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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s kanceláří. Objekt je 

situován v okrese Brno-město, v katastrálním území Brno-Tuřany. Dům je navržen pro 

čtyřčlennou rodinu. Je dvojpodlažní a částečně podsklepený. Je použita zděná technologie a 

podélný nosný systém. Zastřešení objektu je provedeno pomocí dvou střešních rovin pultové 

střechy s opačným sklonem.  

  
Klí čová slova 
Rodinný dům, volně stojící, kancelář, dvojpodlažní, částečně podsklepený, pultová střecha  
  
  
  
Abstract 

This thesis deals with the design documentation of a house with the office. The building is 

situated in the district of Brno-city, in the cadastral Brno-Tuřany. The house is designed for a 

family of four. It is double deck and partial basement. It used brick technology and a 

longitudinal support system. Roofed building is done using two roof planes shed roof with the 

opposite gradient.  

  
Keywords 
Family house, freestanding, office, double deck, partial basement, shed roof  
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s kanceláří. Objekt je 

situován v okrese Brno-město, v katastrálním území Brno-Tuřany. Dům je navržen pro 

bydlení čtyřčlenné rodiny. Je dvojpodlažní a částečně podsklepený. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
1. Identifika ční údaje: 

 
Název stavby: Rodinný dům s kanceláří 

Místo stavby:  k. ú. Tuřany (okres Brno-město) par. č. 1467/1 

Stavebník: Martin Vondrák, Botanická 10, 602 00 Brno 

Projektant:  Martin Vondrák, Botanická 10, 602 00 Brno 

Způsob provedení stavby: dodavatelsky 

 

2. Základní charakteristika stavby a její účel: 

Stavba pro bydlení a komerci, novostavba částečně podsklepeného dvojpodlažního 

rodinného domu s kanceláří. Zděná technologie z keramických tvárnic HELUZ. 

Pultová střecha s opačně sklonitými rovinami. Volně stojící stavba na mírně sklonitém 

terénu. 

 
3. Provedené průzkumy a napojení na infrastrukturu: 

Byl proveden průzkum radonového rizika v půdním podloží. Radonové riziko bylo 

stanoveno jako střední. Pomocí hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina 

podzemní vody v úrovni, v níž by mohla ovlivnit nebo zkomplikovat zakládání stavby. 

Kolem pozemku vede stávající veřejná komunikace pro pěší a asfaltová komunikace 

pro motoristy. Pod těmito komunikacemi vedou inženýrské sítě. Na pozemek byly 

přivedeny přípojky vody, kanalizace, plynu, sdělovacích kabelů a elektřiny. 

 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Veškeré podmínky byly splněny a zapracovány do dokumentace pro stavební 

povolení. 

 
5. Údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Dům splňuje technické požadavky dle vyhlášky č. 268/2009Sb. o technických 

požadavcích na stavby, dle vyhlášky č.501/2006Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. 

6. Údaje o shodě s ÚPD (územně plánovací dokumentací): 

Navrhovaný dvoupodlažní dům se zastavěnou plochou 125m2 podléhá stavebnímu 

povolení a je v souladu s územně plánovací dokumentací. 



 
7. Věcné a časové vazby stavby na okolní a jiná opatření v dotčeném území: 

Počátek výstavby je plánován na začátek 5. měsíce roku 2014. Veškeré venkovní 

práce před zazimování objektu by měly být zhotoveny před obdobím mrazu, 

nejpozději však koncem 11. měsíce roku 2014. Ukončení stavebních prací na budově 

je plánováno na 9. měsíc roku 2015. 

 
8. Předpokládaná doba výstavby: 

Předpokládaná doba výstavby se odhaduje na cca 1,5 roku 
 

9. Předpokládané investiční náklady: 

Zastavěná užitková plocha je 136,51m2. Odhad ceny objektu činí 6mil. Kč. 
 
