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Abstrakt 

 Zpracovaným tématem bakalářské práce je rodinný dům s projektovou kanceláří. 

Objekt je tvaru L, na čtvercové parcele je orientován vstupem rodinného domu na východ, 

vstupem projektové kanceláře na sever. Objekt má dvě nadzemní podlažní, zastřešen je 

sedlovou střechou s konstrukcí dřevěného krovu. Konstrukční systém je zvolen stěnový z 

cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce je strop Porotherm s nosníky pot a 

vložkami miako. Nenosné dělící konstrukce jsou z cihelných bloků Porotherm. Základové 

konstrukce jsou betonové. 

 

Abstract 

 Processed topic of bachelor thesis is house with design office. Object has the form 

of letter L, on a square plot is entry of house situated to east, entry of design office is 

situated to north. Object has two aboveground floor. Object has a gable roof with wooden 

construction. Construction system is by walls from brick blocks Porotherm. Ceiling 

construction is ceiling Porotherm with pot girders and miako insertion. Dividing 

constructions are from brick blocks Porotherm. Foundations of the object are from 

concrete. 

 

 

Klíčová slova 

 Rodinný dům, projektová kancelář, parcela, nadzemní podlaží, sedlová střecha, 

dřevěný krov, konstrukční systém, cihelný blok, pot nosník, stropní vložka miako, stěna, 

nosná stěna, dělící konstrukce, základová konstrukce, beton, garáž. 

 

Keywords 

 House, design office, plot, aboveground floor, gable roof, wooden roof, 

construction system, brick block, pot girder, ceiling insertion miako, wall, carrier wall, 

dividing construction, foundations of the object, concrete, garage. 
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Úvod 

 V řešení bakalářské práce se budu zabývat vypracováním projektové dokumentace 

stavební části k provedení novostavby rodinného domu s provozním zázemím projektové 

kanceláře. V řešení se postupně budu zabývat vypracováním studií dispozic a 

konstrukčního řešení zadaného objektu. Po zpracování všech studií a jejich konzultací se 

začnu zabývat zpracováním požadovaných výkresů ze zadání. Výkresy zpracuji s 

náležitostmi dle platných norem a se vzájemnou návazností. 

 Mimo zpracování výkresů projektové dokumentace se rovněž budu zabývat 

řešením požárně bezpečnostního řešení daného objektu a tepelně technickým posouzením s 

vyhotovením energetického štítku. Dále budu zpracovávat výpis sklady konstrukcí, výpis 

plastových výrobků a výrobků truhlářských. Rovněž jsem dostal zadánu k vypracování 

seminární práci na téma šikmé střechy.  
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 

Stavba:    Rodinný dům s projektovou 

Stavebník:    Jan Salám, Morašice 124, 671 71 

Projektant:    Tomáš Herman, Morašice 18, 671 71, 29061990 

Základní charakteristika stavby: Jedná se novostavbu rodinného domu s projektovou 

kanceláří. Půdorys objektu je tvaru L. Objekt má dvě nadzemní podlaží, zastřešen je 

šikmou střechou sedlovou s konstrukcí dřevěného krovu. Střešní krytina je pálená taška 

Tondach. Konstrukční systém je zvolen stěnový s vnějšími i vnitřními nosnými stěnami z 

cihelných bloků Porotherm. Stropní konstrukce se skládá z nosníku pot a cihelných 

stropních vložek miako taktéž Porotherm. V objektu je řešena garáž pro jedno vozidlo, 

jedno stání zastřešené dřevěnou konstrukcí a další dvě možná stání nezastřešená pro část 

rodinného domu. Pro část provozu projektové části je zřízeno nekryté parkoviště o čtyřech 

stáních.  

Místo stavby:    Morašice 245, 671 71, číslo parcely 121 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 Novostavba se nachází na území obce Morašice v okrese Znojmo. Stavební parcela 

se nachází na okraji obce u hlavní silnice, kde na jejím druhém konci stojí řadová zástavba 

se zahradami. Objekt se nachází v oblasti nově vznikajících rodinných domů. Stavební 

parcela je nezastavěná, nenacházejí se na ní žádné porosty a je určena pro tento druh 

výstavby. Parcele je ve vlastnictví stavebníka.  

