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Úvod 

Na žádost investora bude provedena stavba rodinného domu. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno výškové zaměření a osazení stavby do terénu. Stavba je zcela podsklepená. 

Střecha je sedlová. 
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1. Identifikační údaje : 

 

Název stavby:    Rodinný dům  

Účel stavby:    Stavba pro bydlení 

Místo stavby:     Parcela č. 1350/4, Josefov (Rožná), 593 01 

Dotčené a sousední pozemky:  Sousední parcely č. 1350/3, 1350/5, 1350/6, 

katastrální úřad Bystřice nad Pernštejnem 

Vlastnické poměry:    Stavebník je vlastníkem pozemku 

Stavebník:     Petr Vejvoda  

           Tyršova 577  

           Bystřice nad Pernštejnem 593 01  

Projektant :     Josef Jurečka 

            Černý Vršek 819  

            Bystřice nad Pernštejnem 593 01 

Způsob provedení :    Svépomocí 

 

2. Základní charakteristika stavby a její účel : 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku s funkcí čistě obytného území. 

Objekt je navrhován pro pětičlennou rodinu. 

Rodinný dům je třípodlažní –  suterén, 1. NP a podkroví. 

V přízemí objektu je navrženo garážové stání pro jeden automobil. Na pozemku 

před garáží je možné počítat s dalším parkovacím místem. Střecha objektu je navržena 

jako sedlová s pálenou střešní krytinou. 

 

3. Provedení průzkumy a napojení na infrastrukturu : 

 

Staveniště je svažité a nachází se u místní komunikace. Stavba bude svým členěním 

začleněna do okolního prostředí a stávajícího terénu. V chodníku se nachází vedení 

elektrické energie, plynu a vodovodu. Rodinný dům bude napojen na toto vedení 

inženýrských sítí, dešťové vody ze střechy a splaškové vody budou svedeny do jednotné 

kanalizace, která se nachází v místní komunikaci. Přívod vody bude zajištěn vodovodní 

přípojkou z vodovodu pod chodníkem. Připojení elektrické energie bude provedeno 

z distribučního kabelového rozvodu nízkého napětí do pojistkové přípojkové skříně na 



pozemku, která je již na pozemku zřízena. Rovněž dojde k připojení plynu přes 

plynovou přípojku. Průzkumy provedené na sousedním pozemku prováděla firma 

GEOS BRNO, Talichova 12, 623 00 Brno. Byl proveden předběžný a podrobný 

geologický průzkum a to 3 sondy do hloubky 4 metrů. Zemina je dostatečně únosná Rdt 

= 175MPa. Dále bylo provedeno radonové měření. Pozemek má střední radonové 

riziko. Pozemek je přístupný ze stávající přilehlé komunikace. Tato komunikace je ve 

vlastnictví obce Josefov. Součástí stavby bude zbudování vjezdů a vchodu na pozemek, 

vjezdy budou přístupné ze stávající komunikace.  

 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů : 

 

Vyjádření souhlasu se studií rodinného domu na stavebním odboru příslušného 

stavebního 

úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů zařizuje 

stavebník. Stavba bude provedena v souladu s územně plánovací informací a požadavky 

v závazných stanoviscích pro povolení stavby. Dokumentace je vypracována v souladu 

s požadavky stanovisky a požadavky správců sítí a orgánů státní správy. Napojení na 

inženýrské sítě respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 

 

 

5. Údaje o souladu s vyhláškou MMR 137/1998 Sb. : 

 

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení je zpracována v souladu s vyhláškou 

MMR č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. 

 

6. Údaje o shodě s územně plánovací dokumentací 

 

Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely bydlení. 

Staveniště a zařízení staveniště bude zřízeno na  k.ú. Josefov na p.č. 1350/4. Lokalita 

pro zamýšlenou realizaci samostatně stojícího rodinného domu se nachází v území 

s nově navrhovanou zástavbou rodinných domů viz. vyjádření k územnímu plánu M.Ú. 

Bystřice nad Pernštejnem. 

 



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

území : 

 

Na stavebním pozemku bude potřeba odstranit zeleň. Žádná jiná omezení nebyla 

zjištěna. 

 

8. Předpokládaná doba výstavby : 

 

Předpokládané zahájení výstavby rodinného domu svépomocí je odhadnuta na červen 

roku 2014 a předběžný konec výstavby je odhadnut na srpen roku 2016. Stavba 

rodinného domu nevyžaduje žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe 

navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude koordinovat stavební 

dozor. 

