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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je projekt novostavby rodinného domu s provozovnou – 
centrem pro setkávání lidí se zájmem o jógu a meditaci. Objekt se nachází v Olomouckém 
kraji, v katastrálním území Samotišky. Jedná se o stavbu tvaru L o dvou nadzemních a 
jednom podzemním podlaží. V části prvního nadzemního podlaží je situováno meditační 
centrum, které je řešeno bezbariérově, zbytek je určen pro rodinné bydlení. Zdivo je z 
vápenopískových cihel Sendwix, stropy se skládají z KMB keramických nosníků a vložek 
Miako. Zastřešení druhého nadzemního podlaží je řešeno střechou plochou 
jednoplášťovou, zbývající střešní konstrukce jsou z dřevěných vazníků. Objekt je umístěn 
ve svahu, součástí projektu jsou také drobné terénní úpravy.  
  
Klíčová slova 
rodinný dům, meditační centrum, garáž, terasa, terénní úpravy, zídka, terénní schodiště, 
Sendwix, vápenopískové zdivo, bezbariérový provoz, zakládání ve svahu  
  
  
  
Abstract 
The aim of this work was to make a project of a new building for family housing with a 
place for meeting people interested in meditation and yoga. The building is located in 
region Olomouc, cadastral area Samotišky. This L-shaped building has one underground 
floor, ground floor and first floor. The centre for meditation is located in a part of the 
ground floor, the rest of the building is designed for family housing. The walls are made of 
lime-sandy blocks, the constructions of ceilings are based on ceramic beams and 
components known as Miako. The roof construction above the first floor is flat, one-
coating, the rest of the roof constructions is made of wooden girders. The building is 
located on a slope, so an inseparable part of this project was to plan some terrain 
adaptations.  
  
Keywords 
family house, meditation centre, garage, terrace, wall, terrain staircase, Sendwix, lime-
sandy block, wheelchair accessible, foundations in sloping terrain  
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1. ÚVOD 
 

Předmětem této bakalářské práce je projekt novostavby rodinného domu s 
provozovnou – centrem pro setkávání lidí se zájmem o jógu a meditaci. Toto téma jsem si 
vybrala z důvodu vlastního zájmu o danou oblast. Objekt je koncipován jako rodinný dům 
pro 4 až 5 osob, z nichž jedna bude pověřena vedením centra – část RD a část centra jsou 
propojeny chodbou. Z důvodu přijatelnosti cvičení jógy lidmi s omezenou schopností 
pohybu a orientace je vstup do objektu řešen bezbariérově, stejně jako samotné centrum. 

Objekt má tři podlaží, garáž pro dva osobní automobily a dva druhy zastřešení. 
Nad 2NP je plochá jednoplášťová střecha, nad 1NP střecha šikmá z dřevěných vazníků. 
Tato volba má příčinu v komplikacích při odvodnění střešního pláště nad cvičebním sálem 
– středem místnosti není účelné vést svod. Základy jsou odstupňované, důvodem je 
svažitost pozemku. 

Pro stavbu zdiva jsem zvolila vápenopískové kvádry Sendwix od firmy KM Beta. 
Oproti keramickým tvárnicím mají lepší zvukově-izolační a tepelně-akumulační vlastnosti. 
Slabší tepelně-izolační vlastnosti jsou vyváženy zateplením fasády ve formě 
expandovaného polystyrenu (ucelený systém KMB Sendwix P). 

Protože je objekt umístěn ve svahu, bylo nutné navrhnout terénní úpravy – 
terasovité členění pozemku, zídky a terénní schodiště. 
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2.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
2.1.1. IDENTIFIKACE STAVBY 

 
NÁZEV:   Rodinný dům s meditačním centrem 
MÍSTO STAVBY:  parc. č. 151/1, k. ú. Samotišky 

okres Olomouc 
STAVEBNÍK:   Ing. Danuše Čuprová, CSc. 

Veveří 331/95, Brno 602 00 
PROJEKTANT:  Dominika Jančíková 
    Šlikova 1, Samotišky 779 00 
CHARAKTER STAVBY: rodinný dům s provozovnou 
STUPEŇ DOK.:  dokumentace pro územní a stavební řízení 
DATUM VYPRACOVÁNÍ: květen 2013 

 
Jedná se o novostavbu zděného rodinného domu – 2 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží. 

 
 

2.1.2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, 
O STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 
Parcela je současným územním plánem označena jako plocha pro bytovou 

zástavbu – rodinné domy. Je nezastavěná, jedná se o ornou půdu. Výměra pozemku 
je 13954 m2, z níž asi polovina je určena k zastavění. Tato polovina bude zakoupena 
dvěma investory a následně rozdělena na dva pozemky, pozemek stavebníka bude 
mít rozlohu 80 x 42 m, tedy 3360 m2. 
 
