S02 bude větrána přes místnost č. S06 
pomocí otvorů ve stěně. Místnost č. 205 bude větrána pomocí ventilátoru. Odtah 
par v kuchyni bude zajištěn digestoří do venkovního prostoru. 
 
5. Bezpečnost p ři užívání 
 
 Bezpečnost stavby je zajištěna uzemněnou elektroinstalací, která je 
navržena dle ČSN a bude na ni provedena revize. Povrchy v hygienických 
prostorách  jsou omyvatelné a opatřené protiskluznou dlažbou. Dopravní značení 
není u stavby rodinného domu vyžadováno. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Dle posudku výrobní firmy splňují konstrukce akustické nároky. Vnější stěna 
dle údajů výrobce zabezpečuje vnitřní prostor z hlediska pronikání hluku z 
vnějšího prostředí. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 a) Splnění požadavk ů na energetickou náro čnost budov 
  Dle energetického hlediska je budova zařazena ve skupině B. 
  Obvodová konstrukce splňuje normativní požadavky na prostup tepla 
  U (W/m2K) - viz. příloha tepelná technika prostředí. 
  
 b) Stanovení celkové energetické spot řeby stavby 
  Celková roční předběžná energetická spotřeba je 9,9 kW. 
 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou  
    schopností pohybu a orientace 
  
 Objekt není řešen jako bezbariérový. 
 
9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 
 Není předmětem dokumentace. 
  
 c) Ochrana obyvatelstva 
  Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj.  
  splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z  
  hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
10. Inženýrské stavby 
 
 a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 
  Splašková kanalizace je napojena pomocí přípojky na jednotnou  
  kanalizaci, která vede v komunikaci. Děšťová voda ze střech bude 
  svedena do nádrže na dešťovou vodu od firmy GLYNWED. Přepad z 
  nádrže bude veden do jednotné kanalizace. Potrubí je navrženo z 
  PVC KG. 
 
 b) Zásobování vodou 
  Objekt bude napojen pomocí vodovodní přípojky na místní vodovod- 
  ní řád. 
 
 c) Zásobování energiemi 
  Napojení elektrické energie bude pomocí zemního kabelu NN. 
   Plynovodní přípojka bude provedena k místnímu nízkotlakému řádu. 
  
 d) Řešení dopravy 
  Podél pozemku vede stávající místní komunikace. Příjezdová  
  komunikace je navržena z betonové zámkové dlažby. Terén bude  
  upraven a zatravněn. Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník  
  z betonové dlažby. Zpevněné plochy budou vydlážděny betonovou  
  zámkovou dlažbou. 
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f) Elektronické komunikace 
 Nevyskytují se. 
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Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
 
Název :     Novostavba rodinného domu 
Místo stavby:     Škrdlovice, parc. č. 573/18 
      Katastrální území Žďár nad Sázavou 
Stavebník a investor:   Radim Bajer  
      Dolní 31/16 
      Žďár nad Sázavou 1, 591 01 
Projektant:     Radim Bajer  
      Dolní 31/16 
      Žďár nad Sázavou 1, 591 01 
Zodpovědný projektant:   Ing. Radomír Petr 
      Vojanova 1 
      Brno - Židenice ,615 00 
      Autorizovaný inženýr v oboru pozemní   
      stavby č.autorizace 5252252 
Stupeň:     Stavební povolení 
Stavební úřad:    Žďár nad Sázavou 
Charakteristika stavby:   Jedná se o novostavbu podsklepeného  
      dvoupodlažního rodinného domu s  
      obyvatelným podkrovím. Objekt je navržen 
      ze systému Porotherm. Střecha nad obyt- 
      nou částí je sedlová, nad garáží je střecha 
      plochá. Pozemek je mírně svažitý.   
Účel stavby:     Bydlení 
 