 

9. Předpokládané investiční náklady : 

 

Předpokládané náklady na stavbu RD činí 3 500 000 – 4 000 000Kč. Objekt RD se 

skládá z jedné bytové jednotky (1.NP + podkroví) a suterénu s garáží pro jeden osobní 

automobil. Podlahová plocha obytných místností činí 186,33m
2
, podlahová plocha 

neobytných činí 96,01m
2
. Plocha pozemku zastavěná stavbou činí 131,5m

2
. Plocha 

uvažované parcely č. 1350/4 je 1 720m
2
, plocha zpevněných ploch (chodníky, terasa, 

nájezd) 97,75 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2013            

                                                                                                        ……………….. 

                          podpis 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1 Zhodnocení staveniště 

 

Stavební pozemek pro stavbu rodinného domu leží v katastrální území Bystřice nad 

Pernštejnem, parc.č. 1350/4. Podél s hranice pozemku probíhá místní komunikace. Na 

JV straně pozemek sousedí s pozemkem 1350/3, na JZ s pozemkem 1350/4. Na SZ 

straně stavebního pozemku se nachází pozemek č. 1350/5. Okolní zástavba je jedno až 

dvoupodlažní. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi bezpečné 

užívání. 

 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Stavba bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Celý objekt je navržen tak, 

aby byl v souladu s územním plánem obce. Stavby v okolí jsou podobného typu a 

nebudou tak narušovat charakter lokality. 

 

Dům má obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 12,65 x 10,40 m. Střecha domu 

je sedlová s pálenou krytinou Tondach Brněnka 14, výška hřebene střechy je +7,840 m 

od 0,000 = čistá podlaha prvního nadzemního podlaží. Venkovní povrchy jsou opatřeny 

tepelně izolační omítkou CEMIX Supertherm TO extra (077). Výplně otvorů jsou 

dřevěná EUROOKNA s tepelně-izolačními trojskly Uw = 0,8 W/m
2
K. 

 

Základová konstrukce je tvořena základovými pasy z prostého betonu třídy C 16/20. 

Suterén bude vyzděn betonovými zdícími dílci značky BTB 50/40/24. Další podlaží 

budou vyzděna z cihelných bloků HELUZ PLUS 44. 

 

V 1S se nachází garáž pro jeden osobní automobil, na garáž navazuje sklad nářadí, přes 

který se dostáváme na schodiště. Ze schodišťového prostoru se dostáváme do chodby, 

ze které je přístupná kotelna a také posilovna.  

 

V 1NP se nachází bytová jednotka, hned za vchodovými dveřmi je zádveří se šatními 

skříněmi, ze zádveří vstupujeme do chodby, ze které je dále přístupný pokoj, koupelna, 



WC a dále chodba přechází ve schodiště, ze kterého je přístupná kuchyň a obývací 

pokoj s jídelním koutem. Podkroví je přístupné pomocí schodiště. Ze schodišťového 

prostoru se vchází do všech místností v podkroví. Nejdřív do dvou dětských pokojů, 

které mají společný balkón. Naproti dveřím dětských pokojů je umístěna ložnice a 

pracovna, také se společným balkonem. Poslední dvě místnosti tvoří WC a koupelnu, 

také přístupné ze schodišťového prostoru.  

 

Zastavěná plocha 

Dům:      132 m
2
 

Zpevněné plochy:    98 m
2
 

Plocha pozemku:    1720 m
2
 

Procento zastavěnosti:   7,9 % 

Obestavěný prostor:    1090 m
3
 

Parcelní číslo staveniště:   1350/4 

Parcelní čísla sousedních pozemků:  1350/3, 1350/5, 1350/6 

 

    1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

 

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C 16/20. Svislé nosné 

konstrukce suterén jsou navrženy z betonových zdících dílců značky BTB 50/40/24. 

Další podlaží budou vyzděna z cihelných bloků HELUZ PLUS 44. Výplně otvorů – 

dřevěná EUROOKNA s izolačním trojsklem. Stropy jsou tvořeny keramickými 

stropními panely Heluz. Střecha je sedlová s pálenou střešní krytinou Tondach Brněnka 

14. Dům bude napojen na veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod, elektřinu a 

sdělovací prostředky. Vnější plochy jsou z části zatravněny, vjezd do garáže, terasa a 

plocha pro přístup do objektu a kolem objektu budou vydlážděny zámeckou dlažbou. 