Pozemek je nyní ve vlastnictví dvou osob: 
Doležel Petr - Wolkerova 39/25, Olomouc, 779 00 
Mikšová Helena - Bablerovo Náměstí 19/4, Samotišky, 779 00 
 

 Další účastníci řízení: 
- 155/2 rodinný dům, 155/1 zahrada 
  Kučová Alice MUDr. - Pod Kopečkem 392/2, 77900 Samotišky 
- 157 ostatní komunikace 
  obec Samotišky 
 

Při podání na příslušný stavební úřad (Magistrát města Olomouce – 
Stavební úřad) bude dokumentace doplněna o souhlasy vlastníků okolních 
pozemků, které budou stavbou dotčeny. 
 
 

2.1.3. ÚDAJE O PROVEDNÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Byl proveden radonový a geologický průzkum. Příjezdová komunikace je 

řešena jako součást projektu rodinného domu. Spolu s realizací této komunikace 
budou provedeny také přípojky – plynovod, vodovod, elektřina a kanalizace. 
 



Kanalizace - bude vybudována nová přípojka. V obci je pouze dešťová kanalizace, 
splašková se plánuje vystavět v roce 2015, s čímž se v projektu počítá. V případě, 
že by kolaudace proběhla dříve než zprovoznění kanalizace, budou v objektu 
instalovány ekologické toalety, stavebník je s tímto srozuměn. 
 
Vodovod - bude vybudována nová přípojka. 
 
Plyn - bude vybudována nová přípojka. 
 
Elektřina - bude vybudována nová přípojka. 
 
Komunikace – pozemek leží v přímém dosahu místní komunikace. 
 
Geologický průzkum – pod ornicí hlína písčitá, tuhá konzistence. 
 
Radonový průzkum – střední radonový index. 
 
Archeologický průzkum – nebylo potřeba provádět, jedná se o novostavbu RD v 
zastavěné oblasti. 

 
 

2.1.4. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Stavba rodinného domu, napojení sítí a vjezd na pozemek budou provedeny 
v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 
 

2.1.5. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení je vypracovaná 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, č. 
369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území a její změnou č. 269/2009 Sb. a zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy, odstupové vzdálenosti 
nezasahují na sousední pozemky. 

 
 

2.1.6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ APOD. 

 
Rodinný dům se zastavěnou plochou 261,1 m2 podléhá stavebnímu 

povolení a územnímu rozhodnutí. Stavba je v souladu s územním plánem obce 
Samotišky. 

 
 
 
 
 



2.1.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 

 
Přístupová komunikace a veřejné sítě jsou již hotové, budování veřejné 

jednotné kanalizace bude započato v roce 2015. O koupi a dělení pozemku již byla 
sepsána smlouva. 

 
 

2.1.8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Předpokládaná doba zahájení: březen 2014 
Předpokládaná doba dokončení: březen 2015 

 
Stavba bude zahájena skrývkou zeminy a výkopovými pracemi. Vytěžená 

zemina bude ponechána na pozemku a využita pro terénní úpravy a zásypy. Po 
provedení ležatých rozvodů (kanalizace a vodovod), základů a podkladových desek 
se po technologické přestávce začne se stavbou nosného zdiva z vápenopískových 
tvárnic. 

Osadí se strop z keramických nosníků a vložek. Následně budou provedeny 
věnce a nadbetonávka. Zastřešení bude dvojího druhu – nad 2NP střecha plochá 
jednoplášťová, nad 1NP šikmá z dřevěných příhradových vazníků. 

Budou provedeny vnitřní příčky, osazeny výplně otvorů a schodiště, dále 
vnitřní rozvody instalací elektro, vodovodu, kanalizace a vytápění, poté vnitřní 
omítky. Následují konstrukce podlah, vnitřní obklady, podlahy z dlaždic, vnitřní 
malby, osazení zařizovacích předmětů a otopných těles a nakonec kompletace 
rozvodů elektro. Po dokončení všech vnitřních prací bude jako poslední provedena 
finální úprava fasády a dále venkovní terénní úpravy se zpevněnými plochami. 

 
 

2.1.9. ÚDAJE O HODNOTĚ STAVBY 
 

Předpokládané orientační náklady stavby = 6,85 mil. Kč 
(zahrnuje objekt RD, přípojky, terénní úpravy, zpevněné plochy a oplocení) 

 
Podlahová plocha budovy: 
1S ... 40,82 m2 
1NP ... 209,97 m2 
2NP ... 84,39 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Dominika Jančíková 
Samotišky, květen 2013 
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2.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 
 

Staveniště se nachází v Olomouckém kraji, v okrajové části obce Samotišky, 200 
m od kruhového objezdu. Jedná se o ornou půdu obklopenou zastavěným územím, 
plánované využití je v souladu s platným územním plánem – území pro bytovou 
zástavbu. Staveniště je svažité směrem na jihozápad, sklon 10 %. 