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 Byly provedeny průzkumy geologické, hydrogeologické a radonové měření. 

Zjištěná zemina je F3-hlína písčitá o Rdt=200 kPa. Zjištěné radonové riziko je nízké. 

Stavba bude navrhována na 1. geotechnickou kategorii. 

 K objektu jsou zřízeny přípojky plynovodu, vodovodu, k elektrické rozvodné síti a 

odvod splaškové kanalizace. Odvod vody dešťové je zajištěn dvěma vsakovacími 

nádržemi. Na parcele je zřízena revizní šachta splaškové kanalizace, vodoměrná šachta, 

elektroměrný rozvaděč a hlavní uzávěr plynu.  

 Napojení rodinného domu na dopravní infrastrukturu je řešeno k místní komunikaci 

šířky 3,5 m a to pojízdnými plochami ze zámkové dlažby. Napojení projektové kanceláře 

na dopravní infrastrukturu je řešeno přímo z parkoviště z pojízdné zámkové dlažby na 

místní hlavní komunikaci šířky 7 m. 



12 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všem požadavkům bylo vyhověno a byly zapracovány v průběhu stavby. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Všechny obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí  

 Všechny podmínky dané územním rozhodnutím byly splněny. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující  stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 Navrhovaný objekt nemá žádné věcné ani časové vazby na jinou výstavbu v 

dotčeném území. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 Zahájení výstavby: 05/2013 

 Dokončení výstavby: 06/2014 

 Výstavba započne provedením terénních úprav, výkopových prací a provedení 

základových konstrukcí. Následovat bude výstavba prvního nadzemního podlaží, stropní 

konstrukce nad 1.NP a provedení nadezdívek a štítových stěn 2.NP. Po vyzdění se zbuduje 

konstrukce krovu. Po dokončení hrubé stavby bude následovat dokončovací proces 

výstavby. 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy v m
2 

 
Předpokládaná cena stavby:    9 670 tis. Kč. 

 Podlahová plocha rodinného domu:   344,3 m
2
 

 Podlahová plocha projektové kanceláře:  99,92 m
2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

 Stavební parcela se nachází v mírně svažitém terénu. Na parcele se nenachází žádné 

vzrostlé stromy ani keře. Celá plocha je zarostlá travnatým porostem. Stavební parcela je 

přístupná z místní komunikace. Při výstavbě bude na staveništi zřízena dočasná zpevněná 

komunikace pro pojezd těžkých strojů a vozidel. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Zastavěné území je charakterizováno zástavbou se světlými odstíny fasád, 

sklonitými sedlovými střechami s převážně skládanou střešní krytinou a sklonem kolem 

45°. Navrhovaná stavba proto do území zapadá. Barva fasády je oranžová světlá i tmavá, 

střecha je navržena sklonitá se skládanou střešní krytinou a se sklonem 40°. Navrhovaný 

objekt je tvaru L, z pohledových stran je navržena u vystupujících částí fasády tmavší 

barva fasádní omítky. Na střešní konstrukci jsou provedené dřevěné palubkové obklady v 

barvě lazury ořech. Oživení objektu jako celku též zajišťuje dřevěná pergola s moderním 

skleněným zastřešením. 

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

vnějších ploch 

 Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové pásy. Sloupky pod pergolou 

jsou založeny na vrtaných ocelových kotvách. Na základových konstrukcích stojí svislý 

nosný stěnový systém z cihelných bloků Porotherm. Svislé nenosné stěny jsou provedeny z 

příčkových cihelných bloků Porotherm. Svislé nosné konstrukce nesou stropní konstrukci 

provedenou z nosníků pot a cihelných stropních vložek miako také Porotherm. První a 

druhé nadzemní podlaží je spojeno schodištěm s nosnou železobetonovou konstrukcí. 

Druhé nadzemní podlaží je zastřešeno dřevěným novodobým krovem s použitím vaznic. 

Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako využití podkrovní části střešní konstrukce. 

Vytápění budovy je zajištěno plynovým kotlem s koaxiálním odkouřením nad střešní 

rovinu.  

 Inženýrské stavby jsou na pozemku zřízeny dle situačního výkresu. Zřízeny jsou 

přípojky vody, plynu, kanalizace a elektrické energie. Dešťová voda je odváděna dešťovou 

kanalizací do dvou na sobě nezávislých vsakovacích nádrží. Na pozemku jsou zřízeny i 

vodoměrná šachta, revizní šachta kanalizace splaškové kanalizace, elektroměrný rozvaděč 

a hlavní uzávěr plynu. 

 Vnější plochy na pozemku jsou řešeny jako pochůzí či pojízdné. Pochůzí plochy 

jsou provedeny ze zámkové dlažby Best beaton tl. 60 mm a štěrkového podsypu. Pojízdné 

plochy jsou řešeny totožně jen tloušťka zámkové dlažby je 80 mm. Na pozemku jsou též 

umístěny zastřešené plochy pro umístění popelnic. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Stavební objekt je napojen na dopravní infrastrukturu na dvou místech. Rodinný 

dům je připojen k místní komunikaci šířky 3,5 m zpevněnou pojízdnou plochou z betonové 

zámkové dlažby Best beaton tl. 80 mm se štěrkovým podsypem. Vjezd na pozemek je 

uzavřen dvěma dvoukřídlovými otočnými vraty. Projektová kancelář resp. její parkoviště 

je připojeno k hlavní místní komunikaci šířky 7 m též zpevněnou zámkovou betonovou 

dlažbou tl. 80 mm se štěrkovým podsypem. Parkoviště je otevřené a od ostatních ploch 

pozemku je odděleno plotem. 

 Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno dle platných norem. Přípojka plynu 

je k objektu zbudovaná z hlavního plynovodu umístěného pod chodníkem hlavní ulice. 

Přípojky vody, energie a kanalizace jsou připojeny k hlavním vedením pod vedlejší 

komunikací a přilehlým chodníkem. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území  

 Veškeré rozvody vody v budově jsou řešeny PE materiálem, všechny dimenzované 

prvky vyhovují platným normám. Řešení odpadů je PVC materiálem, připojovací potrubí 

má předepsané dimenze a spády. Svislé odpadní potrubí se nachází ve dvou instalačních 

šachtách. Svodné potrubí je provedeno pod prvním nadzemním podlažím a v místě 

základových konstrukcí jsou zřízeny prostupy. Rozvod plynu po budově je ocelovými 

svařovanými trubkami opatřenými žlutým nátěrem. 

Doprava v klidu je řešena jedním parkovacím stáním v garáži, jedním zastřešeným stáním 

vedle garáže a dalšími případnými dvěma stáními na zpevněné ploše příjezdových ploch. 

 Nejedná se o navrhování objektu ani v poddolovaném, ani ve svažitém území. 

f) Vlivy stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Při výstavbě ani při užívání nebudou překročeny povolené hlukové limity dle 

platných norem. Při výstavbě bude zabezpečena očista vozidel opouštějících staveniště tak, 

aby neznečišťovaly okolní komunikace. Dále bude zabezpečeno, aby při výstavbě i při 

užívání stavby byla minimalizována prašnost. Při terénních úpravách bude ornice 

skladována dle požadavků a po skončení výstavby bude terén vhodně upraven.  

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. Vnitřní komunikace projektové části jsou 

bezbariérové, u vstupu je však schod. Pro obsloužení zákazníka s omezenou schopností 

pohybu a orientace bude u vstupu umístěno tlačítko s příslušným označením pro přivolání 

pomoci. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Před započetím výstavby byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, a 

měření radonového rizika. Výsledkem geologického průzkumu je zařazení stavby do 1. 

geotechnické kategorie. Hladina podzemní vody nijak neovlivňuje projektovou 

dokumentaci. Radonové riziko je nízké, propustnost podloží nízká. Provedené průzkumy 

byly zapracovány do projektové dokumentace. 