 
 

V Brn ě, květen 2013      Vypracoval Martin Vondrák 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště: 

Pozemek p.č. 1467/1 se nachází na území města Brna, městské části Tuřany. Na pozemku se 

nenachází žádný objekt. Pozemek má svažitý terén, je zatravněný a napojený na stávající 

asfaltovou komunikaci. Lokalita slouží k zástavbě budov pro bydlení. 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Novostavba se nachází na severozápadní straně pozemku. Objekt je navržen jako 

dvojpodlažní podsklepený volně stojící rodinný dům s kanceláří. Garáž situovaná 

v podzemním podlaží je napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Nosný systém objektu 

je navržen jako podélný, zděnou technologií z keramických tvárnic HELUZ a keramickým 

stropem HELUZ-MIAKO. Dům má pultovou střechu s dvěma střešními rovinami opačného 

sklonu. Hlavní vstup je situován v severozápadní části pozemku. V 1.NP se nachází zádveří, 

chodba, pokoj, WC, koupelna, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. V provozně 

oddělené části objektu se samostatným vstupem je kancelář s kuchyňkou a WC. 

Ve 2.NP se nachází chodba, šatna, WC, koupelna, dva dětské pokoje a ložnice. Garáž je 

situována v podzemním podlaží společně s technickou místností, skladem zeleniny, skladem a 

chodbou. Jednotlivá podlaží jsou spojena monolitickým dvouramenným schodištěm 

s mezipodestou. Vytápění objektu je zajištěno teplovodním vytápěním. Plynový kotel bude 

umístěn v technické místnosti v 1S. V místnostech jako je chodba, WC, koupelna a pokoj pro 

hosty bude použité podlahové topení. 

 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a IS a řešení vnějších ploch: 

Základy rodinného domu tvoří základové pasy z prostého betonu C12/15. Jsou 

přibližné v hloubce 3,8m, v nepodsklepené části pod kanceláří jsou základy schodovitě 

odstupňovány do hloubky 1,85m. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou v 1S zhotoveny z betonových tvárnic BTB od 

firmy Prefa. Nadzemní podlaží domu jsou vyzděny z keramických tvárnic HELUZ. 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří keramické skládané stropy HELUZ s pozedními 

věnci, které probíhají okolo celého objektu a ztužují jej. 

Schodiště je monolitické, dvouramenné, pravotočivé. Použití železobetonu C 16/20. 

Šířka schodišťového ramene činní 900mm. Schodišťové stupně jsou vyneseny podestami, 



které jsou vetknuty do přilehlých nosných zdí. Podestu tvoří železobetonová deska tloušťky 

120mm. Zábradlí ve schodišťovém zrcadle je nerezové, tyčové s vodorovnou výplní. 

Zastřešení objektu tvoří pultová střecha skládající se ze dvou střešních rovin 

s opačným sklonem 7°. Nad levou částí domu se nosná konstrukce střechy skládá z vazníků 

z lepeného lamelového dřeva. Předpokládané Nosnou konstrukci nad pravou částí objektu 

tvoří dřevěné krokve kotvené do pozednice. Použité řezivo:smrk. 

Střešní krytinu tvoří titanzinkový falcovaný plech tl. 0,7mm. Kotvena do bednění, na 

němž jsou nalepeny a nataveny dva modifikované asfaltové SBS pásy. 

 Jednoprůduchový komín bude proveden z tvarovek SCHIEDEL UNI PLUS 

360x360mm. Vnitřní keramická vložka o průměru 200mm.  

 Příčky jsou zděny z keramických tvárnic HELUZ 14 A HELUZ AKU 11,5. Spojení 

tvarovek pomocí malty VC 2,5. 

 Veškeré hydroizolace jsou provedeny z modifikovaných asfaltových SBS pásů. Typ 

vložky a počet pásů dle skladby jednotlivých konstrukcí. 

 Objekt je dodatečně zateplen pomocí sytému ETICS.  

Okna i dveře jsou dřevěná. 

Barevné provedení objektu je v interiéru bílé nebo dle přání investora. Fasáda 

v exteriéru má barvu RAL 1018 (zinková žlutá). 

 Větrání přirozené, okny. Odsavač par v kuchyňském koutě nad plynovým sporákem. 

Odvětrání místností s hygienickým zařízením pomocí ventilátoru. 

