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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v obci Sedlec 
nedaleko Prahy. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Důraz je kladen na celkový 
vizuální dojem stavby a na její splynutí s okolní krajinou. Novostavba je určena pro 
trvalý pobyt čtyřčlenné rodiny. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený, 
součástí domu je garáž pro dva osobní automobily. Budova je navržena ze systému 
Liapor. Konstrukci střechy tvoří plochá pultová střecha nad bytem a plochá střecha 
s atikou nad garáží. 

Klíčová slova 

projektová dokumentace, rodinný dům, garáž, podlaží, pultová střecha, plochá střecha, 
atika, svažitý terén 

Abstract 

The  subject  of  the  thesis  is  to  proposal  a  new  family  house  in  the  village  Sedlec  
near to Prague. The building is situated in a sloping landscape. Emphasis is placed on the 
total visual impression of the building and how the building could blend in with the 
surrounding landscape. The building is intended for permanent residency for a family of 
four  members.  The  building  has  two  floors  above  and  no  basements.  The  building  
included also a garage for two cars. The design for the building was made in a system 
Liapor. The project includes a flat shed roof above the apartment and a flat roof with an 
attic above the garage. 

Keywords 

project documentation, family house, garage, floor, shed roof, flat roof, attic, sloping 
landscape 
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1 Úvod 

Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba rodinného domu s garáží 
pro dva osobní automobily. Rodinný dům je určen pro trvalý pobyt čtyřčlenné rodiny. 

Stavební pozemek se nachází v obci Sedlec nedaleko hlavního města Prahy. 
Pozemek je svažitý směrem na jihovýchod. Cílem bylo navrhnout rodinný dům, který 
splyne s okolní krajinou a bude z terénu co nejméně vyčnívat. Z toho důvodu je dům 
ze severní strany částečně zapuštěn do terénu. Objekt se skládá ze dvou částí, které tvoří 
jeden samostatný, funkční celek. První část plní funkci bytu a druhá část plní funky 
garáže s příslušenstvím. Fasáda je světle šedá a z části obložena dřevěným obkladem, 
který plní funkci provětrávané fasády. Obložena dřevem je fasáda garáže a fasáda bytové 
části od parapetu oken druhého nadzemního podlaží vzhůru. 

Bytová část je navržena jako dvoupodlažní a je nepodsklepená. Střecha je navržena 
plochá  pultová  se  sklonem  4°.  Byt  je  navržen  o  velikosti  5+1.  Je  vybaven  hlavním  
obytným prostorem, kuchyní se spíží, dvěma dětskými pokoji, ložnicí, pracovnou 
a hygienickým zázemím. K bytové části patří prostorná terasa obepínající jihovýchodní 
a jihozápadní fasádu domu. 

Druhá část objektu je navržena jako jednopodlažní a je nepodsklepená. Střecha je 
plochá s atikou. Velikost garáže je dimenzovaná pro snadné parkování dvou osobních 
automobilů. Ke garáži patří ještě prostorná dílna. Přes sklad, sloužící také pro umístění 
plynového kotle pro vytápění celého domu, se dostaneme do chodby bytové části. 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z tvarovek Liapor. Obvodové zdivo 
bude dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného 
polystyrenu. Konstrukce stropů a střechy nad garáží budou tvořit Liastrop, který se 
skládá z filigránových stropních desek a nadbetonávky z Liaporbetonu. Střešní 
konstrukce  nad  bytovou  částí  bude  dřevěná.  Přiznané  krokve  a  další  prvky  dřevěného  
krovu budou příjemně působit na člověka při pobytu v interiéru. 

Objekt je založen na vrtaných, železobetonových pilotách a na železobetonových 
základových pasech,  které plní  funkci  překladu mezi  jednotlivými piloty.  Tento způsob 
založení je zvolen z důvodu složitých základových poměrů v řešené lokalitě. Další 
důvody pro tento způsob založení stavby je finanční, díky objemu zemních prací 
při založení stavby pouze na železobetonových základových pasech. 
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2 Textové zprávy 

2.1 Průvodní zpráva 

2.1.1 identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní  firma  (fyzické  osoby),  obchodní  firma,  IČ,  sídlo  stavebníka  (právnické  

osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných  inženýrů a  techniků činných  ve  výstavbě s  vyznačeným  oborem,  

popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 

charakteristika stavby a její účel 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu v Sedlci u Prahy 
Stavebník: 
Katastrální území:  Sedlec u Líbeznic 
Projektant: Petr Melcr 
 Družstevní 774 
 Zruč nad Sázavou, 28522 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáží pro dva automobily, který je 
navržen pro čtyřčlennou rodinu a je nepodsklepený. Bytová část domu bude mít 
pultovou střechu se spádem 4° a garáž plochou střechu s atikou. Ze severní strany je 
dům  částečně zapuštěn  do  terénu.  Garáž  s  dílnou  a  skladem  je  výškově posunuta  
směrem dolů a vůči čelní fasádě bytové části je předsazena směrem k vjezdu 
na pozemek. Fasáda bude světle šedé barvy, garáž a fasáda od parapetu oken druhého 
podlaží až ke střeše bude obložena dřevem. 