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

systém 

 Pro vytyčení stavby byl vyhotoven geodetický plán vytyčení stavby. K vytyčení je 

zapotřebí dvou polohopisných a jednoho výškového bodu. Polohopisný a zároveň výškový 

bod české státní nivelační sítě se nachází na budově ČP 111, parcela 13/1. Druhý 

stabilizovaný polohopisný bod se nachází na budově ČP 242, parcela 120. Vytyčení 

proběhne v souladu s projektovou dokumentací. 

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

provozní soubory 

 Jedná se o jeden objekt rodinného domu s projektovou kanceláří. 

 Inženýrské objekty jsou členěny na přípojky plynu, vody, kanalizace, energie a 

dešťovou kanalizaci. 

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

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

 Stavba nemá negativní vliv na okolní objekty. V průběhu výstavby je zajištěna 

dostatečná čistota okolí staveniště. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 

části F 

 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě je zajištěna dodržením všech 

zákonných ustanovení a dodržováním předpisů bezpečnosti. Jedná se především o nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci musí být proškoleni na BOZP a používat ochranné 

prostředky jako jsou ochranné oděvy, helmy, reflexní vesty, rukavice. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Průkazným statickým výpočtem je dokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení, 

které na ní bude v průběhu výstavby a užívání působit nezpůsobí zřízení či poškození i 

části stavby. 
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3. Požární bezpečnost 

 Navrhovaný objekt je z požárního hlediska rozdělen na dva požární úseky. První 

PÚ je dvoupodlažní a tvoří jej obytná buňka rodinného domu skupiny OB1 dle ČSN 73 

0833. PÚ rodinného domu má výpočtovou hodnotu požárního zatížení určenou z tabulky 

normy pv=45,75 kg/m
2
 a SPB II. Druhý PÚ tvoří provoz projektové kanceláře, který je 

řešen dle ČSN 73 0802. Celý požární úsek má dle normy spočítané požární zatížení na 

pv=31,21 kg/m
2
 a rovněž má SPB II. Všechny konstrukce požárně dělící, požární uzávěry, 

obvodový plášť, ostatní nosné konstrukce splňují dle požadavků na ně kladených požární 

odolnost dle ČSN 73 0810 A ČSN 73 0802. Všechny požárně nebezpečné prostory 

nezasahují ani do sousedních objektů, ani do sousedních parcel. Evakuace osobo z objektu 

je řešena nechráněnými únikovými cestami. NÚC vyhovují všem požadavkům dle normy. 

Zásah jednotek požární ochrany je možný ze dvou stran objektu. 

                                 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Při výstavbě budou na zařízení staveniště použity stavební buňky vybavené 

sociálním zařízením, tj. sprchami a toaletami. Ochrana zdraví při práci je zajištěna 

školeními o bezpečnosti při práci a ochrannými pomůckami (rukavice, ochranné oděvy, 

helmy, reflexní vesty atd.). 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Zejména použití ochranného zábradlí na schodišti dle předepsaných výšek.  

 

6. Ochrana proti hluku 

 Při výstavbě je ochrana proti hluku zajištěna celoplošným oplocením do výšky 1,8 

m. Při užívání stavby nevznikají hluky větší než dovoluje norma. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Budova splňuje všechny tepelně technické požadavky na úsporu tepla dle 

nejnovějších norem. Celková energetická spotřeby budovy je 57 MWh/rok. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. Vnitřní komunikace projektové části jsou 

bezbariérové, u vstupu je však schod. Pro obsloužení zákazníka s omezenou schopností 

pohybu a orientace bude u vstupu umístěno tlačítko s příslušným označením pro přivolání 

pomoci. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Nízké radonové riziko v místě umístění stavby nevyžaduje žádné speciální úpravy 

projektové dokumentace. Spodní voda je dostatečně hluboko a není agresivní. Seismicita 

se v této oblasti nevyskytuje. Objekt se nenachází v poddolované oblasti. V okolí stavby se 

nacházejí ochranná pásma inženýrských síti do nichž však stavba nijak nezasahuje. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba splňuje veškeré požadavky platných norem. 