 

Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, plyn, elektřina a 

sdělovací kabely. 

 

Vnější plochy jsou zatravněny. Zpevněné plochy vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou. 

Okapový chodník zhotoven z betonových dlaždic. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Kolem severozápadní strany pozemku vede stávající komunikace pro pěší a asfaltová 

komunikace pro motoristy, na niž bude vytvořen nájezd z budoucí garáže. Nájezd bude 

opatřen na rozhraní s asfaltovou komunikací nájezdovým obrubníkem a po obou stranách 

vyznačen pásem zámkové dlažby v odstínu červené barvy. Pod těmito komunikacemi vedou 

inženýrské sítě. Na pozemek byly přivedeny přípojky plynu, vody, kanalizace, sdělovacích 

kabelů a elektřiny. Elektrická rozvodná skříň společně s hlavním uzávěrem plynu a 



plynoměrem bude umístěna v plotě na hranici pozemku. Vodoměrná a kanalizační šachta 

jednotné kanalizace, budou umístěny v přední části pozemku. Přípojka sdělovacích kabelů 

bude vedena až do objektu. 

 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury: 

Parkování obyvatel rodinného domu je umístěno ve vnitřní garáži v 1. PP objektu. Pro 

parkování klientů kanceláře jsou zřízena dvě parkovací stání v pravé přední části pozemku. 

Všechny parkovací místa jsou napojeny na stávající asfaltovou komunikaci probíhající kolem 

pozemku. 

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nebudou vytvářeny žádné zplodiny ani 

nebezpečné odpady. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. Vzniklý komunální 

odpad a odpad od realizace stavby bude odklizen do nejbližší sběrny odpadu. 

 
g) Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 

Bezbariérové užívání stavby není řešeno. 

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

Pro průzkumy a měření bude použito podkladů: 

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku – na základě prověření geologické skladby 

na pozemku a z ní odvozené plynopropustnosti zeminy pro radon a výsledků naměřené 

objemové aktivity radonu v půdním vzduchu lze pozemek zařadit do střední radonového 

rizika. 

 
Hydrogeologický průzkum – Díky provedenému hydrogeologickému průzkumu nebyla 

zjištěná hladina podzemní vody v úrovni ovlivňující výstavbu objektu. 

 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický polohový a výškový systém: 

Polohové a výškové osazení objektu je řešeno ve výkresu ZÁKLADY, SITUACE 

s vyznačením inženýrských sítí, vytyčovacích bodů v rozích objektu s jejich výškopisnou a 

polohopisnou kótou vzhledem k pevným bodům. 

 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 

Stavební objekty: 

SO 01 Rodinný dům s kanceláří 

SO 02 Dřevěný plot s podezdívkou 

SO 03 Jednoduchý drátěný plot 

SO 04 Živý plot 

 

Inženýrské objekty: 

SO 05 přípojka plynu 

SO 06 přípojka kanalizace 

SO 07 přípojka vody 

SO 08 přípojka sdělovacích kabelů 

SO 09 přípojka elektřiny 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky, vliv stavby na okolí: 

Stavba nemá vliv na okolní pozemky ani na okolí stavby. Ke stavbě bude použit vlastní 

pozemek. 

 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP č. 362/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Před zahájením prací bude vytyčen průběh inženýrských sítí. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Materiály použité při stavbě musejí mít platné certifikáty, kterými dokazují, že svými 

vlastnostmi splňují požadavky zákona 183/2006 Sb. §156 Požadavky na stavby. Taktéž 

stavební práce musí být prováděny dle platných norem. 

 
3. Požární bezpečnost 

Dokumentace pro požární bezpečnost viz příloha C3. Objekt bude z hlediska požární 

bezpečnosti řešen dle současně platných zákonů a vyhlášek a podle platného kodexu norem 

požární bezpečnosti.  

 



4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Všechny požadavky hygienických norem a legislativy jsou konstrukcí budovy a použitými 

materiály splněny. 

