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Abstrakt 
Bakalářská práce ,, Rodinný dům s kanceláří “. Objekt je situován v obci Libčany. Stavba 
je navržena jako dvou-podlažní, částečně podsklepený rodinný dům. Stavba má plochou 
střechu, nad kanceláří je terasa a nad rodinným je domem plochá střecha s říčním 
kamenivem. 
  
Klí čová slova 
rodinný dům, kancelář, částečně podsklepený, ploché střechy 
  
  
Abstract 
Bachelor´s thesis ,, Detached house with office “. The building is situated in village 
Libčany.  
The building is designed as 2-floor, partial basement detached house. The building has got 
flat roof, over the office is terrace and above the detached house is flat roof with river 
aggregate. 
  
Keywords 
detached house, office, partial basement , flat roofs  
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ÚVOD : 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU S KANCELÁŘÍ ( PŘÍLOHY B,C ). RODINNÝ 

DŮM JE ČÁSTĚČNĚ PODSKLEPENÝ A MÁ DVĚ NADZEMNÍ PODLAŽÍ. 
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Průvodní zpráva  

 

A) Identifikační údaje stavby a investora 

  

Charakter stavby:  Rodinný dům s kanceláří 

   č. parcely 142/4 

   novostavba  

Místo stavby:  Libčany 

Okres:   Hradec Králové 

Katastrální území: Libčany  

Vlastník parcely: Ing. Jaroslav Plodek, MVDr. Lenka Plodková 

Stavebník:  Ing. Jaroslav Plodek , Libčany , 503 22 

Projektant:  Stanislav Srpek, Libčany 47, 503 22 

   

Charakteristika stavby: 

Jedná se o nadstandardní rodinný dům s kanceláří. V suterénu se nachází technická 

místnost, garáž, koupelna s WC, domácí posilovna, sklep. V 1NP je situován bytový 

prostor s obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní, pokojem pro hosty, úklidovou 

místností, zádveří, hygienické zařízení a spíž. V levé časti se nachází kancelář se 

samostatným vstupem, chodbou, WC a kuchyňkou. Do druhého nadzemního podlaží 

vede dvouramenné schodiště, kde je umístěna noční zóna – ložnice propojená 

s pracovnou a koupelnou, dva samostatné dětské pokoje, koupelna přístupná z 

chodby a přístup na terasu z chodby.  

 

Budova je navržena ze systému Porotherm 24 Profi s tepelnou izolací ISOVER EPS 

70F tl 200mm. Střecha nad kanceláří  je jednoplášťová plochá – provozní  (na celé 

ploše jsou betonové dlaždice vymývané) a nad RD je jednoplášťová střecha 

neprovozní (stabilizace střechy je doplněna o prané říční kamenivo ). Fasáda 

kanceláře je škrábaná BAUMIT barvy žluté  a RD opatřen fasádou škrábanou BAUMIT 

barvy bílé. Na pozemku vlastníka je parkování pro klienty kanceláře. 

 

 

 



 

 

B) Stavební pozemek byl v minulosti zastavěn, jedná se o stavební parcelu. 

Okolní pozemky jsou zastavěny – zástavba rodinných domů.  Vlastníci nemají 

výhrady a souhlasí s výstavbou. Komunikace je ve vlastnictví obce Libčany – 

zástupce vyjádřil souhlas s výstavbou, obec nemá výhrady na stavbu. 

 

Sousední pozemky : parcela č.  142/3 – Ing. Kalina Štěpán, Kalinová Jaroslava 

     142/5 – Ing. Horák Václav, Ing. Horáková Irena 

     142/7 – obec Libčany – komunikace 

     144/1 – Zich Leoš 

 

C) Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Spodní 

voda byla naražena v hloubce 4,50 m pod terénem, stavba se nenachází 

v záplavové oblasti. V této oblasti je stav nízkého radonového rizika, což 

bylo i potvrzeno radonovým průzkumem. Na  pozemcích nebyla zjištěna 

kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by mohly 

ohrozit životní prostředí. Budova spadá do II. geotechnické kategorie. 

Stavba je přístupná přímo z komunikace bránou v oplocení pozemku. 

 

D) Žádné požadavky dotčených orgánů nebyly kladeny. 