Bytová část je navržena velikosti 5+1, je dvoupodlažní a má užitnou plochu 142,8m2. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází obytný prostor s jídelnou, která je funkčně 
propojena s kuchyní, ke které navazuje spíž. Dále je zde prádelna, záchod, chodba se 
schodištěm, zádveří a závětří. Z obytného prostoru je přístup na terasu orientovanou 
na jihozápadní stranu, směrem do zahrady. V druhém nadzemním podlaží jsou dva 
dětské pokoje, ke kterým patří koupelna přístupná přes chodbu. Dále je zde ložnice 
přímo  napojená  na  vlastní  koupelnu.  Součástí  ložnice  je  pracovní  kout  oddělený  
nábytkovou stěnou. 

Ke  garáži  patří  dílna  a  sklad.  Celková  užitná  plocha  je  68,4m2. Garáž je propojena 
s bytovou částí domu přes sklad krátkým schodištěm v chodbě. Garáž je navržena 
pro dva osobní automobily.  
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2.1.2 údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek se skládá ze dvou parcel s parcelními čísly 93/4 a 95/2, a je 
součástí nově budované zástavby s rodinnými domy. Obě parcely patří do katastrálního 
území Sedlec u Líbeznic a nacházejí se na západním okraji obce Sedlec. Parcely jsou 
doposud v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Obě parcely jsou v osobním 
vlastnictví stavebníka. Celý pozemek o výměře 952m2 má tvar čtverce. Pozemek je 
v jihovýchodním svahu se spádem cca 8%. Na pozemku se nenachází žádná stavba. 
Na sousedních stavebních parcelách se dosud nenacházejí žádné stavby. Stávající 
zástavba obce je cca 30m od hranice pozemku. 

2.1.3 údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Údaj o inženýrskogeologickém průzkumu 

1 Použité podklady 

- geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M1:200000, list M-33-XV 
Praha 

- geologická mapa ČR, M1:50000, list 12-24 Praha 
- Janoušková, Z., 2005: Sedlec, parc. č. 99/3, Inženýrskogeologický a 

hydrogeologický posudek pro rodinný dům 

2 Přehled geologických a hydrogeologických poměrů 

Předkvarterní poklad v zájmovém území tvoří horniny mezozoika – svrchní křídy, 
zastoupené zde bělohorským souvrstvím (turon): vápnité jílovce až slínovce. Uvedené 
horniny jsou shora rozložené a mají charakter jílů pevné konzistence. Srážková voda 
stéká po povrchu výše uvedených hornin. Geologická stavba je patrná z přiloženého 
výseku geologické mapy. 
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Geologická mapa ČR, M1:50000, list 12-24 Praha, výřez zájmového území 
 
4 Geologické vlastnosti hornin (dle ČSN731001) 

Rozložené jílovce mající charakter jílů pevné konzistence lze zařadit do tř. F8CH 

Poissonovo číslo n = 0,42 

Převodní součinitel b = 0,37 

Objemová tíha g = 20,5 kNm-3 

Modul deformace Edef = 6 MPa 
Edometrický modul deformace Eoed = 16,2 MPa 
Totální soudržnost cu = 80 kPa 
Totální úhel vnitřního tření ju = 0° 

Efektivní soudržnost cef = 15 kPa 
Efektivní úhel vnitřního tření jef = 17° 

Tabulková výpočtová únosnost Rdt = 160 kPa 
Těžitelnost dle ČSN733050 (Zemní práce) tř. 3. 

3.1. Vlastnosti jílovité základové půdy 

Jílovité  zeminy  jsou  takové,  u  nichž  převážná  část  zrn  je  menší  než  0,005  mm.  
Fyzikální a mechanické vlastnosti jílovitých zemin jsou výrazně závislé od vlhkosti. 
Nejsou tedy stálé, nýbrž proměnné a jejich proměnlivost lze orientačně posoudit 
z vodního režimu půdy, stanoveného na základě vodní bilance. Zmenšování vlhkosti 
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zemin je doprovázeno zvyšováním stupně konzistence. Zároveň je však u jílů provázeno 
i smršťováním, které je charakterizováno změnou objemu a mezí smršťování. 
Smršťování zemin je jednou z výrazných vlastností jílů. 

4 Inženýrskogeologické zhodnocení 

Na podkladě provedeného šetření je zřejmé, že základovou půdu tvoří objemově 
nestálé jílovité zeminy. Základové poměry lze hodnotit jako složité, projektovaný 
dvoupodlažní rodinný dům je nenáročný. Při návrhu základových poměrů se postupuje 
podle 2. geotechnické kategorie. Základovou spáru je třeba volit v hloubce minimálně 
2,0m pod upraveným terénem. Za objektem proti svahu se doporučuje vybudovat řádné 
odvodnění. 

Údaj o posudku pro stanovení radonového indexu 

Na uvedeném pozemku byl dále proveden odborný posudek pro stanovení 
radonového indexu. Zkoumaná plocha je z hlediska rizika vnikání radonu z podloží 
do budov pozemkem se středním radonovým indexem. Hodnota třetího kvartilu 
souboru hodnot cA75=37,1kBq.m-3 je v intervalu 30-100kBq.m-3. 

Údaj o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno dle projektové dokumentace 
pomocí zpevněných ploch, a to sjezdem na nově vybudovanou komunikaci, která 
obsluhuje nově budovanou zástavbu s rodinnými domy. 

V lokalitě se nachází tyto inženýrské sítě: splašková kanalizace, vodovodní řad, 
plynovod a vedení nízkého napětí. Napojení na technickou infrastrukturu bude 
provedeno ve východním rohu pozemku v oblasti vjezdu na pozemek. Vedle tohoto 
vjezdu bude při hranici pozemku umístěn hlavní uzávěr plynu a elektroměrná skříň. 
Hned za vraty bude revizní šachta splaškové kanalizace a vodoměrná šachta. 