Během procesu výstavby a po dokončení stavby budou tříděny a likvidovány odpady 

v nejbližším sběrném dvoře. Seznam možných odpadů: č. odpadu: 150101-papírové a 

lepenkové odpady, 150102-plastové obaly, 170106-zbytky betonu,cihel a keramického 

odpadu, 170102-dřevo, 170802-materiály na bázi sádry. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a 

zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

Stavební činností na pozemku nevzniknou žádné negativní vlivy na životní prostředí. Povaha 

objektu vylučuje zatížení okolí nadměrným hlukem a prašností. Jednotná kanalizace bude 

zaústěna do obecní kanalizace. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 

 
 
5. Bezpečnost při užívání 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních 

předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. Bezpečnost stavby je zajištěna 

uzemněnou elektroinstalací. 

 
6. Ochrana proti hluku 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 

zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí 

budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/200 Sb. O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále dle zákona č. 258/2000 Sb. O 

ochraně veřejného zdraví. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně technické parametry stavby splňují normou ČSN EN 730540-2,2011 dané hodnoty a 

z energetického hlediska je budova zařazena do skupiny -  C, vyhovující. Výpočet a 

posouzení objektu viz Tepelně technický posudek, příloha C2. 

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

orientace 
Stavba není řešena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 



9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Na stavbě je celoplošně provedena hydroizolace proti stavební vlhkosti, která bude zároveň 

sloužit jako izolace proti pronikání radonu do objektu Agresivní a tlaková voda nebyly v okolí 

stavby zjištěny. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 

Není v objektu řešena, počítá se s využitím stávajících krytů. 
 
11. Inženýrské stavby 

Objekt je napojen na jednotnou obecní kanalizaci, městský vodovod, plynovod, elektřinu a 

komunikaci. Pozemek okolo stavby bude upraven do mírného sklonu, zatravněn a osázen 

vegetací dle přání investora. 

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Není v objektu řešeno. 
 
 
V Brn ě, květen 2013      Vypracoval Martin Vondrák 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. Základní údaje: 
 
 1.1 Název a místo stavby:  Rodinný dům s kanceláří,  

  k.ú. Tuřany (okres Brno-město) par. č. 1476/1 

 1.2 Investor: Martin Vondrák, Botanická 10, 602 00 Brno 

 1.3 Dodavatel: svépomoci 

 1.4 Projektant: Martin Vondrák, Botanická 10, 602 00 Brno 

 1.5 Místo a datum: V Brně dne 10. 1. 2013  

2. Seznam příloh výkresů: 
 
 - 02 SITUACE   M 1:100 
 - 03 ZÁKLADY   M 1:50 
 - 04 PŮDORYS 1S   M 1:50 
 - 05 PŮDORYS 1NP   M 1:50 
 - 06 PŮDORYS 2NP  M 1:50 
 - 07 PŮDORYS STŘECHY  M 1:50 
 - 08 ŘEZ A – A´   M 1:50 
 - 09 ŘEZ B – B´   M 1:50 
 - 10 STROP 1S   M 1:50 
 - 11 STROP 1NP   M 1:50 
 - 12 STROP 2NP   M 1:50 
 - 13 POHLEDY SZ, JZ  M 1:50 
 - 14 POHLEDY SV, JV  M 1:50 
 - 15 DETAIL A   M 1:5 
 - 16 DETAIL B   M 1:5 
 - 17 DETAIL C   M 1:5 
 - 18 DETAIL D  M 1:5 
 
 - 19 DETAIL E  M 1:5 
 - VÝPIS PRVKŮ 
3. Architektonicko-dispoziční řešení: 
 
 3.1 Podklady pro projekt 
Podkladem pro projektové řešení stavby byl průzkum radonového rizika v půdním podloží. 

Radonové riziko bylo stanoveno jako střední. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum, 

který nepotvrdil hladinu podzemní vody v úrovni budoucích základů objektu. Dalším 

podkladem byly informace o vedení inženýrských sítí ve veřejné komunikaci. 