 
1. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
 1.1 Účel objektu: Objekt rodinného domu je účelově určen  pro rodinné  
 bydlení. 
 1.2 Zastavěná plocha: 187,4 m2 
  
2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZI ČNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Fasáda objektu je provedena z kontaktní fasády opatřená silikátovou 
omítkou o zrnitosti 3mm, odstín RAL 1016. Při spodním okraji na fasádě (sokl) je 
proveden cihlový obklad z imitace staré belgické cihly v červeném odstínu. Střešní 
plášť je proveden z betonových střešních tašek v černé barvě. Prvky oplechování 
jsou provedeny v cihlově červené či hnědé barvě. Okna a dveře jsou dřevěné, od 
výrobce PKS okna v odstínu teak. Komínová hlava je provedena z 
prefabrikovaného pláště v struktuře cihel červené barvy. 
 Půdorys objektu bude ve tvaru písmene L. Převládající vnější rozměry 
objektu jsou 17,8m x 13,8m. Stavba bude dvoupodlažní s jedním podzemním 
podlažím se sedlovou a plochou střechou. Výška hřebene je 7,535m. Hlavní vstup 
je situován severovýchodně na úrovni 0,000=631,500 m n. m. Bpv 
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2.1-  1NP 
  
 Z krytého závětří se dostaneme hlavním vstupem do zádveří, na kterou 
navazuje chodba se schodištěm. Z chodby se můžeme dostat do pracovny, na 
toaletu, do koupelny, obývacího pokoje se stolováním a do skladu. Z prostoru 
obývacího pokoje a stolování se dostaneme do kuchyně, ale také je zde přístup na 
terasu. Ze skladu můžeme projít do prostoru garáže. Po schodišti nahoru se 
dostaneme do klidové části domu a terasy nad garáží. Po schodišti dolů 
sestoupíme do suterénu. 
 
2.2-  2NP 
 
 Ze schodiště se dostaneme na chodbu a z té dále do dětských pokojů, 
koupelny, toalety, ložnice rodičů a pokoje pro hosty. Z ložnice rodičů je přístupná 
druhá koupelna. Z dětského pokoje vedle ložnice má svoji šatnu. Z pokoje pro 
hosty můžeme vejít na terasu. 
 
2.3-  1S 
 
 Suterén je přístupný buď ze schodiště z 1NP, nebo venkovním schodištěm 
ze zahrady, které vede do technické místnosti. Ze schodiště se dostaneme na 
chodbu, z které se můžeme dostat do dílny, skladu, skladu brambor, skladu 
potravin či technické místnosti. 
 
2.4   OKOLÍ OBJEKTU 
  
 Přístup k objektu a jednotlivým vstupům do objektu je po zpevněných 
plochách - zámková dlažba, ostatní plocha pozemku je zatravněna. 
 
2.5   ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO-01 Rodinný dům 
SO-02 Zámková dlažba-vjezd do garáže 
SO-03 Zámková dlažba-chodník, terasa 
SO-04 Vyzděný prostor pro HUP 
SO-05 Vyzděný prostor pro domovní odpad 
SO-06 Zahradní altán-dřevěný 
SO-07 Vyzděný sklad dřeva 
 
3. ORIENTACE, OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ 
 
 Hlavní vstup je orientován na severozápadní stranu. Na sever je 
orientována garáž a pokoj pro hosty. K východní straně je orientována pracovna a 
dětský pokoj. V jižní části se nachází část obývacího pokoje se stolováním, 
kuchyně a dětský pokoj. Na západní straně je část obývacího pokoje, ložnice 
rodičů a koupelny s toaletou. Všechny pobytové místnosti mají dostatečně velká 
okna, která zajišťují dostatečné oslunění těchto místností. Všechny vnitřní prostory 
budou osvětleny o dostatečné intenzitě žárovkovými a zářivkovými svítidly.  
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4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
4.1   ZÁKLADY 
 4.1.1   Základové pom ěry a zemní práce 
  Zájmová parcela je mírně svažité, nenachází se v poddolovaném 
 území ani na území ohroženém sesuvu. 
 Na základě průzkumů byly posouzeny tyto vlastnosti: 
 Posouzení únosnosti základové půdy: Rdt=300 kPa  
 Posouzení radonového indexu pozemku: nízké radonové riziko 
 Hydrogeologický průzkum: bylo zjištěno, že hladina podzemní vody nebude 
      mít žádný vliv na výstavbu 
 