2.1.4 informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Navrhovaná novostavba rodinného domu splňuje požadavky všech dotčených 
orgánů. 

2.1.5 informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je provedena dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
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Stavební práce budou probíhat dle platných norem, vyhlášek, nařízení vlády 
a dalších zákonů. Na stavební práce bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci 
stavbyvedoucího. Práce budou probíhat dle projektové dokumentace. Případné změny 
se budou zapisovat do stavebního deníku a budou nahlášeny stavebnímu úřadu. 

2.1.6 údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací  informace  u  staveb  podle  §  104  odst.  1  stavebního  

zákona 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s územním plánem obce Sedlec. 
Dle územního plánu je řešený pozemek určen pro venkovské bydlení, tedy pro výstavbu 
rodinných domů. 

2.1.7 věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Stavba je navržena jako samostatně stojící objekt, který nemá žádnou věcnou 
ani časovou vazbu na související a podmiňující stavby. Žádná další omezení nebyla 
zjištěna. 

2.1.8 předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 07/2015 

Postup výstavby: odstranění zeleně, skrývka ornice, výkopové práce, přípojky, 
základové konstrukce, hrubá stavba, výplně otvorů, vnitřní instalace, omítka, podlahy, 
fasáda, terénní úpravy, zpevněné plochy, dokončovací práce. 

2.1.9 statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové 

či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

Orientační hodnota stavby: 
Obestavěný prostor 781,2 m3 
Orientační cena/m3 4700 Kč 
Náklady na obestavěný prostor 3 671 640 Kč 
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Zpevněné plochy 176,5 m2 
Orientační cena/ m2 3000 Kč 
Náklady na obestavěný prostor 529 500 Kč 
 
Inženýrské sítě 107,3 m 
Orientační cena/m 2500 Kč 
Náklady na obestavěný prostor 268 250Kč 
 
Oplocení 121,5m 
Orientační cena/m 2800 Kč 
Náklady na obestavěný prostor 340 200 Kč 
 
Opěrná zeď 17,6 m 
Orientační cena/m 4500 Kč 
Náklady na obestavěný prostor 78 800 Kč 
 ____________________ 
 
Náklady celkem 4 930 000 Kč 

 
Statické údaje: 
Výměra pozemku 954,1 m2 
Zastavěná plocha 173,9 m2  
Užitná plocha 211,1 m2 
Počet bytových jednotek 1 
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2.2 Souhrnná technická zpráva 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.2.1.1 zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek, na kterém je navržen rodinný dům, je v mírném svahu cca 8%. 
Terén se svažuje směrem na jihovýchod. Pozemek se nachází na západním okraji obce 
Sedlec. Stavební pozemek se skládá ze dvou parcel s parcelními čísly 93/4 a 95/2, obě 
patří do katastrálního území Sedlec u Líbeznic. Obě parcely jsou v osobním vlastnictví 
stavebníky.  Celková  plocha  stavebního  pozemku  je  952  m2. Přístup na pozemek je 
z obslužné komunikace ve východním rohu pozemku. 

2.2.1.2 urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 

s ní souvisejících, 

Rodinný  dům  bude  sloužit  k  trvalému  pobytu  čtyřčlenné  rodiny.  Velikost  bytu  je  
5+1. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s plochou pultovou střechou. K domu patří 
garáž, která je navržena jako jednopodlažní s plochou střechou s atikou. Byt a garáž tvoří 
jeden samostatný objekt. Fasáda domu je bílá v rýhované struktuře, od parapetu oken 
druhého nadzemního podlaží je fasáda obložena dřevem. Fasáda garáže je obložena 
stejným dřevěným obkladem. Střešní krytina je povlaková v šedé barvě. Výplně otvorů 
tvoří plastová okna s dekorem tmavého dřeva. Klempířské výrobky se předpokládají 
z pozinkovaného plechu v hnědé barvě. Zastavěná plocha činí 173,9 m2. 

Celý objekt je ze severní strany částečně zapuštěn do terénu. Z jižní strany k domu 
přiléhají zpevněné plochy. Půlkruhová terasa ze zámkové dlažby a sjezd z obslužné 
komunikace ze zatravňovací dlažby. Kolem sjezdu z komunikace vede opěrná zeď 
ze ztraceného bednění s pohledovým čelem. Kolem části terasy je další opěrná zeď 
ze skládaných betonových prvků určených k zatravnění. 

2.2.1.3 technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a řešení vnějších ploch, 

2.2.1.3.1 Zemní práce 

Na pozemku bude provedeno odstranění ornice o tloušťce 150mm. Dalšími 
zemními pracemi bude výkop stavební jámy do hloubky 750mm a vývrt osamělých pilot. 
Tyto  zeminy  budou  uloženy  na  deponii  na  pozemku  pro  další  využití.   Ornice  bude  
uložena zvlášť a skladovaná do výšky maximálně 1500mm. 
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2.2.1.3.2 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na osamělých pilotách a na železobetonových základových 
pasech.  Průměr  pilot  bude  570mm  a  hloubka  4,0m  pod  úroveň terénu.  Výztuž  pilotů 
a základových pasů bude provedena dle statického výpočtu, tento výpočet včetně 
návrhu a výkresu výztuže bude součástí přílohy. Podkladní betonová deska o tloušťce 
150mm  bude  vyztužena  kari  sítí  5/100x100mm.  V  místě příček  se  provede  dvojité  
vyztužení desky. 