 
 3.2 Rozčlenění na stavební objekty  
Stavební objekty: 

SO 01 Rodinný dům s kanceláří 

SO 02 Dřevěný plot s podezdívkou 



SO 03 Jednoduchý drátěný plot 

SO 04 Živý plot 

 

Inženýrské objekty: 

SO 05 přípojka plynu 

SO 06 přípojka kanalizace 

SO 07 přípojka vody 

SO 08 přípojka sdělovacích kabelů 

SO 09 přípojka elektřiny 

 
 3.3 Funkční a dispoziční řešení 
Rodinný dům je funkčně rozdělen na dvě části. Obytná část má hlavní vstup situován 

v severozápadní části pozemku. V 1.NP se nachází zádveří, chodba, pokoj, WC, koupelna, 

obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem. V provozně oddělené části objektu se 

samostatným vstupem je kancelář s kuchyňkou a WC. 

Ve 2.NP se nachází chodba, šatna, WC, koupelna, dva dětské pokoje a ložnice. Garáž je 

situována v podzemním podlaží společně s technickou místností, skladem zeleniny, skladem a 

chodbou. Jednotlivá podlaží jsou spojena monolitickým dvouramenným schodištěm 

s mezipodestou. Vytápění objektu je zajištěno teplovodním vytápěním. Plynový kotel bude 

umístěn v technické místnosti v 1S. V místnostech jako je chodba, WC, koupelna a pokoj pro 

hosty bude použité podlahové topení. 

 
 3.4 Architektonické a výtvarné řešení 
Novostavba se nachází na severozápadní straně pozemku. Půdorys objektu připomíná 

písmeno L. Obě funkční části objetu mají vlastní vstup a vlastní parkovací stání. Zastřešení 

stavby je provedeno pomocí dvou pultových střech opačného sklonu.  

 
 3.5 Technické řešení 
Konstrukční systém rodinného domu je řešen zděnou technologií jako podélný se skládanými 

keramickými stropy. Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, 

plyn, elektřina a sdělovací kabely. 

 



4. Stavebně konstrukční řešení 
 
 4.1 Zemní práce 
Před provedením výkopových prací bude z pozemku sejmuta ornice v mocnosti 20cm. Část 

ornice bude deponována v jihovýchodní části pozemku pro konečné úpravy terénu. 

Hydrogeologickým průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce ovlivňující 

zakládání stavby. Výkop základů bude rozšířen o 600mm a bude provedeno svahování 

v poměru 1:2. Zemina nacházející se na pozemku je zatříděna jako hlinitopísčitá. Zemina je 

snadno rozpojitelná a dobře těžitelná.  Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Dále byl 

proveden radonový průzkum, který odhalil střední radonovou aktivitu. 

 
 4.2 Základové konstrukce 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Hloubka základové spáry 

je v podsklepené části 3,3m pod úrovní čisté podlahy a pod nepodsklepenou částí domu je 

hloubka založení odstupňovaná pod úhlem 45°, nejméně však 0,9m pod úrovní terénu. 

Podkladní beton třídy C 12/15 a tloušťky 150mm bude vyztužen kari sítí tl. 5mm, oka 

100x100mm. 

 
 4.3 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo v 1S je tvořeno z betonových tvárnic BTB 50/40/24, (vyztužení těchto 

tvárnic předepíše statik). V nadzemních podlažích jsou obvodové stěny vyzděny 

z keramických tvárnic HELUZ PLUS 44. Společně s vnitřní stěnou vynášející schodiště a 

stěnou oddělující provoz kanceláře a bytovou jednotku, které jsou tvořeny z keramických 

tvárnic HELUZ P 15 25, jsou tvárnice spojovány na maltu VC 2,5.   

 
 4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Keramické stropy nad jednotlivými podlažími jsou sestaveny ze stropních nosníků HELUZ a 

keramických vložek HELUZ MIAKO zmonolitněných prostým betonem C16/20. 

Při montáži stropů je nutno dodržet technologický postup výrobce. 

Do železobetonových věnců budou osazeny mezipodporové příložky po 400mm. Věnce 

budou zatepleny polystyrenem STYROTRADE EPS 100F tloušťky100mm. Součástí věnců je 

i věncovka HELUZ 8.  