Přilehlá silniční komunikace má asfaltový povrch. 

 

1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Rodinný dům bude přístupný vjezdem ke garáži a vchodem ze stávající místní 

komunikace. Všechny inženýrské sítě byly k hranici pozemku dovedeny s možností 

pozdějšího připojení objektu. 



    1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

V objektu je umístěna garáž pro jeden automobil, dále je možno parkovat na zpevněné 

ploše před garáží.  

 

    1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 

pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Pouze po dobu výstavby dojde k 

přechodnému zvýšení hladiny hluku, ne však nad limitní hodnoty. Vlivem výstavby 

nedojde k zastínění okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od 

hranic pozemku a splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí rodinného domu 

bude zatravněno a osázeno zelení. Odpady vzniklé při stavbě (papír, plast, dřevo,…) 

budou tříděny a následně likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech a 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odvoz odpadu bude 

zajištěn firmou TS a.s. města Bystřice nad Pernštejnem. 

 

    1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 

369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

    1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Průzkumy pozemku prováděla firma GEOS BRNO, Talichova 12, 623 00 Brno. Byl 

proveden předběžný a podrobný geologický průzkum a to 3 sondy do hloubky 4 metrů. 

Zemina je hliná písčitá o dostatečně únosná Rdt = 175MPa. Dále bylo provedeno 

radonové měření. Pozemek má střední radonové riziko. Hladina podzemní vody se 

nachází v hloubce 10m. 

 



    1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

 

V situaci byly vyznačeny vytyčovací přímky určené středem poklopu kanalizační  

šachty, která se nachází na místní pozemní komunikaci před parcelou stavebníka a další 

bod přímky tvoří roh rodinného domu na parcele č. 1350/3. Na této přímce je 

vyznačeno staničení a kolmice s jejich délkami. Tímto jsou jasně polohově definovány 

rohové body objektu. Výškově je objekt vztažen k systému Bpv, 0,000 = +201,390 m. 

n. m. Bpv.  

 

    1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, k výstavbě stavebník využívá 

vlastní pozemek, stavebník si zajistí průběžný úklid vjezdu a místní komunikace během 

výstavby. 

 

    1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Stavebník 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 

                            : budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména − nařízení vlády č.   

                              591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

                              na staveništích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších   

                              podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je    

                              uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové    

                              dokumentace zhotovitele stavby, zajistí staveniště v potřebném  

                              rozsahu proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Není součástí projektové dokumentace. 

 



3. Požární bezpečnost 

 

Je řešena jako samostatná část projektové dokumentace. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Návrh je v souladu s hygienickými požadavky a požadavky na ochranu životního 

prostředí. Bezpečnost práce a zdraví je v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 

pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Pouze po dobu výstavby dojde k 

přechodnému zvýšení hladiny hluku, ne však nad limitní hodnoty. Vlivem výstavby 

nedojde k zastínění okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od 

hranic pozemku a splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí rodinného domu 

bude zatravněno a osázeno zelení. Odpady vzniklé při stavbě (papír, plast, dřevo,…) 

budou tříděny a následně likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech a 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odvoz odpadu bude 

zajištěn firmou TS a.s. města Bystřice nad Pernštejnem. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při 

užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravní značení není u stavby rodinného domu vyžadováno. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku, na kterou nejsou z hlediska normy ČSN 

73 05 32 kladeny žádné požadavky. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního 

prostoru a jejich působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanoveného 

hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu 

s hygienickými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně 

veřejného zdraví. 



7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Je řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

 

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

orientace 

 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 

369/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy, krom radonu. Toto nebezpečí bude 

eliminováno navrženou proti radonovou izolací RADONELAST.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. Splňuje základní 

požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle 

vyhl. č. 380/200 Sb. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod je napojeno na jednotnou 

    kanalizaci 

b) zásobování vodou z vodovodního řadu 

c) zásobování energiemi napojením na místní sítě 

d) řešení dopravy napojením na místní komunikaci 

e) okolí stavby bude oseto travní směsí 

f) elektronické komunikace napojeny na síť sdělovacích prostředků 

 

 



12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Název a místo stavby 

  Název stavby: Rodinný dům 

  Místo stavby: Josefov, 593 01, parcelní číslo 1350/4, okres Žďár nad Sázavou 

 