2.2.1.3.3 Svislé konstrukce 

Pro obvodové a vnitřní nosné zdivo budou použity tvarovky z lehkého 
keramického betonu Liapor M240. Obvodové zdivo v oblasti zapuštění do terénu bude 
provedeno ze ztraceného bednění. Pro příčky budou použity tvarovky z lehkého 
keramického betonu Liapor M175 a M115. Tepelnou izolaci obvodových stěn bude 
zajišťovat certifikovaný kontaktní zateplovací systém EPS tl. 200mm a 160mm. 

2.2.1.3.4 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou provedeny z filigránových stropních desek vyráběných 
z Liaporbetonu třídy LC20/28 D 1,6 a nadbetonávky z Liaporbetonu třídy LC20/28 D 
1,6. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250mm. V úrovni stropní konstrukce 
bude proveden ztužující železobetonový věnec. 

2.2.1.3.5 Schodiště 

Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové z Liaporbetonu třídy 
LC20/28 D 1,6. Návrh rozměrů je součástí přílohy. 

2.2.1.3.6 Komín 

Komín je navržen pro odvod spalin z plynového kotle, který bude vytápět celý 
dům. Jedná se o univerzální, třívrství, nerezový komín Schiedel ICS 25, DN130. Komín 
leží na konzole, která je kotvena do vnitřního nosného zdiva. 

2.2.1.3.7 Střešní konstrukce 

Střecha nad garáží je navržena jako plochá s atikou. Krytina bude povlaková 
z měkčeného PVC Fatrafol 810 separovaná pomocí geotextilie. Odvod vody bude zajištěn 
pomocí dvou střešních vtoků napojených na kanalizaci. Zateplení bude pomocí EPS. 
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Střecha na bytovou část je navržena jako plochá pultová. Krytina bude povlaková 
z měkčeného PVC Fatrafol 810 separovaná pomocí geotextilie. Odvod vody bude zajištěn 
podokapním žlabem z pozinkovaného plechu. Tepelná izolace bude nad krokvemi 
pomocí EPS. 

2.2.1.3.8 Okna, dveře, vrata 

Navržena jsou plastová okna Stavona Dynamic v dekoru Mooreiche. Vchodové 
dveře budou plastová profil Stavona, dekor Mooreiche. Vrata do garáže jsou navrženy 
pomocí sekčních garážových vrat Lomax LHF se sníženým kováním povrch nussbaum. 

2.2.1.3.9 Podlahy 

Jako roznášecí vrstva podlah je navržen litý cementový potěr. Součástí této vrstvy 
bude systém podlahového teplovodního vytápění. Tepelně izolační vrstvu budou 
zajišťovat desky EPS. Nášlapná vrstva podlah bude tvořit: keramická dlažba, laminátová 
podlaha a koberec. 

2.2.1.3.10 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Izolaci proti zemní vlhkosti budou zajišťovat asfaltové pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou výztužnou vložkou ze skelné tkaniny. Dále pak bude objekt chránit 
před vodou plošná drenáž provedená pomocí profilované, nopové fólie a liniová drenáž. 

2.2.1.3.11 Zpevněné plochy 

Plocha sloužící jako sjezd z komunikace na pozemek bude tvořena zatravňovací 
betonovou dlažbou. Plocha tvořící terasu a chodníky bude tvořena vibrolisovanou 
betonovou dlažbou v dekoru podzim. Kolem domu bude proveden okapový chodník 
z velkoformátové betonové dlažby. 

2.2.1.4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je řešeno sjezdem na obslužnou 
komunikaci dle projektové dokumentace. 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu pomočí přípojek, které jsou v rámci 
projektu nové zástavby rozvojového území obce již provedeny. Jedná se o splaškovou 
kanalizaci, vodovodní řad, plynovod, vedení nízkého napětí. 
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2.2.1.5 řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb 

na poddolovaném a svážném území, 

Sjezd z obslužné komunikace na pozemek bude řešen betonovou zatravňovací 
dlažbou dle projektové dokumentace. 

Na hranici pozemku se nachází elektroměrový rozvaděč s pojistkovou skříní. 
Od tohoto rozvaděče bude kabelem AYKY 4x16 napájen rozvaděč v domě. Dále 
na hranici pozemku stojí hlavní uzávěr plynu, od něho bude přiveden do domu plyn 
pomocí potrubí PE 110x6. Součástí zpevněné plochy za vstupem na pozemek je 
vodoměrná šachta, od které bude přivedena do domu voda pomocí potrubí HDPE. Dále 
je součástí zpevněné plochy za vstupem na pozemek revizní šachta kanalizace, od které 
bude dům napojen na splaškovou kanalizaci pomocí potrubí PVC KG. 

2.2.1.6 vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím 
provozováním nebudou překročeny stanovené limity hluku a vibrací. Obyvatelé 
okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem stavebních prací. 
Při realizaci nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací a nesmí docházet 
ke zvyšování prašnosti ovzduší. Bude zajištěn úklid vozovky před objektem. 

Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených nádobách na místech 
zpevněných ploch k tomuto účelu určených. 

Sejmutá ornice bude skladována na pozemku stavebníka a bude použita 
pro dokončovací terénní úpravy v závěrečné fázi stavby. 