 
 4.5 Schodiště 
Schodiště je monolitické, dvouramenné, pravotočivé. Použití železobetonu C 16/20. Šířka 

schodišťového ramene činní 900mm. Schodišťové stupně jsou vyneseny podestami, které jsou 

vetknuty do přilehlých nosných zdí. Podestu tvoří železobetonová deska tloušťky 120mm. 

Zábradlí ve schodišťovém zrcadle je nerezové, tyčové s vodorovnou výplní. 



 
 4.6 Střešní konstrukce 
Zastřešení objektu tvoří pultová střecha skládající se ze dvou střešních rovin s opačným 

sklonem 7°. Nad levou částí domu se nosná konstrukce střechy skládá z vazníků z lepeného 

lamelového dřeva. Předpokládané rozměry 200x400mm, (statik ověří výpočtem). Osová 

vzdálenost vazníků je 1m. Vazník kotven pomocí ocelových L profilů do železobetonového 

věnce. Nosnou konstrukci nad pravou částí objektu tvoří dřevěné krokve 120/160 kotvené do 

pozednice 180/140. Použité řezivo:smrk. 

Střešní plášť se skládá ze dvou plášťů. Skladba vrchního pláště pultové střechy je: falcovaná 

titanzinková krytina RHEINZINK, tloušťka plechu 0,7mm, prostorová smyčková rohož 

JUTADREN, modifikovaný asfaltový SBS pás ELASTEK 40 DEKOR, modifikovaný 

asfaltový SBS pás GLASTEK 30 STICKER, bednění ze dvou vrstev desek OSB tl. 12mm. 

Větrání podstřešního prostoru zajištěno větracími mřížkami umístěnými u okapu ze spodní 

strany obednění nosné konstrukce střechy. 

 Spodní plášť střechy je tvořen keramickým stropem, bodově natavenou parozábranou 

z modifikovaného asfaltového SBS pásu ELASTEK 40 DEKOR a dvou vrstev polystyrenu 

STYROTRADE EPS 150S tl. 100mm. 

 
 4.7. Komíny 
Jednoprůduchový komín bude proveden z tvarovek SCHIEDEL UNI PLUS 360x360mm. 

Vnitřní keramická vložka o průměru 200mm. Vybírací otvor bude mít dvířka 200x200mm a 

bude umístěn 500mm nad podlahou 1S. 

 
 4.8 Příčky 
Příčky jsou zděny z keramických tvárnic HELUZ 14 A HELUZ AKU 11,5. Spojení tvarovek 

pomocí malty VC 2,5. 

 
 4.9 Izolace 
4.9.1 Hydroizolace a parozábrana 

a) Hydroizolace spodní stavby 

Spodní stavba izolována modifikovaným asfaltovým pásem Radonelast tl. 4mm na 2x 

penetrační nátěr. Pás bodově natavený a vytažený nad úroveň terénu min. 300mm. 

b) Hydroizolace podlah 

Pro podlahy sociálního zařízení a zádveří, (čísla místností: 101, 105, 106, 108, 109, 

206, 207 a 209), bude použito dvouvrstvé hydroizolační stěrky CEMIX 2K. 

c) Střecha 



Dolní plášť dvouplášťové střechy opatřen parozábranou z modifikovaného asfaltového 

pásu ELASTEK 40 DEKOR, bodově natavený. Hydroizolace vrchního pláště ze dvou 

vrstev modifikovaného asfaltového SBS pásu ELASTEK 40 DEKOR a pásu 

GLASTEK 30 STICKER nalepeného na bednění. 

4.9.2 Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

 Podlahy v 1. PP 

 Tepelná izolace z polystyrenu STYROTRADE EPS 200S tl.80mm 

 Podlahy v 1. NP 

Tepelná izolace z desek DEKPIR FLOOR 022, tloušťka viz příloha Skladby. 

Kročejová izolace MIRELON. 

 Podlahy v 2. NP 

Tepelná izolace minerální desky ISOVER TDPT 3,0 tl. 25mm. Kročejová izolace 

MIRELON nebo dřevovláknité desky ADIPAN, viz skladby podlah. 