1.2 Účel stavby 

  Stavby pro bydlení  

 

1.3 Investor stavby 

  Petr Vejvoda, Tyršova 577, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 

 

1.4 Dodavatel stavby 

  Petr Vejvoda, Tyršova 577, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 

  (stavba bude provedena svépomocí) 

 

1.5 Projektant stavby 

  Josef Jurnečka, Černý Vršek 819, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 

  Zodpovědný projektant: Ing. Jarmila Klimešová 

 

1.6 Místo a datum vypracování technické zprávy 

  Brno, květen 2013 

 

2. Seznam příloh 
 

3. Architektonické-dispoziční řešení stavby 

 

    3.1 Podklady pro projekt 

Zadání bakalářské práce 

 

    3.2 Rozčlenění na stavební objekty 

Rodinný dům se skládá z jedné bytové jednotky velikosti 6+kk, ke které patří 

garáž, sklad nářadí, kotelna a posilovna. Do objektu jsou přivedeny přípojky 

elektřiny, plynu, vody, jednotné kanalizace a sdělovacích prostředků. Okolí 

objektu je zatravněno. 

 

    3.3 Funkční a dispoziční řešení stavby 

V 1S je garáž pro jeden osobní automobil, sklad nářadí, schodiště. Ze 

schodišťového prostoru se dostáváme do chodby, ze které je přístupná kotelna a 

také posilovna.  

 

V 1NP je zádveří se šatními skříněmi, pokoj pro hosty, koupelna, WC, schodiště, 

kuchyň a obývací pokoj s jídelním koutem. 

 

Podkroví je přístupné pomocí schodiště. Ze schodišťového prostoru se vchází do 

všech místností v podkroví. Nejdřív do dvou dětských pokojů, které mají 

společný balkón. Naproti dveřím dětských pokojů je umístěna ložnice a 

pracovna, také se společným balkonem. Poslední dvě místnosti tvoří WC a 

koupelnu, také přístupné ze schodišťového prostoru.  

 



    3.4 Architektonické a výtvarné řešení 

Stavba rodinného domu je navržena na parcele č. 1350/4. Objekt bude s jedním 

podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Objekt je navržen a osazen do 

okolí v souladu s územním plánem obce. Stavba je typově podobná okolní 

zástavbě a tudíž nenarušuje charakter lokality. Dům má obdélníkový půdorys 

vnějších rozměrech 12,65 x 10,40 m. Střecha domu je sedlová se střešní krytinou 

Tondach Brněnka 14, výška hřebene střechy je +7,840 m od 0,000 = čistá 

podlaha prvního nadzemního podlaží. Venkovní povrchy jsou opatřeny tepelně 

izolační omítkou CEMIX Supertherm TO extra (077) světle žluté barvy.  

Pro výplně otvorů jsou navrženy dřevěná EUROOKNA barvy mahagon s 

tepelně-izolačními trojskly Uw = 0,8 W/m2K. 

 

    3.5 Technické řešení 

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C 16/20. Suterén 

bude vyzděn betonovými zdícími dílci značky BTB 50/40/24. Další podlaží 

budou vyzděna z cihelných bloků HELUZ PLUS 44. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou navrženy z keramických panelů HELUZ. Střecha je sedlová 

s pálenou střešní krytinou. 

 

4. Stavebně konstrukční řešení 
 

    4.1 Zemní práce 

Podle geologického průzkumu, který byl proveden na pozemku, bylo staveniště 

zařazeno jako vhodné – základová půda únosná, málo stlačitelná, hladina 

podzemní vody neohrožuje založení základů. Hladina podzemní vody je v 

hloubce 10 m, voda není agresivní. 

 

Geologický posudek zahrnuje zeminu dle ČSN 733050. Zemní práce do třídy 

těžitelnosti č. 2. Jedná se o hlinitopísčitou zeminu. 

 

Zemní práce započnou sejmutím vrchní části humusové vrstvy, které bude   

provedeno pod dozorem. Humusová vrstva bude uložena na deponii na pozemku 

 stavby pro pozdější použití při terénních úpravách. Tloušťka sejmuté vrstvy  

bude cca 200 mm. Po sejmutí humusové vrstvy se osadí jednoduché dřevěné   

lavičky a stavební výkop a základové rýhy se vytyčí dřevěnými kolíky. 