 

E) Stavba splňuje dodržení podmínek platného znění vyhlášky o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 

 

F) Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí jsou splněny dle 

požadavků příslušných orgánů. 

 

G) Stavba bude realizována pouze na stávajícím a oploceném pozemku 

stavebníka. Lze předpokládat částečné znečištění přilehlé komunikace, 

které bude vždy odstraněno. V souvislosti s výstavbou se musí 

předpokládat s možností zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

 

H) Termíny zahájení a ukončení stavby: Zahájení stavby: 04/2014 

Ukončení stavby: 09/2015 

 



 

 

Do konce roku 2014 se provedou veškeré přípojky, zemní práce, základové 

konstrukce, svislé nosné a dělící konstrukce, vodorovné konstrukce, 

zastřešení objektu a výplně otvorů v obvodových zdech. 

V průběhu zimy se budou provádět příčky, instalace uvnitř objektu - rozvod 

plynu, slaboproudu, vody , kanalizace a rozvody ústředního topení. 

Následně začátku roku 2014 se provedou úpravy vnitřních povrchů stěn a 

konstrukce podlah. 

V další etapě se provedou malby a nátěry, kompletace elektroinstalace, 

topných těles, zařizovacích předmětů, a montáž vnitřních dveří. 

Dále probíhají dokončovací práce, venkovní úpravy tj. zpevněné plochy, 

napojení vnitřních rozvodů na předem  vybudované přípojky a venkovní 

konečné terénní úpravy.  V závěru kompletace prací. 

 

 

I)       Orientační cena stavby :   8 mil. Kč 

Obestavěný prostor : 1 655,42 m³ 

Zastavěná plocha : 213,83  m² 

Podlahová plocha : 482,2 m² 

Plocha staveb.pozemku : 1177 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 11/2012 

       Vypracoval:  STANISLAV SRPEK 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště, změny dokončené stavby, vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby,která je kulturní památkou,je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně. 

Jedná se o rodinný dům samostatně stojící, situovaný do katastrálního území Libčany 

na parcele č. č.142/4 na téměř rovné ploše. Stavba je dvoupodlažní, částečně 

podsklepená, s plochou střechou. Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani 

v památkové zóně. Dům je situován v zástavbě rodinných domů v okrajové části 

Libčan. Příchod k domu i vjezd do garáže je navržen z místní komunikace. 

 

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

souvisejících. 

Daná parcela je vedena jako stavební pozemek. Jedná se o stavbu zajišťující bydlení pro 

4 – 5 osob, v 2NP jsou situovány dva dětské pokoje, ložnice, dvě koupelny s WC, 

pracovna a přístup na terasu. 

V suterénu se nachází sklep, garáž, technická místnost, koupelna s WC, domácí 

posilovna.  

V přízemí je situován obývací pokoj, jídelna, kuchyň, pokoj pro hosty, úklidová 

místnost, zádveří, hygienické zařízení a spíž. V levé časti se nachází kancelář se 

samostatným vstupem, kuchyňkou, chodbou a WC. 

 

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

vnějších ploch. 

  Na vlastním pozemku bude zřízena provizorní vodoměrná šachta a budou zde 

nainstalovány mobilní buňky pro převlékání pracovníků, dále sociální zařízení, 

kancelář a buňka pro sklad nářadí. Celý pozemek bude oplocen. 

 Zemní práce budou spočívat ve strojním výkopu vlastní jámy sklepa. Z pracovní 

plochy bude přebytečná zemina přesunuta na skládku pro pozdější úpravy terénu. 

Ostatní výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy a 

ručními dokopávkami. Výkop jámy a základových rýh bude proveden v zemině F1 



 

 

– hlína štěrkovitá, předpokládané namáhání půdy je 0,25 MPa. Je nutné dbát 

bezpečnosti práce ohrazením výkopu jámy. 

 

Obvodové zdivo je navrženo z cihel Porotherm 24 Profi opatřeno tepelnou izolací ISOVER 

EPS 70F tl 200mm, vnitřní nosné zdi Porotherm 24 Profi a příčky Porotherm 11,5 P+D. 

Komínové zdivo je tvořeno systémem SCHIEDEL jednoprůduchový pro plynové vytápění. 