Na pozemku se nenacházejí žádné objekty určené k demolici. Přes pozemek 
nevedou žádné sítě. Zemní práce se skládají z nepažených šikmých stěn v 
podsklepené části, provedeno svahování (1:0,5) a z nepažených svislých stěn v 
nepodsklepené části. Ornice bude sejmuta a uložena na deponii na pozemku pro 
následné terénní úpravy. Část vytěžené zeminy bude odvezena na skládku a část 
se použije na zásypy. 
 
 4.1.2   Konstrukce základ ů 
  Základové konstrukce budou provedeny jako monolitické pasy z 
 prostého betonu C16/20, hloubka základů v nepodsklepené části je 
 1000mm a v  podsklepené části 500mm. V nepodsklepené části budovy 
 budou základové pasy zaizolovány tepelně izolačními deskami EPS 
 Perimetr tl.60mm. Základy budou nejprve vybetonovány v podsklepené 
 části objektu a teprve po vyzdění suterénního zdiva budou vybetonovány 
 základy nepodsklepené části objektu. Základy nepodsklepené části budou 
 odstupňovány na úroveň základové spáry podsklepené části objektu. 
 Základovou spáru je nutno před zabetonováním chránit proti promrznutí a 
 rozbřídání. Nutné vynechat prostupy pro vedení ležaté kanalizace dle 
 výkresu základů. Základovou spáru převezme odpovědný projektant. 
  Podkladní betonová deska tl. 150mm je vyztužena KARI sítí s  
 průměrem drátu 6mm a velikostí ok 100x100mm. Bude vybetonována na  
 upravenou a zhutněnou zeminu. Celá spodní stavba včetně suterénního  
 zdiva bude zaizolováno hydroizolační vrstvou, která bude tvořena dvěma  
 hydroizolačními pásy- Dekbit V60 S35 a Dekbit Al S40, které budou lepeny 
 na podklad opatřený penetrační asfaltovou emulsí - Dekprimer. 
 
4.2 KOMUNIKACE 
 
 Pozemek je přístupný ze stávající přilehlé místní komunikace. Tato 
komunikace je ve vlastnictví obce Škrdlovice. Součástí stavebních úprav pozemku 
bude vybudování vchodu a vjezdu na pozemek ze zámkové dlažby. Vjezd bude 
přístupný ze stávající komunikace. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

4.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 
 4.3.1 Zděné konstrukce 
  Obvodové konstrukce jsou vyzděny ze systému Porotherm a to z 
 keramických tvarovek PTH 40P+D. Obvodové stěny jsou zatepleny  
 kontaktním zateplovacím systémem ETICS ( izolace EPS GreyWall Plus  
 tl. 80mm). Suterénní zdivo je rovněž ze systému Porotherm z keramických  
 tvarovek PTH 40P+D. Toto zdivo je zatepleno izolaci EPS Perimetr  
 tl. 60mm a je krytá nopovou fólií. Vnitřní nosné zdivo je z keramických  
 tvarovek PTH 24P+D. Příčky jsou provedeny z příčkovek PTH 11,5P+D a  
 PTH 14P+D. Opěrná stěna venkovního schodiště bude provedena z  
 betonového ztraceného bednění 50/30/20 s betonovou zálivkou C16/20. Ze  
 strany terénu bude stěna opatřena nopovou fólií. Při zdění bude dodržen  
 technologický postup určený výrobci. 
 