 

Výkop stavební jámy a stavebních rýh pro základové pásy bude proveden 

strojně. Zároveň budou při výkopu zřízeny odvodňovací rigoly. Část vytěžené 

zeminy se uloží na deponii na pozemku, ta se později použije do spodních 

vrstev, zbytek bude odvezen na skládku do obce Bukov. 

 

    4.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 

C16/20. Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost 

základové spáry 175kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost 

zeminy a hloubku základové spáry před betonáží nutno ověřit autorizovaným 

geologem a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. Podkladní beton pod 

částí objektu je navržen tloušťky 100mm z betonu C16/20 a v garáži s vloženou 

kari sítí Ø5mm s oky 150x150 mm. V žádném případě nesmí hloubka založení 



klesnout pod minimální nezámrznou hloubku. Betonáž základových konstrukcí 

smí být provedena na podmáčenou základovou spáru.  

 

Základy obvodových nosných zdí – Základy jsou rozšířeny na vnitřní stranu o   

                                                        150 mm a  na vnější o 50mm. 

Základy u nosných vnitřních zdí – Základy pod zdmi o šíři 250 mm jsou  

                                                       rozšířeny na obě strany o 175 mm.  

Základy pod příčkami – základy jsou rozšířeny na obě strany o 87,5 mm.   

                                       Základy jsou tedy 300x300 mm. 

Základy pod komínovým tělesem jsou rozšířeny na obě strany o 100 mm. 

                                       Rozměry všech základových konstrukcí – viz. výkres  

                                       základu.  

 Základy pod opěrné zdi – základy budou pod celou délkou opěrných zdí.  

                                                  Hloubka základů nesmí být menší než minimální    

                                                  nezámrzná hloubka. 

 

    4.3 Svislé nosné konstrukce 

Stěny suterénu jsou navrženy z betonových bednících tvarovek BTB 50/40/24, 

do kterých je vkládána ocelová výztuž B490 Ø14mm (ve vodorovném i svislém 

směru) a dutiny jsou zality betonem C20/25. Obvodové zdivo 1.NP a podkroví 

je navrženo z tvárnic HELUZ PLUS 44 na maltu HELUZ SUPERTHERM TM. 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z tvárnic HELUZ PLUS 25 na maltu HELUZ 

SUPERTHERM TM. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou použity překlady 

HELUZ 23,8 s uložením 125 nebo 250mm dle světlosti otvorů. Výpisy překladů 

s jejich přesnými rozměry a počty jsou uvedeny ve výkresech. Některé 

nadokenní překlady budou monolitické, vybetonované na místě viz. projektová 

dokumentace. 

 

    4.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří keramické stropní panely HELUZ o tloušťce  

230mm, šířkách a délkách viz. výpis stropních panelů v jednotlivých výkresech  

stropů. Uložení panelů je 125mm, v případech jiné než modulové světlosti je  

uložení větší viz výkresy stropů. Zálivka spár a dobetonávky jsou provedeny  

betonem C 12/15. Průvlaky pro ložení panelů jsou zhotoveny z betonu C20/25 a  

oceli B490 a místy nahrazují stropní věnce. Jejich výška je vždy 250mm. Strop  

nad 1.NP obsahuje dva balkónové panely HELUZ viz. výkres stropu. Věnce jsou  

provedeny na všech nosných stěnách a v horní části nadezdívky z betonu C20/25  

a oceli B490. U stropu nad suterénem je z přední a zadní strany RD vždy o  

věnec navíc. Tyto věnce se nachází pod věncem č. 1 a to ze statických důvodu,  

viz výkres stropu. Věnce jsou izolovány pěnovým polystyrenem tloušťky  

100mm a věncovou HELUZ 8/23 broušená. Výpisy jednotlivých věnců viz.  

výkresy stropů a střešní kce. 

 

    4.5 Konstrukce spojující různé úrovně 

Vnitřní schodiště je monolitická železobetonová deska o tloušťce 100mm se 

stupni z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B490 uložena na podestových 

nosnících. Jde o schodiště dvouramenné s mezipodestami. Šířka ramene je 

1000mm, sklon ramene je 30°. Na schodišťovém rameni ze suterénu do 1.NP je 

navrženo 16 stupňů o rozměru 168,75x290mm (včetně povrchové úpravy). 