 

11. Inženýrské objekty 

 Odvodnění staveniště je řešeno odvodňovacími kanály. Odvodnění území při 

užívání je vsakováním. Odvodnění střechy je přes dešťovou kanalizaci do dvou 

nezávislých vsakovacích nádrží. Odvod odpadních vod je domovní kanalizací přes 

kanalizační přípojku do obecní kanalizační stoky. Zásobování vodou je zajištěno 

vodovodní přípojkou z obecního vodovodního řádu. Vodoměrná sestava je umístěna ve 

vodoměrné šachtě. Energie jsou napojeny na elektroměrný rozvaděč a hlavní jistič dále do 

budovy. Plynovodní přípojka zásobuje plynem plynový kotel v technické místnosti. Na 

hranici pozemku je umístěn hlavní uzávěr plynu. Doprava včetně té v klidu je řešena 

pozemku pojízdnými zpevněnými plochami ze zámkové betonové dlažby tl. 80 mm se 

štěrkovým podsypem. Povrchová úprava pozemku je v okolí budovy rovinatá s postupným 

svahováním původního terénu. Pozemek je zatravněn. Stavba je připojena k síti internet 

pomocí wi-fi přijímače. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 

stavbě vyskytují) 

 V budově se nenachází žádna technologická zařízení.  
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F. Dokumentace stavby - Technická zpráva 

1. Architektonické a stavebně technické řešení 

a) Účel objektu 

 Objekt bude sloužit k bydlení jako rodinný dům. Část 1.NP slouží jako provoz 

projektové kanceláře. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívaní objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 Objekt rodinného domu s projektovou kanceláří je řešen půdorysem tvaru písmene 

L. Barevnost fasády je rozlišena z pohledu na stavbu dle vystupujících částí a částí 

zapuštěných ve dvou odstínech oranžové barvy. Střecha objektu je řešena jako sklonitá se 

skládanou krytinou Tondach a se sklonem 40°. Tímto objekt zapadá do zastavěného území 

z hlediska typu zástavby. Dispozice 1.NP je rozdělena dvě části a to pobytovou část 

rodinného domu a na část provozu projektové kanceláře. Obě dispozice jsou propojeny 

jedněmi uzamykatelnými dveřmi. Dispozice 2.NP je řešena jako část rodinného domu 

určená pro práci i pro odpočinek. 

 Řešení úpravy vegetačních ploch v okolí stavby je do normou stanovené 

vzdálenosti upravené jako rovina o úrovni 150 mm pod výškovou úrovní podlahy 1.NP. 

Zbylá část ploch kopíruje původní terén a je rovnoměrně spojena s upraveným terénem. 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. Vnitřní komunikace projektové části jsou 

bezbariérové, u vstupu je však schod. Pro obsloužení zákazníka s omezenou schopností 

pohybu a orientace bude u vstupu umístěno tlačítko s příslušným označením pro přivolání 

pomoci. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 Rodinný dům je navržen pro užívání čtyř členou rodinou. Provoz projektové části je 

určen pro užívání majitelem, pěti stálými zaměstnanci a návštěvníky.      

Užitková plocha rodinného domu:  408,62 m
2
       

Užitková plocha projektové kanceláře: 122,98 m
2
  

Celková užitková plocha:   531,6 m
2
               

Obestavěný prostor:    1857,87 m
3     

Zastavěná plocha parcely:   265,8 m
2    

 
Hlavní vstup rodinného domu je orientován na východ. Vstup do projektové 

kanceláře je orientován na sever. V rodinném domě je orientace obývacího pokoje a 

kuchyně se stolováním na jih stejně jako pokoje určené pro děti. Ložnice rodičů je 

orientována na východ stejně jako WC a koupelna. Garáž, technická místnost a šatna jsou 

orientovány na sever. Osvětlení a oslunění místností v 1.NP je zajištěno okny velikosti, na 
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výjimku, 1,5 x 1,5 m a v takovém počtu a umístění, aby bylo osvětlení a oslunění dodrženo 

dle požadavku normy. V 2.NP je osvětlení a oslunění  místností zajištěno okny 1,5 x 1,2 m 

a okny střešními 0,78 x 0,98 m rovněž v počtu a umístění dle požadavků normy na 

oslunění a osvětlení. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové pásy. Použitý beton třídy 

C16/20 konzistence S2. Sloupky pod pergolou jsou založeny na vrtaných ocelových 

kotvách Krinner KSF U 111x1000 mm.        