 4.3.2 Komín 
  V objektu je jedno komínové těleso tvořeno dvěma průduchy a  
 víceúčelovou šachtou. Typ tělesa: Schiedel. Těleso prochází všemi 
 podlažími. V 1NP jsou napojeny krbová kamna v obývacím pokoji se 
 stolováním a v 1S kotel na tuhá paliva v technické místnosti, kde jsou 
 rovněž umístěny vybírací otvory. Jednotlivé komínové tvarovky jsou spojeny 
 pomocí Schiedel speciální zdící směsi na komíny. V komínové vložce je 
 umístěna zateplená šamotová vložka, která se spojuje Schiedel spárovací  
 hmotou FM Rapid. Komín je nad rovinou střechy opatřen prefabrikovaným  
 komínovým pláštěm se strukturou cihel v červené barvě. Oplechování bude  
 provedeno pomocí plechu tl. 0,6mm. Přístup ke komínu nad střechou bude  
 zajištěn z terasy po střešní krytině, pomocí nášlapných tašek. 
 
4.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 4.4.1 Stropní konstrukce 
  Stropní konstrukce jsou provedeny ze systému Porotherm, který je  
 tvořen nosníky POT o osové vzdálenosti 625 nebo 500mm dle výkresu  
 skladby stropní konstrukce, vložkami Miako 19 (8), a nadbetonávnkou  
 desky tl. 60mm. Deska je z betonu C20/25 vyztužená KARI sítí s průměrem 
 4mm a velikostí ok 200x200mm. Minimální uložení nosníků POT je 125mm, 
 při provádění stropů musí být nosníky POT podepřeny po max. 1,5m.  
 Vložky Miako 8 jsou použity v místě napojení schodišťové desky do stropní 
 konstrukce. Věnce budou provedeny z železobetonu, beton třídy C20/25 a  
 výztuží B500. Věnce obvodových zdí budou na vnější straně zdí vymezeny  
 věncovkou PTH VT8 a tepelnou izolací EPS tl. 80mm. 
 
 4.4.2 Překlady 
  Na celém objektu jsou použity překlady Porotherm. V obvodových  
 stěnách jsou to překlady Porotherm 7 s vloženou tepelnou izolací EPS  
 tl. 120mm. Ve vnitřní nosné stěně jsou použity taktéž překlady Porotherm 7. 
 U vstupu na terasu jsou použity roletoví překlady Porotherm Vario. Otvory v  
 příčkách jsou opatřeny nízkými překlady Porotherm 11,5. 
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4.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
 Zastřešení nad hlavní částí objektu bude provedeno pomocí dřevěného 
krovu se sklonem 35°. Jedná se o vaznicový krov. Pohledová část krokví bude 
shora pobita palubkami tl. 20mm. Zbývající část bude pobita dřevěnými prkny tl. 
20mm. Poté se položí pojistná hydroizolace Dekten Multi-Pro a konstrukce se 
pobije kontralatěmi 40/60 a latěmi 40/60 dle dané rozteče. Poté se na latě osadí 
betonová střešní krytina KM Beta 420x336 v černé barvě. Tepelná izolace bude 
vložena mezi krokve ( Isover Unirol Profi tl.140mm) a mezi latě na krokvích ( 
Isover Unirol Profi tl.60mm) na kterých bude vytvořen ocelový rošt pro SDK tl. 
12,5mm. Na latích bude parotěsná reflexní folie. Všechny dřevěné prvky budou ze 
smrkového dřeva a na stavbu budou přivezeny již průmyslově impregnovány. 
Bude použita impregnace firmy Moset, výrobek Deron Plus proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním. 
 