2.2.1.7 řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací, 

V zadání stavebníka se neobjevil požadavek na bezbariérové řešení stavby, proto 
k němu nebylo při návrhu stavby přihlédnuto. 

2.2.1.8 průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

do projektové dokumentace, 

Na sousedním pozemku přes ulici byl proveden inženýrskogeologický 
a hydrogeologický posudek, který se stal podkladem pro návrh základových konstrukcí. 
Podrobné vyhodnocení údajů o průzkumu viz 2.1 Průvodní zpráva. 
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Na uvedeném pozemku byl dále proveden odborný posudek pro stanovení 
radonového indexu. Zkoumaná plocha je z hlediska rizika vnikání radonu z podloží 
do budov pozemkem se středním radonovým indexem. Hodnota třetího kvartilu 
souboru hodnot cA75=37,1kBq.m-3 je v intervalu 30-100kBq.m-3. K těmto údajům bylo 
přihlíženo při návrhu skladeb konstrukcí objektu. 

2.2.1.9 údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém, 

Pro vytyčení objektu stavby bude sloužit stávající katastrální hranice pozemků, 
situační plán a kopie katastrální mapy. Před zahájením stavebních prací bude provedeno 
výškopisné a polohopisné zaměření. Údaje pro vytyčení stavby jsou součástí projektové 
dokumentace. 

2.2.1.10 členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory, 

Stavební objekty: Rodinný dům s garáží 
 Zpevněná plocha betonovou dlažbou 
 Zpevněná plocha zatravňovací dlažbou 
 Opěrné zdi 
 Oplocení 

Inženýrské objekty: Kanalizační přípojka 
 Vodovodní přípojka 
 Přípojka nízkého napětí 
 Přípojka plynu 

2.2.1.11 vliv  stavby  na  okolní  pozemky  a  stavby,  ochrana  okolí  stavby  před  

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

minimalizace,  

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby. Během stavby může krátkodobě 
dojít k zvýšení hlučnosti a prašnosti. Je třeba během stavby čistit kola dopravních 
prostředků odjíždějících ze stavby, aby nedocházelo k znečišťování veřejné komunikace. 
Popřípadě zajistit úklid znečištěné komunikace. Stavba bude oplocena pro zajištění 
bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob na soukromí pozemek. 
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2.2.1.12 způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 

není uveden v části F. 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády 
591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita  

Jedná se o jednoduchou stavbu rodinného domu bez zvláštních nároků 
na zakládání. Geologické podmínky jsou v lokalitě složité, proto je třeba při návrhu 
základových poměru postupovat dle druhé geotechnické kategorie. Objekt je navržen 
tak, aby působící zatížení nemělo za následek zřícení objektu nebo jeho částí. Nezbytné 
statické výpočty byly provedeny. 

2.2.3 Požární bezpečnost  

Objekt byl navržen s ohledem na požadovanou požární bezpečnost dle vyhlášky 
23/2008  Sb.  O  technických  podmínkách  požární  ochrany  staveb  a  dle  norem  ČSN  73  
0820  –  Požární  bezpečnost  staveb  –  Nevýrobní  objekty  a  ČSN  73  0833  –  Požární  
bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Podrobné řešení požární 
bezpečnosti je řešeno samostatným projektem, který je součástí projektové 
dokumentace. 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V prvním nadzemním podlaží je navržena záchodová mísa s umývátkem, v druhém 
nadzemním podlaží dvě koupelny se záchodovou mísou. Likvidace odpadních vod bude 
zajištěna odvodem do splaškové kanalizace, dešťová voda bude shromažďována 
v retenční nádrži napojená bezpečnostním přepadem na vsakovací nádrž. Stavby je 
dostatečně zateplena tepelnou izolací, aby nebylo ohroženo zdraví osob výskytem 
nadměrné vlhkosti a plísní. Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné osvětlení větrání 
okny a regulované vytápění. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným 
materiálem. 

2.2.5 Bezpečnost při užívání  

Navržené řešení rodinného domu odpovídá požadavkům na bezpečnost 
při užívání. Návrh byl proveden dle platných norem. 
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2.2.6 Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce a jejich skladby jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky 
platných norem. 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Stavební konstrukce a jejich skladby byli navrženy tak, aby splňovali požadavky 
dle normy ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov + Z1:2012. 

Podrobné řešení úspory energie a ochrany tepla je řešeno samostatným projektem, 
který je součástí projektové dokumentace. (Tepelně technické posouzení) 

2.2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

Rodinný dům není řešen pro přístup a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Pozemek se nachází v oblasti se středním radonovým indexem. Ochrana proti 
radonu a proti spodní vodě bude zajištěna použitím hydroizolačních asfaltových pásů 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tento pás plní 
zároveň funkci izolace proti pronikání radonu do stavby. Agresivní spodní voda nebyla 
zjištěna. V oblasti není poddolovaná a není zde riziko seismicity. Žádné další škodlivé 
vlivy nebyly zjištěny. 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska ochrany obyvatelstva byly splněny všechny základní podmínky 
na situování a stavební řešení. 

2.2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

2.2.11.1 odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

U objektu byla zřízena přípojka na splaškovou kanalizaci, na tu bude připojena 
splašková voda z objektu. Dešťová kanalizace není k dispozici, proto bude dešťová voda 
svedena do retenční nádrže a dále využívána. Z retenční nádrže bude zhotoven 
bezpečnostní přepad do vsakovací nádrže. 
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2.2.11.2 zásobování vodou, 

Objekt  bude  připojen  na  vodovodní  řad  pomocí  vodovodní  přípojky  
přes vodoměrnou šachtu. 