 Na základových konstrukcích stojí svislý nosný stěnový systém z cihelných bloků 

Porotherm. Obvodové nosné zdivo je z broušených cihelných bloků Porotherm 44 zděných 

na maltu Porotherm Profi pro tenkovrstvé zdění broušených cihel. Vnitřní nosné zdivo je z 

cihelných bloků Porotherm 25 AKU P+D zděných na maltu vápennocementovou pevnosti 

5 Mpa. Svislé nenosné stěny jsou provedeny z příčkových broušených cihelných bloků 

Porotherm 8 Profi zděných na maltu Porotherm Profi pro zdění broušených cihel. 

 Svislé nosné konstrukce nesou stropní konstrukci provedenou z nosníků pot a 

cihelných stropních vložek miako také Porotherm. První a druhé nadzemní podlaží je 

spojeno schodištěm s nosnou železobetonovou konstrukcí. Železobetonové konstrukce jsou 

provedeny dle statických výpočtů. Železobeton je třídy C20/25, třída oceli je B500B, 

konzistence S2.          

 Druhé nadzemní podlaží je zastřešeno dřevěným novodobým krovem s použitím 

vaznic. Nad širší částí půdorysu jsou plné všechny vazby plné tj. obsahují krokve a dva 

páry kleštin v různých výškových úrovních. Plné vazby jsou podporované pozednicemi na 

zděné nadezdívce a středovými vaznicemi podporovanými navrženými sloupky. Sloupky 

krovu jsou kotvené na ocelovou botku zabetonovanou v železobetonovém prahu šířky 1 m 

a výšky 250 mm v horním líci vyzděné vnitřní nosné zdi. Sloupky jsou proti sesunutí 

zavětrovány pásky. Pozednice jsou kotveny na chemické kotvy závitovou tyčí M16 s 

matkou a podložkou do železobetonového věnce po vzdálenosti 900 mm. Věnec kotvené 

pozednice je pak kromě obvodového obepnutí stavby ještě zatažen do vnitřních nosných 

zdí do vzdálenosti 2,25 m. Nad částí užší jsou rovněž všechny vazby plné a jsou stejné jako 

v případě výše uvedeném. Podporované jsou pozednicemi na cihelné nadezdívce a jednou 

středovou vaznicí. Středová vaznice je podporována dvěma masivními sloupky kotvenými 

na ocelovou botku zakotvenou ve věnci stropní konstrukce nad vnitřní nosnou zdí. Rovněž 

jsou zajištěny pásky. Pozednice je rovněž kotvena stejným způsobem do železobetonového 

věnce, ten obepíná vnější obvod budovy a v místě napojení na vnitřní nosnou zeď je do ní 

zatažen 2,5 m. Věnec je kromě toho kotven zrcadlově na dvou místech ocelovým kotevním 

prvkem do stropní konstrukce. Toto kotvení je schované v sádrokartonových příčkách. 

 Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako využití podkrovní části střešní konstrukce. 

Vytápění budovy je zajištěno plynovým kotlem s koaxiálním odkouřením nad střešní 

rovinu.  

 Veškeré rozvody vody v budově jsou řešeny PE materiálem, všechny dimenzované 

prvky vyhovují platným normám. Řešení odpadů je PVC materiálem, připojovací potrubí 
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má předepsané dimenze a spády. Svislé odpadní potrubí se nachází ve dvou instalačních 

šachtách. Svodné potrubí je provedeno pod prvním nadzemním podlažím a v místě 

základových konstrukcí jsou zřízeny prostupy. Rozvod plynu po budově je ocelovými 

svařovanými trubkami opatřenými žlutým nátěrem. 

 e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Všechny stavební konstrukce a výplně otvorů vyhovují na požadované normové 

hodnoty součinitele prostupu tepla dle platné normy. 