4.6 SCHODIŠTĚ 
 
 Všechna vnitřní schodiště jsou navržena jako dvouramenná 
železobetonová monolitická. Beton C20/25, ocel B500. Schodiště do suterénu má 
výšku stupňů 166,6mm a šířku 262,5mm. Toto schodiště má dvě ramena o 18 
stupních. Schodiště do 2NP má výšku stupně 150mm a šířku 300mm. Schodiště 
má celkově 20 stupňů. Povrchová úprava schodišťových stupňů do 1S je tvořena 
keramickým obkladem lepeným na betonovou konstrukci stupně. Stupně do 2NP 
jsou tvořeny dřevěným obkladem. Schodišťové zábradlí je kotveno do stěny 
zrcadla. U výstupního ramene do 2NP bude zábradlí kotveno do stupňů schodiště. 
 Venkovní schodiště bude dvouramenné monolitické z prostého betonu 
vyztuženého KARI sítí s průměrem 6mm a velikostí ok 100x100mm. Schodiště 
bude uloženo na hutněném násypu kameniva. Dále se bude opírat o opěrnou zeď. 
Schodiště musí být dilatačně odděleno od venkovní stěny, což je zaručeno 
tepelnou izolací suterénu. Schodiště bude opatřeno penetračním a vrchním 
syntetickým nátěrem. Nerezové zábradlí bude kotvené do opěrné zdi objektu. 
 
4.7 PODLAHY 
 
 Podlahy budou provedeny jako plovoucí těžké s nášlapnou vrstvou 
tvořenou dlažbou a PVC podlahou. Podlahy s keramickou dlažbou budou opatřeny 
keramickým soklem a u PVC podlah dřevěnou podlahovou lištou. Podrobný popis 
skladeb viz. Skladby konstrukcí. 
 
4.8 PODHLEDY 
 
 V podkroví, pod střechou zateplenou mezi krokvemi je zavěšený pohled ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5mm. V místnosti č.202,208 a 209 musí být použity 
desky s odolností proti trvalé vlhkosti. Nosná konstrukce je tvořena z přímých 
závěsů pro CD profily a z CD profilů. 
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4.9 OBKLADY 
 
 Vnitřní keramické obklady budou v koupelnách (č.m. 108, 202, 208) a na 
toaletách (č.m. 109, 209) do výšky 2m. Obklad kuchyně v místě kuchyňské linky 
začíná ve výšce 850mm a je vysoký 600mm. Lepení obkladu bude pomocí lepidla. 
Rohy a okraje budou opatřeny PVC lištami. Spáry budou vyspárovány spárovací 
hmotou. Barvy obkladů budou vybrány investorem. 
 Venkovní obklad soklu bude z cihlového obklad z imitace staré belgické 
cihly v červeném odstínu. Obklad bude lepen na mrazuvzdorné lepidlo. 
 
4.10 OMÍTKY A FASÁDY 
 
 Vnitřní povrchy stěn a stropů s keramickým povrchem budou opatřeny 
vápenocementovou omítkou tl. 10mm. Na venkovní fasádě bude použita silikátová 
omítka o zrnitosti 3mm, odstín RAL 1016. 
 
4.11 IZOLACE 
  
 Spodní stavba bude celá včetně suterénního zdiva zaizolována 
hydroizolační vrstvou, která bude tvořena dvěma hydroizolačními pásy- Dekbit 
V60 S35 a Dekbit Al S40, které budou lepeny na podklad opatřený penetrační 
asfaltovou emulsí - Dekprimer. Pásy jsou celoplošně nataveny a vyvedeny po 
vnějším povrchu suterénních stěn až do výšky 300mm nad okapový chodník. Před 
natavováním pásu je třeba zbavit povrch ostrých výčnělků a zapravit trhliny. 
 Zateplení obvodových stěn je systémem ETICS pomocí tepelné izolace 
Isover GreyWall Plus tl. 80mm. Suterénní stěna je zateplena izolací Isover EPS 
Perimetr tl. 60mm. 
 Zateplení základu nepodsklepené části objektu je provedeno pomocí Isover 
EPS Perimetr tl. 60mm. 
 Zateplení mezi krokvemi je provedeno pomocí tepelné izolace Isover Unirol 
Profi celkové tloušťky 200mm. Na izolaci je přidělána parotěsná reflexní folie. 
   Tepelná izolace podlah na terénu je provedena z Isover EPS 70S tl. 80mm. 
 Kročejová izolace je provedena z Isover T-N tl. 2x40mm. 
 Všechny podrobné informace o izolacích lze najít ve výpisu skladeb. 
 