Suterénní zdivo obvodové je tvořeno ztraceným bedněním šířky 250mm od firmy Prefa 

opatřené tepelnou izolací STYRODUR 3035CS tl.200mm, vnitřní nosné zdivo a příčky 

stejné jako v nadzemních patrech. Stropy jsou montované, železobetonové předpjaté 

Spiroll PDP…/207 tl.200mm, pod nimi je železobetonový věnec. V objektu jsou navržena 

dvě dvouramenná železobetonová schodiště. 

Nad kanceláří  je plochá střecha provozní. Nad druhým patrem rodinného domu je 

zastřešení plochou střechou.  

Vnitřní povrchy stěn – štuková omítka + malba (případně keramický obklad) 

Vnější povrchy –  RD  – fasádní omítka škrábaná BAUMIT – bílé barvy 

    Kancelář - fasádní omítka škrábaná BAUMIT – žluté barvy 

     

Podlahy  – laminátová podlaha, keramická dlažba 

        Kročejová izolace zajištěna tepelnou izolací podlahy. 

Venkovní dlažba – betonové dlažba DITON 

Výplně otvorů – plastová okna s izolačním trojsklem, vstupní dveře plastové, vnitřní dveře 

dřevěné , garážová sekční vrata - trido.  

 

d,e)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Řešení technické a 

dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 

  Příjezdová cesta do přízemní garáže je vedena z místní komunikace, garáž je 

navržena pro jedno osobní auta. 

 Napojení na inženýrské sítě: 

1) kanalizace splašková a dešťová - veřejná kanalizace je jednotná zaústěna do 

ČOV města.  

 Napojení bude provedeno plastovým potrubím PVC KG.  

2) vodovod - přívod pitné a užitkové vody bude vodovodní přípojkou na veřejný 

vodovod. 



 

 

 3) plyn - plynovodní přípojka na zemní plyn bude provedena na veřejnou síť.  

Plynoinstalace bude předmětem samostatného projektu plynofikace rodinného 

domu. Plyn bude užíván pro vytápění a ohřev vody.   

4) elektrická energie - bude dodána kabelovou přípojkou z veřejné sítě do 

přípojkové skříně umístěné ve zděném sloupku na hranici pozemku. Z této 

přípojkové a elektroměrové skříně se provede napojení do rozvaděče v suterénu 

rodinného domu. Jsou požadovány zásuvkové a světelné okruhy.  

 

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

Z hlediska památkové péče se pozemek nenachází v chráněném území, ani jiným 

způsobem nepodléhá její ochraně.  

 Stavba ani její provádění nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.  

 Na stavebním pozemku budou vykáceny pouze staré stromy v místě budoucího 

 objektu rodinného domu. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací. 

V objektu se nepředpokládá pobyt osob s omezenou schopností pohybu. 

 

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

projektové dokumentace. 

Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Spodní voda 

byla naražena v hloubce 4,5 m pod terénem, stavba se nenachází v záplavové 

oblasti. V této  oblasti je stav nízkého radonového rizika, což bylo i potvrzeno 

radonovým průzkumem. Na  pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy 

nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by mohly ohrozit životní prostředí. 

 

 

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

výškový systém 

Objekt je umístěn na pozemku č. 142/4, v obci Libčany. Výškově je objekt osazen 

na okolní mírný rovinný terén, úroveň 0,000 = 251,50 m.n.m. Výškové zaměření 

bylo vztaženo ke dvěma vytyčovacím bodům. 

 



 

 

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

provozní soubory. 

rozdělení na stavební a inženýrské objekty: 

 SO01:  bydlení – rodinný dům 

 SO02-SO05  přípojky inženýrských sítí 

 SO06:  zpevněné plochy 

 SO07:  oplocení 

 

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

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, respektive jejich minimalizace. 

Dokončená stavba nemá na okolní pozemky negativní vliv, během provádění 

stavby bude při výkopových prací zabezpečena ochrana proti pádu do výkopu. Při 

stavebních pracích bude okolí stavby maximálně chráněno před prachem. Pokud 

dojde vlivem stavebních prací k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí, 

bude zajištěna její bezpečnost. 

 

l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Návrh objektu splňuje po stránce materiální i technologické požadavky na ochranu 

zdraví a bezpečnosti pracovníků při vlastním provozu. 

 Při provádění stavebních prací budou dodržovány požadavky BOZP. 