 Obvodová stěna:   U=0,244 W/m
2
K <  UN,20=0,30 W/m

2
K 

 Střešní konstrukce:   U=0,198 W/m
2
K <  UN,20=0,24 W/m

2
K 

 Strop 2.NP do půdního prostoru: U=0,206 W/m
2
K <  UN,20=0,24 W/m

2
K 

 Podlaha přilehlá k zemině:  U=0,335 W/m
2
K <  UN,20=0,45 W/m

2
K 

 Okna:     U=0,876 W/m
2
K <  UN,20=1,50 W/m

2
K 

 Střešní okna:    U=1,000 W/m
2
K <  UN,20=1,40 W/m

2
K 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu  

 Objekt je založen na betonových pásech s úrovní základové spáry vnějších pásů v 

hloubce 0,9 m pod úrovní upraveného terénu. Vnější pásy jsou rovněž zatepleny izolací 

Isover Perimetr tl. 80 mm. Vnitřní pásy jsou v hloubce 0,6 m od upraveného terénu. 

Geologický průzkum určil rostlou zeminu jako propustnou třídy F3- hlína písčitá únosnosti 

Rdt=200 kPa. Na tyto poměry byly základové konstrukce navrženy. Podzemní voda nijak 

neovlivňuje návrh základových konstrukcí. 

g) Vliv objektu  a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

 Při výstavbě ani při užívání nebudou překročeny povolené hlukové limity dle 

platných norem. Při výstavbě bude zabezpečena očista vozidel opouštějících staveniště tak, 

aby neznečišťovaly okolní komunikace. Dále bude zabezpečeno, aby při výstavbě i při 

užívání stavby byla minimalizována prašnost. Při terénních úpravách bude ornice 

skladována dle požadavků a po skončení výstavby bude terén vhodně upraven. 

h) dopravní řešení 

 Na pozemku je řešena doprava pojízdnými plochami z betonové zámkové dlažby 

Best beaton 80 mm se štěrkovým podsypem. Doprava v klidu pro rodinný dům je řešena 

jedním stáním v garáži v objektu, jedním stáním zastřešeným vedle garáže a dvěma 

případnými stáními na pojízdných plochách na pozemku. Tyto plochy jsou napojeny na 

místní vedlejší komunikaci šířky 3,5 m. Doprava v klidu pro projektovou kancelář je 

řešena jako čtyři parkovací stání na zpevněných pojízdných plochách. Tato parkovací stání 

jsou napojeny na místní hlavní komunikaci šířky 7 m.  
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí , protiradonová opatření 

 Nízké radonové riziko v místě umístění stavby nevyžaduje žádné speciální úpravy 

projektové dokumentace. Spodní voda je dostatečně hluboko a není agresivní. Seismicita 

se v této oblasti nevyskytuje. Objekt se nenachází v poddolované oblasti. V okolí stavby se 

nacházejí ochranná pásma inženýrských síti do nichž však stavba nijak nezasahuje. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Při navrhování a výstavbě objektu byly dodrženy veškeré obecné požadavky na 

výstabu. 

 

Výkresová část: 

 a) Výkres základů v měřítku 1:50 

 b) Výkresy půdorysů 1.NP, 2.NP krovu a tvaru stropu v měřítku 1:50 

 c) Výkresy řezů v měřítku 1:50 

 d) Výkresy pohledů v měřítku 1:50 

 e) Výkres situace v měřítku 1:200 
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Závěr 

 Ze všeho nejdříve mne čekalo navrhnout dispozici zadaného objektu. Ve studiích 

dispozic je navržen konstrukční systém stěnový tvořený vnějšími nosnými stěnami 

tloušťky 450 mm a vnitřními nosnými stěnami tloušťky 250 mm. Nenosné dělící 

konstrukce jsem zvolil tloušťky 100 mm. Již při tvoření prvotních tvarů půdorysu jsem se 

snažil dodržet modulovou koordinaci obvodových stěn po 250 mm. Světlou výšku v 1.NP 

jsem si zvolil 2,6 m, v 2.NP jsem světlou výšku zvolil 2,45 m.  