4.12 Výpln ě otvor ů 
 
 Výplně otvorů budou použity dřevěné okna a dveře od firmy PKS okna 
(Uw=0,86 W/m2K) s izolačním trojsklem. Střešní okna budou použity od firmy 
Velux typ GGL 780x1180mm (Uw=1,0 W/m2K). Vnitřní dveře budou dodány od 
firmy Sapeli typ Akord, kromě posuvných dveří s dveřním pouzdrem JAP. V 
suterénu jsou okna opatřena sklepními světlíky Multinorm typ 810 s plechovým 
pochozím roštem s oky 30x30mm. 
 
4.13 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
 Okenní parapety budou z Al tl. 1,5mm v hnědé barvě (součást dodávky 
oken). Odvodnění a příslušenství střechy (žlaby,kotlíky,svody,..) budou vyrobeny z 
FeZn plechu tl. 0,7mm v cihlově červené barvě. Oplechování komínu bude 
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součástí dodávky střešní krytiny od firmy KM Beta. Další výrobky viz. Výpis 
klempířských výrobků. 
 
4.14 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
 
 Zábradlí terasy a oken a části schodiště bude provedeno z ocelových 
nerezových prvků, se skleněnou výplní a dřevěným madlem. Ostatní zábradlí 
bude rovněž provedeno z nerezy. Podrobný popis viz. Výpis zámečnických 
výrobků. 
 
4.15 NÁTĚRY A MALBY 
 
 Venkovní viditelné dřevěné prvky budou natřeny v odstínu teak. 
 Vnitřní malby budou napenetrovány a vymalovány základní bílou barvou. 
Po dohodě s investorem budou upřesněny barevné odstíny. 
 
4.16 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ   
 4.16.1 KANALIZACE 
  Splašková kanalizace bude přes revizní šachtu napojena 
 připojovacím potrubím PVC KG DN 150 na veřejnou kanalizaci pomocí 
 předem osazeného připojovacího kusu. Děšťová voda ze střech bude 
 svedena do nádrže na dešťovou vodu od firmy GLYNWED. Přepad z 
 nádrže bude veden do jednotné kanalizace.  
 
 4.16.2 VODOVODNÍ INSTALACE 
  Vodovodní instalace povede přes vodoměrnou šachtu napojenou na 
 přípojku HDPE na veřejný vodovod pomocí navrtávacího pasu.  
  Ohřev TUV bude realizovaný elektrickým kotlem. 
 
 4.16.3 ELEKTROINSTALACE 
  Elektroinstalace bude přes jističovou skříň s elektroměrem napojena 
 na veřejné silové vedení nízkého napětí. Jističová skříň bude umístěna na  
 zdi v chodbě u hlavního vstupu. Elektroměr bude umístěn ve skříni v  
 oplocení na hranici pozemku. 
 
 4.16.4 VYTÁPĚNÍ 
  Bude realizováno pomocí kotle na tuhá paliva. Trubní vedení budou 
 bezešvé měděné. Jednotlivá topidla budou značky Korado. 
 
 4.16.5 ROZVODY PLYNU 
  Rozvody plynu budou napojeny ve skříni HUP v oplocení na hranici 
 pozemku přípojkou LPE na veřejné plynovodní potrubí. 
 
5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu. 
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6. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY 
 
 6.1 Ekologie a ochrana ŽP 
  Stavba je v souladu s požadavky zákona č.185/2001 Sb.,zákona  
 č.381/2001 Sb., a s novelou 148/2006 Sb. 
 