Pracovníci budou seznámeni s příslušnými požadavky a nařízení BOZP a bude 

požadováno jejich dodržování. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni. 

 

 

2) Mechanická odolnost a stabilita 
a)  Zřícení stavby nebo její části. 

Zřícení stavby bude zabráněno zajištěním technologických postupů a projektové 

dokumentace, dále pak dodržením tvaru a uspořádáním prvků dle statického výpočtu. 

 

b)  Větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

Pro zajištění minimálních průhybů je potřeba přesně dodržet stanovené doby pro 

odbedňování betonových prvků, tyto doby jsou stanoveny v technologických 

předpisech jednotlivých konstrukcí. 



 

 

 

3)  Požární bezpečnost. 

Požárně bezpečnostní řešení objektu (PBŘ) je řešeno v části C4. 

 

4)  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí. 

Jedná se o objekt pro bydlení s kanceláří, s minimálními dopady na životní prostředí. 

Objekt je nevýrobní a bez prvků s negativními účinky. Materiály použité ve stavbě 

ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat žádný negativní vliv na zdraví osob, 

zdravé životní podmínky a životní prostředí. 

 

5)      Bezpečnost při užívání. 

  Objekt je navržen v souladu s „Obecně technickými požadavky na výstavbu“ a 

budou dodržovány příslušné požadavky a nařízení BOZP. 

 

6)  Ochrana proti hluku.  

Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky na objekt 

nebo na vnitřní prostředí v něm. Stavba nebude vykazovat negativní vliv na okolní 

stavby. 

 

7)  Úspora energie a ochrana tepla. 

Požadavky na energetickou náročnost byly splněny, navržená budova je v souladu 

s platnou normou a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody 

výpočtu energetické náročnosti budov. 

Navržené konstrukce vykazují velmi malé tepelné ztráty je použito kvalitních 

materiálů pro tepelné izolace a pro konstrukce na styku s vnějším prostředím a 

splňují min. požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2. 

 

8)  Řešení přístupu a užívání stavby osobami schopností pohybu a orientace. 

V objektu pro bydlení  není uvažováno s přítomností osob s omezenou schopností 

pohybu. 

 

 

 

 



 

 

9)  Ochrana stavby před skodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

V okolním prostředí nehrozí výskyt nepříznivých vlivů vnějšího prostředí jako je 

agresivní spodní voda apod. Území Libčan patří do oblasti nízké kategorie 

radonového rizika. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nehrozí ani výskyt seismických vlivů a 

budova se nenachází v poddolovaném území či ochranném a bezpečnostním pásmu. 

Objekt je standardně chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle platných 

vyhlášek a ČSN. 

Stavba je situována do klidné zástavby, intenzita dopravy na veřejné komunikaci 

nepřekročí stanovené limity v oblasti hluku. 

 

10)  Ochrana obyvatelstva. 

Objekt nevznáší nároky na zvláštní stavby či opatření k ochraně obyvatelstva. 

 

11)  Inženýrské stavby 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod. 

Odvodnění bude řešeno při hloubení základové jámy a při provádění základů. 

 Kanalizace je řešena jako jednotná.  

b)  Zásobování vodou. 

Objekt je napojen na veřejné vodovodní potrubí. Hlavní uzávěr vody a vodoměrná 

sestava jsou umístěny uvnitř budovy cca 1 m od stěny. Spád přípojky je 0,5% 

směrem k řadu. Potrubí přípojky bude uloženo  do pískového lože a obsyp potrubí 

bude až do výše 200 mm nad horní hranu trubky. 

 

 

c)  Zásobování energiemi. 

Objekt bude napojen na přípojku plynu. HUP je umístěn na hranici pozemku. 

Přípojka NN bude napojena do přípojkové a elektroměrové skříně umístěné na 

hranici pozemku a odtud bude provedena přípojka až do suterénu RD. 

 

d)  Řešení dopravy. 

Dopravní napojení na pozemek zajištěno z místní komunikace č.p. 142/7 po nově 

 vybudované dlážděné příjezdové komunikaci. 

 



 

 

e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav. 

Bude zde provedena navážka zeminy, pro srovnání pozemku ( použita zemina ze 

skládky na pozemku) a následné zatravnění pozemku. 