Obvodový plášť 

Stěny 1S jsou zatepleny pomocí desek perimetru Styrotrade tl. 100mm. Obvodový 

plášť nadzemního podlaží je zateplen pěnovým polystyrenem Styrotrade EPS 100 F 

v tloušťce 100mm. 

 
 4.10 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a požadavků investora. Jednotlivé 

nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce místností, viz půdorysy jednotlivých podlaží. Skladby 

podlah jsou uvedeny v příloze Skladby. 

  
 4.11 Truhlářské výrobky 
Okna – dřevěná, eurookna, Uw=1,2 W/m2K, výrobce PSK MONT. Rozměry a otevírání dle 

výpisu výrobků 

Dveře – Vstupní dveře jsou dřevěné s Uw=1,2W/m2K. Vnitřní dveře dřevěné s obložkovou 

zárubní v nadzemních podlažích a ocelovou v 1S. 

Vnitřní dřevotřískové parapety tl. 17mm s nosem. 

 
 4.12 Zámečnické výrobky 
Vnitřní i vnější zábradlí nerezové, tyčové s vodorovnou výplní. V prvním podzemním podlaží 

budou osazeny ocelové zárubně. 

 
 4.13 Klempířské výrobky 
Okapový systém DEKRAIN-pozinkovaný plech s polyuretanovým nátěrem. 



Falcovaná titanzinková krytina Rheinzink. Veškeré oplechování z titanzinkového plechu 

výrobce VM ZINC. Větrací mřížka ve střešní konstrukci kovová a z mřížky Tahokov. 

 
 4.14 Obklady 
Vnitřní – v kuchyni a místnostech hygienického zařízení jsou navrženy keramické obklady. 

Barva a druh obkladu bude řešena během výstavby dle přání investora. 

Vnější – obvodové stěny podzemního podlaží vystupující nad terén budou obloženy 

velkoformátovýmí keramickými dlaždicemi. 

 
 4.15 Omítky 
Vnitřní – vyrovnávací vrstva je provedena z vápenocementové jádrové omítky tl. 10mm a 

povrchově je upravená vápenným štukem BAUMIT EXTRA. 

Vnější – na zateplení fasády stěrková hmota STARCONTACT vyztužena sklotextilní síťkou 

STARTEX. Základní nátěr pro vyrovnání vlhkosti podkladu BAUMIT UNIPRIMER a 

povrchová úprava silikonovou omítkou BAUMIT SILIKONTOP tl. 3mm. 

 
 4.16 Malby a nátěry 
Vnitřní – malířský barva Primalex PLUS. Odstín dle účelu místnosti. 

Vnější – na penetrovaný podklad fasádní silikonová omítka SILIKONTOP, odstín žlutý (RAL 

1018) 

  
5. Stručný popis technických zařízení 
 
 5.1 Kanalizace 
Přípojka kanalizace je přivedená do kanalizační šachty v přední části pozemku. Je provedena 

z kameniny. Do objektu dále pokračuje roura z PVC KG. Kontrolní a čistící kusy kanalizace 

jsou osazeny ve svodném potrubí v 1S v prostoru garáže. 

 
 5.2 Voda 
Přípojka vody bude přivedena do vodoměrné šachty v přední části objektu. Bude zde osazen 

vodoměr a hlavní uzávěr vody. 

 
 5.3 Elektroinstalace 
Přípojka elektriky vede z veřejné sítě na hranici pozemku do rozvodné skříně umístěné 

v dřevěném plotu se zídkou. Hlavní rozvaděč elektroinstalace bude osazen v garáži blízko 

garážových vrat. Další rozvaděče budou osazeny v jednotlivých poschodích, od nichž bude 

elektroinstalace rozvedena po objektu 

 
5.4 Rozvod plynu 



Přípojka plynu vede na hranici pozemku do skříně s plynoměrem a hlavním uzávěrem plynu. 

Od skříně je plyn veden k rodinnému domu. Do objektu vstupuje z pod nepodsklepené částí 

do místnosti skladu zeleniny (č.m. S06). Je veden pod stropem do technické místnost  

(č.m. S05) ke kotli. Dále vede pod stropem do místnosti č. S04 sklad a prostupuje konstrukcí 

stropu do kuchyně k plynovému sporáku. 