2.2.11.3 zásobování energiemi, 

Objekt bude připojen na vedení nízkého napětí, součástí přípojky je elektroměrný 
rozvaděč s pojistkovou skříní. 

2.2.11.4 řešení dopravy, 

Ve východním rohu pozemku bude zřízenou přímé napojení na obslužnou 
komunikaci pomocí zpevněných ploch navazující ke garáži domu. Zmíněná obslužná 
komunikace slouží pouze pro tento stavební pozemek. 

2.2.11.5 povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

Pozemek je svažitý, stavba bude ze severní strany částečně zapuštěna do terénu. 
Na této straně stavby bude terén okolo stavby upraven do spádu směrem od stavby, 
vzniklé koryto pak bude svedeno kolem stavby po směru přirozeného svahu pozemku. 

Pro zhotovení zpevněných ploch budou provedeny další terénní úpravy. Násyp 
před jihovýchodní fasádou domu, opěrná zeď před jihozápadní fasádou domu a opěrná 
zeď okolo sjezdu z komunikace. 

2.2.11.6 elektronické komunikace. 

V oblasti není žádné vedení elektronické komunikace, ke které by bylo možné se 
drátově připojit. Případná elektronická komunikace bude řešena bezdrátově. 

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
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2.3 Technická zpráva 

2.3.1 účel objektu, 

Objekt je navržen jako rodinný dům, který je určen pro trvalé bydlení čtyřčlenné 
rodiny o velikosti bytu 5+1. Součástí objektu je garáž pro dva osobní automobily. 

2.3.2 zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Objekt je navržen na svažitém stavebním pozemku a je ze severní strany částečně 
zapuštěn do terénu. Architektonický návrh tvoří dvě hmoty tvořící jeden samostatný 
ucelený objekt, každá tato část má svoji funkci. První část navržena jako dvoupodlažní 
s plochou pultovou střechou plní funkci bytovou s pěti obytnými místnostmi. Druhá část 
je  jednopodlažní  s  plochou  střechou  s  atikou  a  plní  funkci  garáže,  ke  které  patří  sklad  
a dílna. Celkový architektonický výraz tvoří dřevěný obklad garáže a bytové části 
od parapetu oken ve druhém nadzemním podlaží. 

Dispozičně je rodinný dům navržen pomocí hlavního obytného prostoru plnící 
funkce obývacího pokoje a jídelny. Jídelna je přímo spojena s kuchyní, ke které patří spíž. 
Tento hlavní obytný prostor je také spojen s prádelnou. Vstup do domu je řešen 
přes závětří a prostorné zádveří, které dále navazuje na chodbu. Chodba propojuje 
hlavní obytný prostor se záchodem s umývátkem, schodištěm s druhým nadzemním 
podlaží a dalším schodištěm se skladem, garáží a dílnou. V druhém nadzemním podlaží 
je podlouhlá chodba vedoucí do velkého dětského pokoje, který je možné do budoucna 
rozdělit na dva samostatné dětské pokoje. Tomuto dětskému pokoji náleží přes chodbu 
samostatná koupelna. Dveře na konci chodby vedou do ložnice rodičů, tak je šatními 
skříněmi oddělena od pracovny. Ložnice je přímo propojena se samostatnou koupelnou. 

Objet bude částečně zapuštěn do terénu. Tomu odpovídají také terénní úpravy. 
Na severní straně stavby, kde je objekt zapuštěn do terénu, bude terén okolo stavby 
upraven  do  spádu  směrem  od  stavby,  vzniklé  koryto  pak  bude  svedeno  kolem  stavby  
po směru přirozeného svahu pozemku. Pro zhotovení zpevněných ploch budou 
provedeny další terénní úpravy. Násyp před jihovýchodní fasádou domu, opěrná zeď 
před jihozápadní fasádou domu a opěrná zeď okolo sjezdu z komunikace. 
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V zadání investora se neobjevil žádný požadavek na řešení pro přístup a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro tyto osoby není objekt 
řešen. 

2.3.3 kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění, 

Celková výměra stavebního pozemku 954,1m2 
Zastavěná plocha pozemku 173,9 m2 
Užitná plocha objektu 211,1m2 
Počet bytových jednotek 1 
Velikost bytové jednotky 5+1 
Obestavěný prostor 781,2 m3 
Zpevněné plochy zatravňovací dlažby 78,3 m2 
Zpevněné plochy betonové dlažby 176,5 m2 
Délka inženýrských sítí 107,3 m 
Délka oplocení 121,5 m 
Délka opěrných zdí 17,6 m 

Obytné místnosti jsou situovány směrem na jihovýchod a jihozápad, mají tedy 
dostatek osvětlení a proslunění. Okna jsou vybavena systémem vnitřních žaluzií 
pro zamezení přehřívání vnitřních prostor. Rovněž terasa je situována směr 
na jihovýchod a jihozápad. 