 

12)   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

Na stavbě se nebudou vyskytovat žádné výrobní či nevýrobní zařízení staveb. 
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1) Identifikace stavby  
 
Charakter stavby:  Rodinný dům s kanceláří 
   č. parcely 142/4 
   novostavba  
Místo stavby:   Libčany 
Okres:    Hradec Králové 
Katastrální území: Libčany  
Vlastník parcely: Ing. Jaroslav Plodek, MVDr. Lenka Plodková 
Stavebník:  Ing. Jaroslav Plodek , Libčany , 503 22 
Projektant:  Stanislav Srpek, Libčany 47, 503 22 
 
2)  Účel objektu 
Jedná se o nadstandardní rodinný dům s kanceláří. V suterénu se nachází technická místnost, 
garáž, koupelna s WC, domácí posilovna, sklep. V 1NP je situován bytový prostor s obývacím 
pokojem, jídelnou, kuchyní, pokojem pro hosty, úklidovou místností, zádveří, hygienické 
zařízení a spíž. V levé časti se nachází kancelář se samostatným vstupem, chodbou, WC a 
kuchyňkou. Do druhého nadzemního podlaží vede dvouramenné schodiště, kde je umístěna 
noční zóna – ložnice propojená s pracovnou a koupelnou, dva samostatné dětské pokoje, 
koupelna přístupná z chodby a přístup na terasu z chodby. 
 
Stavba se nachází na katastrálním území obce Libčany na parcele číslo 142/4. Terén pozemku 
je skoro rovný. Pozemek má skoro obdélníkový tvar. Objekt na navržen cca 30m od stávající 
komunikace. Stavba je dvoupodlažní s částečným podsklepením, zastřešení je plochými 
střechami. Výška objektu je cca 8,42m. Na pozemku se nachází parkovací místa, přístupné 
z místní komunikace parcely číslo 142/7. Okolní pozemky jsou zastavěny – zástavba rodinných 
domů. 
 
 
3)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Jedná se o nadstandardní rodinný dům s kanceláří o dvou nadzemních podlaží a částečným 
podsklepením. Část pozemku před objektem slouží jako parkoviště a zbylá část slouží 
k odpočinku a relaxování. V suterénu se nachází technická místnost, garáž, koupelna s WC, 
domácí posilovna, sklep. V 1NP je situován bytový prostor s obývacím pokojem, jídelnou, 
kuchyní, pokojem pro hosty, úklidovou místností, zádveří, hygienické zařízení a spíž. V levé 
časti se nachází kancelář se samostatným vstupem, chodbou, WC a kuchyňkou. Do druhého 
nadzemního podlaží vede dvouramenné schodiště, kde je umístěna noční zóna – ložnice 
propojená s pracovnou a koupelnou, dva samostatné dětské pokoje, koupelna přístupná z 
chodby a přístup na terasu z chodby. 
Střecha nad kanceláří  je jednoplášťová plochá – provozní  (na celé ploše jsou betonové 
dlaždice vymývané) a nad RD je jednoplášťová střecha neprovozní (stabilizace střechy je 
doplněna o prané říční kamenivo ).  Fasáda kanceláře je škrábaná barvy žluté a rodinný 
dům je opatřen fasádou škrábanou barvy bílé. Oddělení vstupu do kanceláře od rodinného 
domu bude živým plotem. Na pozemku budou vydlážděny zpevněné plochy a ostatní část 
bude zatravněna. 
 



 

 

4)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení  
Celková plocha pozemku 1177 m² 
Zastavěná plocha pozemku 213,83 m² 
Podlahová plocha  482,2 m² 
Zpevněné plochy  411 m² 
Zeleň    552,17 m² 

 
Stěna s hlavním vstupem je orientována k severozápadu ( orientace místností – 
zádveří, úklidová místnost, koupelna). K severovýchodu je orientovaná kacelář. Na 
jihovýchodní a jihozápadní stranu jsou orientovány pokoje, obývací pokoj a jídelna. 

 
5)  Technické a kce řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 
 

Zemní práce – budou probíhat postupně pod stavebním dozorem. Budou 
prováděny stavební mechanizací a ručními dokopávkami. Zemina z výkopů bude 
použita na terénní úpravy. 
Základové konstrukce – Minimální hloubka založení je do nezámrzné hloubky, 
hlouba založení dle výpočtu. Základové pásy provedeny z betonu C25/30 a 
betonová deska tloušťky 150mm z betonu C25/30 vyztužená KARI sítí. V místech 
příček bude zdvojení výztuže.  
 