Rozměr podesty je 2500x1000mm. Na schodišťovém rameni z 1.NP do podkroví 



je navrženo 18 schodišťových stupňů o rozměru 166,66x290mm (včetně 

povrchové úpravy). Rozměr podesty 2500x1000mm. Venkovní schodiště 

k hlavnímu vchodu do domu je navrženo kamenné (žulové) a jednotlivé stupně 

jsou uloženy na základech z prostého betonu C16/20. Rozměr stupňů je 

164x300mm, šířka ramene je 1500mm sklon ramene je 29°. Jedná se o 

jednoramenné schodiště s podestou. Zábradlí je navrženo ocelové výšky 900mm.  

 

    4.6 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržená sedlová střecha, vaznicový krov, vaznice uloženy 

na nosných zdech. Konstrukční systém je novodobý hambálek. Sklon střechy je 

35%.  

 

    4.7 Komíny 

Komín je navržen ze systému Schiedel absolut. Komín je navržen pro vnitřní 

krb, který se nachází v obývacím pokoji a i pro venkovní krb nacházející se na 

terase. Obvodový plášť komínu je tvořen z tvárnic z lehkého betonu, vnitřní 

tepelná izolace z minerální rohože a vnitřní šamotová vložka s vnitřním 

průměrem 180mm. Vnější rozměry komína jsou 380x880mm. Výřez v panelu 

navržen o 20mm větší z důvodu dilatace. Dilataci tvoří nehořlavá minerální 

rohož. Nadstřešní část je opláštěna keramickým prefabrikovaným pláštěm. V 1S 

v posilovně je umístěn vybírací otvor. 

 

    4.8 Příčky a dělící konstrukce 

Příčky tloušťky 150mm jsou vyzděny z tvárnic HELUZ 14 na maltu HELUZ 

SUPERTHERM. Příčky tloušťky 125mm jsou vyzděny z tvárnic HELUZ 11,5. 

Veškeré instalační předstěny jsou provedeny ze sádrokartonu. Zděné příčky jsou 

prováděny před omítkami. Sádrokartony jsou prováděny po omítkách. 

 

    4.9 Obvodový plášť 

Obvodový plášť suterénu je zateplen tepelnou izolací STYRODUR tl. 50mm. 

Část obvodového pláště suterénu se nachází nad terénem a ta bude omítnuta 

stěrkou s vyztuženou armovací tkaninou, na ní se pak nanese silikátová omítka 

Cemix. Venkovní povrchy stěn jsou opatřeny tepelně izolační omítkou CEMIX 

Supertherm TO extra (077) barvy světle žluté. Podhledy budou obloženy 

smrkovým obložením. 

 

    4.10 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu  

Průzkum stanovil střední radonové riziko, na podkladní 

beton je umístěna hydroizolace a radonová izolace RADONELAST 3,5, která 

bude přitavena na napenetrovaný podkladní beton. Spoje hydroizolace mají 

přesah 100 mm a zpětný spoj při ukončení vodorovné a začínající svislé 

hyroizolace má přesah 150 mm. Vodotěsná izolace proti zemní vlhkosti bude 

provedena v části suterénu pod podlahou a napojena na svislou část mezi svislou 

nosnou konstrukcí a tepelnou izolací spodní stavby. Izolace bude vytažena 300 

mm nad úroveň terénu. Ukončení hydroizolace bude pod omítkou. Vodotěsná 

izolace v koupelnách bude vytažena minimálně 150 mm na úroveň podlahy. 

Tato izolace bude zakryta obklady a keramickým soklem. Izolace bude 

provedena jako plastová hydroizolace SCHLUTER KERDI. 

Sedlovou střechu opatříme pojistnou paropropustnou fólií TONDACH FOL.  



Hydroizolace prvního balkónů je navržena PVC fólií FATRAFOL 810, která 

leží na ochranné geotextílii a u druhého balkónu je to systém hydroizolační 

stěrky EXTHERM viz. výkresy detailů.  

Tepelné izolace 

Tepelná izolace sedlové střechy je navržena z minerální vlny ROCKWOOL tl. 

180mm uložená mezi krokvemi, mezi UW profily je vlna o tloušťce 40mm. 

Zateplení věnců a překladů je tvořeno fasádním polystyrenem tloušťky 100mm. 