2.3.4 technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost, 

2.3.4.1 Zemní práce 

Na pozemku bude provedeno odstranění ornice o tloušťce 150mm. Dalšími 
zemními pracemi bude výkop stavební jámy do hloubky 750mm a vývrt osamělých pilot. 
Tyto  zeminy  budou  uloženy  na  deponii  na  pozemku  pro  další  využití.   Ornice  bude  
uložena zvlášť a skladovaná do výšky maximálně 1500mm. Dále budou v rámci zemních 
prací provedeny v závěru výstavby terénní úpravy dle 2.3.2. 
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2.3.4.2 Základové konstrukce 

Objekt bude založen na osamělých pilotách, na železobetonových základových 
pasech a na betonové základové desce. Průměr pilot bude 570mm a hloubka 4,0m 
pod úroveň původního terénu. Podrobnější popis základové konstrukce viz 2.3.6. 

2.3.4.3 Svislé konstrukce 

Pro obvodové a vnitřní nosné zdivo budou použity tvarovky z lehkého 
keramického betonu Liapor M240. Obvodové zdivo v oblasti zapuštění do terénu bude 
provedeno ze ztraceného bednění, toto zdivo bude vyztuženo a tato výztuž bude 
provázána s výztuží v základovém pasu. Pro příčky budou použity tvarovky z lehkého 
keramického betonu Liapor M175 a M115. Pro překlady budou použity překlady 
od společnosti Liapor, které jsou navrženy dle statických tabulek od společnosti Liapor. 
Tepelnou izolaci obvodových stěn bude zajišťovat certifikovaný kontaktní zateplovací 
systém EPS tl. 200mm a 160mm. Sokl domu a stěny pod terénem budou zatepleny 
pomocí EPS typu Perimetr tl. 120 a 200mm. 

2.3.4.4 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou provedeny z filigránových stropních desek vyráběných z 
Liaporbetonu třídy LC20/28 D 1,6 a nadbetonávky z Liaporbetonu třídy LC20/28 D 1,6. 
Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250mm. Velikosti filigránových desek 
a vyztužení nadbetonávky bude navrženo dle statických tabulek výrobce systému 
Liastrop. V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující železobetonový věnec. 

2.3.4.5 Schodiště 

Schodiště, tvořící komunikační spojnici mezi 1NP a 2NP, je navrženo jako 
monolitické železobetonové z Liaporbetonu třídy LC20/28 D 1,6. Návrh rozměrů je 
součástí přílohy. Schodiště bude opatřeno nerezovým zábradlím, které bude kotveno 
shora. Nášlapná vrstva schodiště bude dřevěná. 

Další schodiště, tvořící komunikaci mezi garáží a bytovou částí, je navrženo 
na terénu. Konstrukci tvoří nakloněná část základové desky, jednotlivé stupně budou 
tvarovány v roznášecí vrstvě podlahy dle projektové dokumentace. Schodiště bude 
opatřeno nerezovým zábradlí. Nášlapná vrstva bude tvořena keramickým obkladem. 
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2.3.4.6 Komín 

Komín je navržen pro odvod spalin z plynového kotle, který bude vytápět celý 
dům. Jedná se o univerzální, třívrství, nerezový komín Schiedel ICS 25, DN130. Komín 
leží na konzole, která je kotvena do vnitřního nosného zdiva. Dále bude komín kotven 
objímkami do obvodového zdiva. 

2.3.4.7 Střešní konstrukce 

Střecha nad garáží je navržena jako plochá s atikou. Krytina bude povlaková 
z měkčeného PVC Fatrafol 810 separovaná pomocí geotextilie. Odvod vody bude zajištěn 
pomocí dvou střešních vtoků napojených na kanalizaci. Zateplení bude pomocí EPS. 
Nosnou konstrukci tvoří vodorovná konstrukce stropu Liastrop o celkové tloušťce 
250mm. 

Střecha na bytovou část je navržena jako plochá pultová. Krytina bude povlaková 
z měkčeného PVC Fatrafol 810 separovaná pomocí geotextilie. Odvod vody bude zajištěn 
podokapním žlabem z pozinkovaného plechu. Tepelná izolace bude nad krokvemi 
pomocí EPS. Nosnou konstrukci bude tvořit prvky dřevěného krovu. Pozednice, vaznice, 
sloupky, pásky, krokve a bednění z prken pero-drážka. Dimenze těchto prvků vycházejí 
z empirických vztahů pro návrh krovu. 

2.3.4.8 Okna, dveře, vrata 

Navržena jsou plastová okna Stavona Dynamic, otvíravá a sklápěcí, v dekoru 
Mooreiche. Vchodové dveře budou plastová profil Stavona, dekor Mooreiche. Vrata 
do garáže jsou navrženy pomocí sekčních garážových vrat Lomax LHF se sníženým 
kováním, povrch nussbaum. Vnitřní dveře jsou navrženy od výrobce Sapeli s obložkovou 
zárubní jako otvíravá a posuvná. Zmíněnými okny bude zajištěnou přirozené větrání 
bytové jednotky. Větrání garáže bude zajištěno také přirozeně, pomocí větracího otvoru 
ve vratech, otvoru ve dveřích mezi garáží a skladem, dále pak otvory v obvodové stěně 
ve skladu a dílně. Vnitřní dveře budou navrženy s parametrem vážené vzduchové 
neprůzvučnosti minimálně Rw = 27dB. 

2.3.4.9 Podlahy 

Jako roznášecí vrstva podlah je navržen litý cementový potěr. Součástí této vrstvy 
bude systém podlahového teplovodního vytápění. Tepelně izolační vrstvu budou 
zajišťovat desky EPS. Nášlapná vrstva podlah bude tvořit: keramická dlažba, laminátová 
podlaha a koberec. 
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2.3.4.10 Obklady 

Ve všech hygienických místnostech jako jsou záchod, koupelny, prádelna a kuchyň 
bude na stěnách keramický obklad. Výšky obkladů v jednotlivých místnostech jsou 
uvedeny v půdorysech jednotlivých podlaží. 