 Po návrhu dispozic byl můj další krok k vytvoření studie provedení stropní 

konstrukce. Jako typ stropní konstrukce jsem si vybral strop s nosníky pot a s cihelnými 

stropními vložkami miako. Osovou vzdálenost ukládání stropních nosníků pot jsem zvolil 

500 mm pro ideální  spojení s modulovou koordinací vnějších nosných stěn. Z dodržení 

modulu 250 mm i ve směru kolmém na uložení nosníků vychází přesná pokládka 

cihelných stropních vložek miako. Ve stropní konstrukci jsem, dle dispozic studií, navrhl 

umístění dvou prostupů a to jedné instalační šachty a jednoho prostupu pro koaxiální 

odkouření plynového kotle.  

 Jako další mne čekalo zpracování studie řešení střešní konstrukce. Z hlediska 

úspory materiálu a místa jsem se rozhodl pro konstrukci dřevěného krovu s využitím jeho 

podkrovní části jako užitného podlaží. Zvolil jsem si krov novodobý s vaznicemi. Nad širší 

částí půdorysu jsem zvolil konstrukci krovu se všemi vazbami plnými s dvěma páry kleštin 

a podporovanými párem středových vaznic a pozednicemi. Nad užší částí půdorysu 

objektu jsem zvolil konstrukci krovu se všemi vazbami plnými s dvěma páry kleštin a 

podporovanými jednou vrcholovou vaznicí a pozednicemi. Tam, kde se obě střechy stýkají 

vznikají úžlabí a krokve jsou v těchto místech podporovány nárožními krokvemi. Vaznice 

mají navrženy podpůrné prvky. Do studie výkresu krovu jsem rovněž navrhl umístění 

střešních oken optimálních rozměrů dle rozestupu krokví a délky šikmé části stropu v 

podkroví.  

 Z provedených studií půdorysů, stropu a krovu jsem vypracoval studii řezu 

objektem. Snažil jsem se optimálně navrhnout tloušťky podlahových konstrukcí a to v 

1.NP ve styku se zeminou 150 mm, na stropní konstrukci 100 mm. Ze stanovené světlé 

výšky 1.NP, tloušťek podlahy na zemině a stropní konstrukce mi vyšla konstrukční výška 

3 m. Ze studie řezu je již patrná relativní výška hřebene vyšší části střechy +8,42 m, v té 

nižší +7,9 m.  

 V poslední řadě jsem vyhotovil studie pohledů na budoucí objekt vycházejících z 

předchozích studií.  

 Po vyhotovení všech studií a odborné konzultaci jsem začal pracovat na detailním 

zpracování jednotlivých výkresů projektové dokumentace stavební části. Postupným 

promýšlením jednotlivých detailů a propracováváním výkresů jsem začal provádět menší i 

větší změny oproti výkresům studií. Za významnou změnu považuji nahrazení prostoru 

půdy v 2.NP prostorem ateliéru se zázemím a sklady. Na to navazuje změna ve studii 
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stropu, kde jsem byl nucen přidat jeden prostup stropem pro vytvoření instalační šachty pro 

napojení této části 2.NP na technickou infrastrukturu. Rovněž jsem do této části dispozice 

2.NP přidal dva okenní otvory do štítové zdi a osm střešních oken do konstrukce střechy. 

Dále jsem pozměnil dispozici kuchyňské linky v kuchyni rodinného domu v 1.NP. 

Následovaly drobné úpravy jako přečíslování místností, posouvání či změna rozměrů 

výplní otvorů. 

 Obsahově jsem bakalářskou práci zpracoval dle obdrženého zadání bakalářské 

práce a v souladu s ním. 
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