Izolace je vložená u věnců za věncovku a u překladů za první překlad ze strany 

exteriéru. Tepelná izolace balkonu nad obývacím pokojem je navržena 

ze STYRODURU o tl. 100mm. Přerušení tepelného mostu u předsazené     

konstrukce balkónu nad vchodem do RD je eliminována díky speciálnímu  

keramickému balkónovému panelu HELUZ. Tepelná (kročejová, akustická)   

 izolace podlah je navržena z minerálních desek ISOVER nebo STYRODURU o  

různých tloušťkách viz. výpis podlah. Tepelná izolace podlah na terénu je  

navržena ze STYRODURU tl. 50mm. Tepelná izolace betonové suterénní stěny  

tvoří zároveň ochrannou vrstvu hydroizolace a je tvořena STYRODUREM tl.  

50mm. Stropní konstrukce nad suterénem (nad temperovanými prostory) je  

zateplena ze spodní  strany konstrukce vrstvou 50mm pěnového polystyrenu.  

Svody odpadních vod budou izolovány minerální vlnou tl. 20mm. 

 

 

 

    4.11 Podlahy 

Tloušťky skladem podlah jsou uvažovány v suterénu 120 mm, v 1.NP a 

podkroví 100 mm. Skladby podlah viz. výpis  skladeb podlah. Betonové 

podkladní vrstvy je nutné oddělit od svislých nosných konstrukcí pružným 

páskem tl. 10 mm. Přechody mezi povrchy budou opařeny krycími lištami. 

Přechody na svislé obklady a dilatační spáry v mokrých provozech budou 

utěsněny silikonovým tmelem na PE podložku. Dilatační spáry jsou navrženy po 

obvodu místnosti. U všech podlah se uvažuje se soklem nebo lištou na 

navazující stěně a to v materiálu podle druhu podlah. 

 

    4.12 Truhlářské výrobky 

Okna – EUROOKNA a vstupní dveře  

Dveře vnitřní – dřevěné dveře s obložkovou zárubní, dveře v 1S mají ocelovou  

zárubeň. Truhlářské výrobky jsou vypsány a popsány v příloze výpis  

truhlářských výrobků. 

 

    4.13 Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky jsou vypsány a popsány v příloze výpis zámečnických  

výrobků. (zábradlí, zárubně) 

 

    4.14 Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu. Klempířské 

výrobky jsou vypsány a popsány v příloze výpis klempířských výrobků. 

 

    4.15 Obklady 

V koupelnách, na WC, v technické místnosti a v kuchyni budou provedeny 

keramické obklady. Poloha a výška obkladů v jednotlivých místnostech je 

vyznačena a zakótována ve výkresech půdorysů jednotlivých podlaží. 



    4.16 Podhledy 

Podhledy ze sádrokartonu KNAUF GREEN tl. 12,5mm budou umístěny 

v podkroví. Viz. výkres řezu.  

 

    4.17 Omítky 

Vnitřní omítky jsou navrženy vápenocementové tl. 10mm. Vnější omítka je 

 tvořena tepelněizolační jádrovou omítkou CEMIX SUPERTHERM TO v  

tloušťce 30mm, na ní je nanesena silikátová zatíraná omítka CEMIX . 

 

    4.18 Malby a nátěry 

Nátěry venkovního ocelového zábradlí se provedou antikorozní barvou 

Hammerite. Nátěry dřevěného obložení podhledů budou provedeny barvou 

Lazurol – mahagon. Vnitřní malby stěn, stropů a podhledů budou provedeny 

barvami Primalex Plus dle přání investora. 

 

    4.19 Terénní úpravy 

Terénní venkovní schodiště – kamenné schodiště od garáže do zahrady má 3 a   

                                               potom ještě 6 schodišťových stupňů o rozměrech  

                                               175x280 mm. Celkové převýšení od garáže do  

                                               zahrady je 2700 mm. 

Napojení na veřejnou komunikaci – bude provedeno zřízením chodníku od  

                                                rodinného domu k veřejnému chodníku a dále  

                                                příjezd k rodinnému domu z veřejné místní  

                                                komunikace, která navazuje na dopravní systém  

                                                obce. Vše bude ze zámkové dlažby.  

Okapový chodník – bude proveden z betonové dlažby uložené na těrkopískovém   

podsypu se sklonem 1%. Šířka okapového 

chodníku je 500 mm. 

Opěrné zdi – opěrné zdi z betonových tvárnic jsou umístěny podél příjezdové 

                                                cesty do garáže, dále kolem hranice s pozemkem 

                                                č. 1350/3 a také kolem místní komunikace. Zdi  

                                                budou vyrovnávat svažitý terén. Opěrné zdi na  

                                                hranicích pozemků budou opatřeny dřevěným  

                                                plotem. Šířka opěrné zdi je 250 mm. 