2.3.4.11 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Izolaci proti zemní vlhkosti budou zajišťovat asfaltové pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou výztužnou vložkou ze skelné tkaniny. Dále pak bude objekt chránit 
před vodou plošná drenáž provedená pomocí profilované, nopové fólie a liniová drenáž. 

2.3.4.12 Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky budou řešeny pomocí jednovrstvé vápenocementové omítky. 
Fasáda bude jednosložková akrylátová omítka s rýhovanou strukturou, barva bílá. Garáž 
a fasáda bytové části od parapetu oken druhého nadzemního podlaží bude obložena 
dřevem. Horizontální obklad bude upevněn na vertikálním ocelovém roštu tloušťky 
40mm. Větrací spáry budou opatřeny větrací mřížkou. 

2.3.4.13 Oplocení 

Oplocení pozemku bude tvořeno kovovými sloupky s drátěnou výplní. Oplocení 
bude mít betonovou podezdívku, která bude založena min 700mm pod úroveň terénu. 

2.3.4.14 Zpevněné plochy 

Plocha sloužící jako sjezd z komunikace na pozemek bude tvořena zatravňovací 
betonovou dlažbou. Plocha tvořící terasu a chodníky bude tvořena vibrolisovanou 
betonovou dlažbou v dekoru podzim. Kolem domu bude proveden okapový chodník 
z velkoformátové betonové dlažby. 

2.3.5 tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

Stavební konstrukce a jejich skladby byli navrženy tak, aby splňovali požadavky 
dle normy ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov + Z1:2012. 

Podrobné řešení úspory energie a ochrany tepla je řešeno samostatným projektem, 
který je součástí projektové dokumentace. (Tepelně technické posouzení) 
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2.3.6 způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 

a hydrogeologického průzkumu, 

Na základě zprávy, která je podrobně zpracována v 2.1 Průvodní technické zprávě, 
která vycházela z podkladů, mezi které patří i podrobný inženýrskogeologický posudek, 
je způsob založení stavby navržen následujícím způsobem. 

Objekt bude založen na třinácti osamocených vrtaných pilotách o průměru 570mm 
a na železobetonových základových pasech, které budou plnit funkci překladu mezi 
jednotlivými piloty. Piloty budou vyztuženy ocelovou výztuží. Piloty budou vetknuty 
do skalního – předkvartérního podloží, které na lokalitě představují zvětralé slínovce 
charakteru zemin (Rdt=250kPa). Dle inženýrskogeologického posudku se tato vrstva 
nachází v hloubce 3,6m pod povrchem původního terénu. Předpokládaná hloubka pilot 
bude tedy do hloubky 4,0m pod úroveň původního terénu. Přesnou hloubku pilot tedy 
musíme  určit  až  na  staveništi  během  vývrtu  pilot.  Na  tyto  piloty  budou  navazovat  
železobetonové základové pasy šířky 400mm a výšky 750mm. Ty základové pasy budou 
železobetonové a návrh výztuže bude vycházet ze statického výpočtu. Na tyto základové 
pasy naváže betonová základová deska vyztužená kari sítí, tato výztuž bude 
dvojnásobná v oblasti uložení příček. Průměr pilot a rozměry základových pasů byli 
stanoveny empiricky. 

Návrh základových konstrukcí bude zpracovávat zvláštní podrobný projekt, který 
se stane součástí projektové dokumentace. 

2.3.7 vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prostředí  a  řešení  případných  

negativních účinků, 

Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím 
provozováním nebudou překročeny stanovené limity hluku a vibrací. Obyvatelé 
okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem stavebních prací. 
Při realizaci nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací a nesmí docházet 
ke zvyšování prašnosti ovzduší. Bude zajištěn úklid vozovky před objektem. 

Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených nádobách na místech 
zpevněných ploch k tomuto účelu určených. 

Sejmutá ornice bude skladována na pozemku stavebníka a bude použita 
pro dokončovací terénní úpravy v závěrečné fázi stavby. 
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2.3.8 dopravní řešení, 

Sjezd z obslužné komunikace na pozemek bude řešen betonovou zatravňovací 
dlažbou dle projektové dokumentace. Zmíněná komunikace slouží k přístupu pouze 
pro tento stavební pozemek. 

2.3.9 ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření, 

Pozemek se nachází v oblasti se středním radonovým indexem. Ochrana 
proti radonu a proti spodní vodě bude zajištěna použitím hydroizolačních asfaltových 
pásů z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tento pás plní 
zároveň funkci izolace proti pronikání radonu do stavby. Agresivní spodní voda nebyla 
zjištěna. Zvýšená hladina hluku v okolí stavby není předpokládaná, vzhledem k tomu, 
že se stavba nachází na okraji obce. 

2.3.10  dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Projektová dokumentace je zhotovena dle platné vyhlášky 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby a dle platné vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb. Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení 
vlády  591/2006  Sb.  O  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  
na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 
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3 Závěr 

Obsah bakalářské práce a postup práce se shoduje se zadáním a cíle bakalářské 
práce jsou splněny. 

 Novostavba rodinného domu je navržena dle platných právních předpisů 
a dle platných norem. Zároveň jsou splněný obecné požadavky na výstavbu a také 
požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení a stavebně fyzikálního posouzení. 
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