 6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
  Základní požadavky na BOZP jsou určeny Nařízením vlády 
 č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
 ochranu zdraví při práci na staveništi, Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O  
 podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zákon  
 č. 309/2006, který upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
 práci v pracovně právních vztazích, Vyhláška č.362/2005 Sb. Požadavky na  
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  s nebezpečím pádu z 
 výšky nebo do hloubky. 
  
 Výčet základních povinností zhotovitele stavby: 
  -zhotovitel musí vybavit všechny pracovníky základními osobními  
 ochrannými pomůckami (pracovní obuv,rukavice, ochranné pracovní brýle) 
  -evidence všech pracovníků vyskytujících se na stavbě (příchod a  
 odchod) 
 Zhotovitel je povinen obeznámit pracovníky s technologickými postupy 
 prací, které budou tito pracovníci vykonávat. Dále je zaměstnavatel povinen 
 vést evidenci o provedení zkoušek, školení či odborné a zdravotní 
 způsobilosti pracovníků. 
 
  Pracovníci jsou povinni dodržovat požadavky na BOZP, které jsou 
 stanovené technologickými a pracovními postupy. 
   
7.   ÚPRAVY NA POZEMKU 
 
 7.1 Přístupové komunikace 
  Na pozemku investora jsou všechny zpevněné plochy tvořeny 
 zámkovou dlažbou, která je dělená na pojezdovou část a pochůznou.   
 Viz. Výpis skladeb konstrukcí. 
 
 7.2 Okapový chodník 
  Je proveden okolo celého objektu šířky 450mm. Chodník tvoří 
 zámková dlažba. 
  
 7.3 Terénní úpravy 
  Při zemních pracích převládají výkopy, je ale také třeba provést 
 drobné násypy. 
 
 7.4 Zeleň 
  Po provedení veškerých prací bude rozprostřena původní ornice z  
 deponie, umístěná na pozemku a bude vysázeno travní semeno na celém  
 pozemku, kromě míst se zpevněnými plochami. 
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 7.5 Oplocení 
  Oplocení kolem pozemku bude max. výšky 1,6m z drátovou výplní  
 potažené PVC, upínaných na ocelové sloupky. Plot z ulice bude proveden
 z betonové podezdívky a dřevěných latí. Vstupní branka bude otevíravá  
 stejně jako vjezdová brána. 
 
8.   VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
 Všechny stavební konstrukce budou provedeny dle příslušných 
technologických postupů za použití předepsaných detailů, doplňků a materiálů. 
Průběh výstavby bude kontrolován pravidelně v předem naplánovaných termínech 
nebo po ukončení ucelených částí. Tato dokumentace slouží jako dokumentace 
pro provedení stavby, na kterou navazuje výrobní dokumentace zhotovitele. 
 Pro všechny výrobky, konstrukce a materiály je splněn požadavek § 156 
zákona č.183/2006 Sb. Také budou dodrženy všechny související požadavky 
tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 6.5.2013                   Vypracoval: Bajer R adim 



Závěr 

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace, doplněná studiemi 
rodinného domu pro 5-6 člennou rodinu ve Škrdlovicích. Rodinný dům je navržen ve 
svažitém území jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím. Objekt je navržen jako 
zděný z cihelných bloků Porotherm. Konstrukce střechy je volena jako sedlová a plochá. 
Součástí rodinného domu je dvojgaráž a terasa přístupná z druhého podlaží. 

Pro architektonický návrh byly vypracovány studie, které jsou součástí této bakalářské 
práce.  

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání a je doplněna šesti výkresy 
znázorňující vybrané konstrukční části. V textové části je zpracován tepelně technický 
posudek, požárně bezpečnostní posudek, výpis prvků, výpis skladeb, technické zprávy, návrh 
schodišť a základů. 
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