 
 5.5 Ústřední topení 
Vytápění rodinného domu s kanceláří je řešeno centrálně z technické místnosti, ve které je 

osazen kondenzační kotel a akumulační nádrž na TV. Podzemní podlaží domu je nevytápěné. 

Vytápění nadzemních podlaží je řešeno pomocí podlahového vytápění v kanceláři, 

hygienických místnostech, chodbě pokoji pro hosty a zádveří. Ostatní místnosti jsou vytápěny 

pomocí nástěnných radiátorů. 

 
 5.6 Větrání a klimatizace 
Větrání objektu je přirozené, okny. Odtah par z kuchyňského prostoru je zajištěn pomocí 

digestoře. Odvětrání koupelen a WC je přes ventilátor předstěnou, do podstřešního prostoru. 

 
  
6. Zvláštní požadavky a jejich řešení 
 
 Nosné konstrukce spodní stavby jsou chráněny proti účinkům tlakové vody 

hydroizolací z asfaltového pásu Radonelast. Betonářská výztuž je chráněna proti oxidaci 

dostatečným krytím betonu. 

 Dokumentace pro požární bezpečnost viz příloha C3. Objekt bude z hlediska požární 

bezpečnosti řešen dle současně platných zákonů a vyhlášek a podle platného kodexu norem 

požární bezpečnosti.  

 Všechny požadavky hygienických norem a legislativy jsou konstrukcí budovy a 

použitými materiály splněny. 

Během procesu výstavby a po dokončení stavby budou tříděny a likvidovány odpady 

v nejbližším sběrném dvoře. Seznam možných odpadů: č. odpadu: 150101-papírové a 

lepenkové odpady, 150102-plastové obaly, 170106-zbytky betonu,cihel a keramického 

odpadu, 170102-dřevo, 170802-materiály na bázi sádry. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních 

objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

Stavební činností na pozemku nevzniknou žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Povaha objektu vylučuje zatížení okolí nadměrným hlukem a prašností. Jednotná kanalizace 

bude zaústěna do obecní kanalizace. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 



Během provádění stavebních prací musí být přesně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za 

bezpečnost přebírá zadavatel, zhotovitel, popř. stavební dozor stavby. Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi podle zákona č 309/2006 Sb. zajistí podle druhu a velikosti stavby 

zadavatel stavby. 

 
7. Statické řešení objektu 
 
Konstrukční systém objektu je podélný se skládanými keramickými stropy. Objekt je částečně 

podsklepen a základové pasy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 250MPa. Dílčí i 

celkové statické řešení objektu bude konzultováno se statikem a provedeno dle jeho návrhu. 

 
8. Úpravy okolí objektu 
 
Z objektu k přístupové komunikaci povede chodníček zpevněný zámkovou dlažbou. Prostor 

garáže je k přilehlé komunikaci připojen vjezdem, opět zpevněným zámkovou dlažbou. 

Okapové chodníčky okolo rodinného domu jsou provedeny osazením betonových dlaždic do 

štěrkového lože. Zpevněná plocha terasy bude vytvořena pomocí betonových dlaždic 

v pískovém loži. Další zpevněná plocha před kanceláří pro parkování bude provedena ze 

zámkové dlažby. Okolní prostory budou zatravněny. V prostoru chodníčku vedoucímu ke 

vstupním dveřím budou vysázeny okrasné květiny a skalničky. Okolo objektu jsou také 

navrženy čtyři listnaté stromy. 

 
 
V Brn ě, květen 2013      Vypracoval Martin Vondrák 



ZÁVĚR 
 
Účelem bakalářské práce bylo zhotovení projektové dokumentace k výstavbě rodinného domu 

s kanceláří dle platných právních předpisů a norem. 

Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání tak, aby rodinný dům s provozem funkčně a 

dispozičně vyhovoval pro bydlení čtyřčlenné rodiny a zároveň vytvářel vhodné prostory pro 

kancelářskou činnost případně jiné prostorově nenáročné podnikání v administrativě.
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