Svislé konstrukce - Obvodové zdivo je navrženo z cihel Porotherm 24 Profi 
opatřeno tepelnou izolací ISOVER EPS 70F tl 200mm, vnitřní nosné zdi Porotherm 
24 Profi a příčky Porotherm 11,5 P+D.  Suterénní zdivo obvodové je tvořeno 
ztraceným bedněním šířky 250mm od firmy Prefa opatřené tepelnou izolací 
STYRODUR 3035CS tl.200mm, vnitřní nosné zdivo a příčky stejné jako 
v nadzemních patrech. Komínové zdivo je tvořeno systémem SCHIEDEL 
jednoprůduchový pro plynové vytápění. 
 
Vodorovné konstrukce - Stropy jsou montované, železobetonové předpjaté 
panely Spiroll PDP…/207 tl.200mm, pod nimi je  železobetonový věnec,navržen 
statikem. Překlady v obvodových zdech 1S jsou POROTHERM 7 a v příčkám jsou 
překlady POROTHERM 11,5.  V obvodovém zdivu 1NP, 2NP jsou překlady 
nahrazeny ztužujícím železobetonovým věncem,který je navržen statikem. 
V nosném zdivu překlady POROTHERM 7 a v nenosném zdivu překlady 
POROTHERM 11,5. 
 
 Konstrukce střechy – Stavba má ploché střechy. Plochá střecha nad  kanceláří 
je navržena jako  – provozní  (na celé ploše jsou betonové dlaždice vymývané) a 
nad RD je jednoplášťová střecha neprovozní (stabilizace střechy je doplněna o 
prané říční kamenivo ).  Zateplení střech je tepelnou izolací ISOVER EPS 200 o 
celkové tloušťce  200mm. 
 
Izolace proti radonu a vodě - V okolním prostředí nehrozí výskyt nepříznivých 
vlivů vnějšího prostředí jako je agresivní spodní voda apod. Území Libčan patří do 
oblasti nízké kategorie radonového rizika. Izolace je navržena proti zemní vlhkosti. 
 
 



 

 

6)  Tepelně technické vlastnosti stavebních kce a výplní otvorů 
Výpočty a posouzení kce – tepelně technické posouzení. Stavební konstrukce 
splňují hodnoty ČSN 73 0540-2. 
 

7)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologickém a 
hydrogeologickém průzkumu 

 Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Spodní voda 
byla naražena v hloubce 4,50 m pod terénem, stavba se nenachází v záplavové 
oblasti. V této  oblasti je stav nízkého radonového rizika, což bylo i potvrzeno 
radonovým průzkumem.  Základové pásy provedeny z betonu C25/30. Základová 
deska z betonu C25/30, která je vyztužena KARI sítí. Budova spadá do II. 
geotechnické kategorie.  

 
8)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
Dokončená stavba nemá na okolní pozemky negativní vliv, během provádění 
stavby bude při výkopových prací zabezpečena ochrana proti pádu do výkopu. Při 
stavebních pracích bude okolí stavby maximálně chráněno před prachem. Pokud 
dojde vlivem stavebních prací k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí, 
bude zajištěna její bezpečnost. 

 
9)         Dopravní řešení 

 Příjezdová cesta do garáže je vedena z místní komunikace, garáž je navržena pro 
 jedno osobní auta. Na pozemku se nachází parkovací místa, přístupné z místní 
komunikace parcely číslo 142/7. 

   
10)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
V okolním prostředí nehrozí výskyt nepříznivých vlivů vnějšího prostředí jako je 
agresivní spodní voda apod. Území Libčan patří do oblasti nízké kategorie 
radonového rizika. Stavba se nenachází v záplavovém území. Nehrozí též ani 
výskyt seismických vlivů a budova se nenachází v poddolovaném území či 
ochranném a bezpečnostním pásmu. Objekt je standardně chráněn před škodlivými 
vlivy vnějšího prostředí dle platných vyhlášek a ČSN. Stavba je situována do klidné 
zástavby, intenzita dopravy na veřejné komunikaci nepřekročí stanovené limity 
v oblasti hluku. 