 

5. Stručný popis technických zařízení 
 

    5.1 Kanalizace 

Objekt je napojen na jednotnou kanalizační síť obce Josefov. Podrobněji by 

odkanalizování objektu řešil speciální projekt TZB. 

 

    5.2 Voda 

Objekt bude připojen k obecnímu vodovodnímu řádu, hlavní vodoměr bude 

umístěn ve vodoměrné šachtě před domem na pozemku investora. 

Vnitřní vodovod – potrubí k výtokovým armaturám bude převážně vedeno v 

předstěnách. Teplá voda je připravována v elektrickém bojleru v 1S v technické 

místnosti. 

Materiál potrubí – trubky z polypropylenu, jako uzávěry kulové kohouty. 

Potrubí musí být řádně označeno. Montáž musí provádět oprávněná firma. Bude 

také provedena izolace potrubí pomocí PE izolace. 



    5.3 Elektroinstalace 

Rodinný dům bude napojen na rozvod nízkého napětí, který bude veden v zemi 

viz. situace. Kabely na pozemku musí být uloženy v pískovém loži v hloubce 

700 mm a budou chráněny výstražnou fólií červené barvy. Na hranici pozemku 

bude vystavěna rozvodní skříň. Vnitřní rozvody elektřiny po objektu bude řešit 

speciální projekt. Rozvody budou umístěny v plastových chráničkách. Veškerou 

montáž bude provádět oprávněná firma. 

 

    5.4 Ústřední topení 

Objekt je vytápěn ústředním topením pomocí plynového TURBO kotle 

s odvodem spalin přes obvodovou zeď a je umístěný v technické místnosti v 

suterénu. V technické místnosti je dále umístěn elektrický bojler pro ohřev vody. 

 

    5.5 Větrání 

Větrání bude především přirozené okny, pouze v koupelnách a na WC bude 

nucené větrání s odvodem nad střechu. Odvětrání v garáži je řešeno přívodními 

otvory v garážových vratech a odvodním otvorem s lamelami v části okna. 

Větrání kotelny je řešeno přívodními otvory ve vstupních dveřích a odvodním 

otvorem s axiálním větrákem. Digestoř v kuchyni je navržena jako recirkulační s 

uhlíkovými filtry. 

 

    5.6 Rozvod plynu 

Plyn bude přiveden pouze do technické místnosti, a to přes HUP s plynoměrem 

umístěným na hranici pozemku, viz. situace. 

Domovní plynovod – Od plynoměru bude plyn veden do domu v zemi. 

Plynovod bude uložen v zemi, v pískovém loži. Potrubí bude obsypáno pískem a 

bude označeno žlutou výstražnou fólií. Krytí pískovou loží bude 800 mm. 

Vnitřní rozvod bude proveden z ocelových trubek, veškeré spoje budou řádně 

svařeny. 

 

6. Zvláštní požadavky a jejich řešení 
Požární odolnost - řeší požární zpráva v příloze projektu. 

Likvidace odpadu - svoz a likvidaci komunálního odpadu bude zajištěna 

specializovanou firmou TS a.s. města Bystřice nad Pernštejnem. Místo pro 

popelnici na odpad je zabudováno v plotu u přilehlé komunikace – viz. situace. 

 

7. Statické řešení objektu 
Není součástí projektové dokumentace. 

 

8. Úpravy okolí objektu 
 

Přístupové komunikace - přístupové komunikace (chodníky, terasa) jsou 

vydlážděny zámkovou dlažbou uloženou do pískového lože. Příjezd do garáží je 

zpevněn zámkovou dlažbou uloženou do betonu.  

Okapové chodníky - okapové chodníky jsou zhotoveny z betonových dlaždic 

500x500mm kolem celého objektu (pokud není navržena jiná úprava – 

schodiště, zámková dlažba). Dlažba je uložená do štěrkopískového lože ve spádu 

1% od objektu.  

Zeleň - zbytek ploch (dle situace) bude zatravněn.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2013                                                                                  ….......................... 

                                                                     podpis 



Závěr 

V rámci této bakalářské práce byla zhotovena prováděcí projektová dokumentace, která 

může být použita k výstavbě rodinného domu dle platných právních požadavků, 

předpisů a norem. Cílem bylo navrhnout stavbu, která poskytne vhodné zázemí pro 

investora, čehož bylo dosaženo. 
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