 
11)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Provedení všech konstrukcí bude dle technologických předpisů a postupů, platných 
norem a vyhlášek. Provedení všech konstrukcí bude za použití všech předepsaných 
materiálů, doplňků a detailů. 

 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 11/2012 
       Vypracoval:  STANISLAV SRPEK 



 

 

ZÁVĚR : 
Závěrem bakalářské práce je zpracovaná výkresová část dokumentace pro stavbu 

rodinného domu s kanceláří a tepelně technické a požární posudky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
183/2006 Sb. Stavební zákon 

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využití území 

ČSN 73 0540 – 1,3,4 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budou, požadavky 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

 

Ing. Libor Matějka, Ph.D.: Pozemní stavitelství III – Šikmé a strmé střechy – modul M01, 

VUT Brno, Ústav pozemního stavitelství, Brno, 2005. 

 

Ing. Jarmila Klimešová, Nauka o pozemních stavbách – modul MO4, VUT Brno, Ústav 

pozemního stavitelství, Brno, 2005. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 
RŠ REVIZNÍ ŠACHTA 

VŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

HUP  HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU 

1S SUTERÉN 

1NP PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

2NP DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

PT PŮVODNÍ TERÉN 

UP UPRAVENÝ TERÉN 

Č.P. ČÍSLO POPISNÉ 

S  SEVER 

SV SEVEROVÝCHOD 

SZ SEVEROZÁPAD 

JV JIHOVÝCHOD 

JZ JIHOZÁPAD 

SPB STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

RD  RODINNÝ DŮM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

B – STUDIE, PODKLADY 

 - SITUACE     M1:200 

 - ZÁKLADY     M1:100 

 - PŮDORYS 1S    M1:100 

 - PŮDORYS 1NP    M1:100 

 - PŮDORYS 2NP    M1:100 

 - ŘEZ      M1:100 

 - STŘECHA     M1:100 

 - POHLED NA STŘECHU   M1:100 

 - SCHÉMA STROPU    M1:100 

 - POHLEDY      M1:100 

 - STUDIE 

 - PODKLADY OD VÝROBCŮ 

 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

C1 – TEXTOVÁ ČÁST 

 - VÝPIS VÝROBKŮ PRO 1NP 

 - SKLADBY PODLAH A KONSTRUKCÍ 

 - DIMENZE ZÁKLADŮ 

 - VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 

C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST 

 - VÝKRES Č.1 - SUTUACE     M1:200 

 - VÝKRES Č.2 - ZÁKLADY     M1:50 

 - VÝKRES Č.3 - PŮDORYS 1S    M1:50 

 - VÝKRES Č.4 - PŮDORYS 1NP    M1:50 

 - VÝKRES Č.5 - PŮDORYS 2NP    M1:50 

 - VÝKRES Č.6 - ŘEZ A-A´     M1:50 

 - VÝKRES Č.7 - PŮDORYS STŘECHY   M1:50 



 

 

- VÝKRES Č.8 - STROP NAD 1NP    M1:50 

 - VÝKRES Č.9 - POHLEDY SZ, SV    M1:100 

 - VÝKRES Č.10 - POHLEDY JV, JZ    M1:100 

 - VÝKRES Č.11 - DETAIL VSTUP NA STŘECHU  M1:5 

 - VÝKRES Č.12 - DETAIL B – ZÁKLADOVÝ PÁS  M1:5 

 - VÝKRES Č.13 - DETAIL STŘEŠNÍ VPUSŤ  M1:5 

 - VÝKRES Č.14 - DETAIL A – ATIKA   M1:5 

 

C3 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA, PROSTUP TEPLA OBÁLKOVOU 

METODOU 

 - TEPELNÁ JÍMAVOST PODLAHY 

- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA KCE V KOUTECH 

 

C4 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 - VÝKRES P1 - PŮDORYS 1S    M1:100 

 - VÝKRES P2 - PŮDPRYS 1NP    M1:100 

 - VÝKRES P3 - PŮDORYS 2NP    M1:100 

 - VÝKRES P4 - SITUACE     M1:100 

 

C5 – BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ 

 - OBECNÉ POJEDNÁNÍ O JENOPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECHÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHY 
Viz. Samostatné složky bakalářské práce B, C1, C2, C3, C4, C5