 
18 m severně od hranice pozemku stojí trafostanice, dle zákona č. 458/2000 Sb. má 

být dodrženo ochranné pásmo, jež v tomto případě činí 7 m. Objekt do tohoto pásma 
nezasahuje. 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 
Rodinný dům s provozovnou je navržen jako třípodlažní s jedním podzemním 

podlažím, vjezd na pozemek je situován na východě. Dům má tvar písmene L o 
rozměrech větších stran 23,53 x 15,28 m. Má dvě výškové úrovně zastřešení, střecha 
nad 2NP je plochá, nad 1NP šikmá z dřevěných vazníků. Fasáda je opatřena omítkou 
dvou různých odstínů. 

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

vnějších ploch 
 

Objekt je řešen v systému Sendwix. Veškeré zdivo, nosné i nenosné, je z 
vápenopískových cihel KM Beta. Stropy jsou tvořeny KMB stropními nosníky a 
vložkami Miako. Věnce jsou železobetonové, překlady od firmy KM Beta. Základy 
betonové, střecha nad 2NP plochá jednoplášťová a nad 1NP šikmá (z dřevěných 
vazníků), krytinou je asfaltový šindel. Střešní plášť i obvodové zdi jsou opatřeny 
tepelnou izolací. Kanalizační revizní šachta je umístěna 3,6 m od hranice pozemku, 
vodoměrná šachta 5,5 m, dle požadavků správců sítí. Vnější plochy tvoří terasa 
s kamennou dlažbou, venkovní dlažba, kamenné zídky a terénní schodiště, příjezdová 
komunikace, parkoviště pro 5 osobních automobilů a zahradní úprava. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Rodinný dům je přístupný ze stávající místní komunikace, kde jsou vedeny veřejné 

sítě (plynovod, kanalizace a elektřina). Přípojky budou řešeny pod nájezdem z této 
komunikace. 

 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 
Vytápění: celý dům bude vytápěn pomocí plynového kotle (spotřebič typu C). 
 
Teplá užitková voda: bude získávána z akumulačního zásobníku, který bude 

ohříván pomocí plynového kotle. 
 



Kabelová přípojka NN - bude vytvořena nová přípojka ve skříni na hranici 
pozemku s místní komunikací. 

 
Napojení na pitnou vodu – nově vybudovaná přípojka na veřejný řad vedený pod 

parcelou stavebníka. 
 
Napojení na zemní plyn – nově vybudovaná přípojka na veřejný řad pod místní 

komunikací na parcele č. 157. 
 
Napojení na kanalizaci – splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do nově 

vybudované přípojky do šachty u hranice pozemku, odkud bude napojena na řad DN 
300. 

 
Řešení dopravy v klidu – parkování bude zajištěno pro 5 osobních automobilů, u 

hranice pozemku severovýchodně od objektu. Součástí objektu je garáž pro 2 osobní 
automobily. 

 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani svážném území. 

 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 
Projekt ke stavebnímu a územnímu řízení je řešen v souladu se všeobecně platnými 

zákonnými předpisy souvisejícími s péčí o životní prostředí. 
 
Ovzduší – objekt bude vytápěn pomocí turbo-kotle na zemní plyn; nebudou zde při 
uvolňovaní plynu do ovzduší překročeny žádné emisní limity. 
 
Vliv na podzemní vody – odpadní voda bude svedena do veřejné kanalizace. 
 
Ochrana stávající zeleně – před započetím zemních prací bude pouze sejmuta 

ornice v tloušťce cca 30 cm, která bude uskladněna na pozemku pro další využití. 
 
Nakládání s odpady – zneškodnění odpadů vzniklých po dobu výstavby zajistí 

dodavatel stavebních prací; odpady se budou třídit a odvážet do sběrného dvora 
 
Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 do 21:00, budou 

dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odst. 5 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
v platném znění - tj. 60 dB. Při výstavbě bude minimalizován výskyt prašnosti, nebude 
docházet k trvalému znečištění veřejných komunikací. 

 
Stavba nebude mít celkový negativní vliv na životní prostředí. 

 
g) Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 

Místní komunikace sousedící s pozemkem je asfaltová, rovinná. 
 

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

Radonový průzkum – střední radonový index – dle orientačního posudku České 
geologické služby. Toto bylo potvrzeno i podrobným průzkumem firmy Geologická 



služba s.r.o. Jako protiradonové opatření bude stačit jeden asfaltový pás tl. 4 mm, 
spojitý po celé ploše. 

 
Geologický průzkum – jednoduché základové poměry, není nutný dohled geologa. 

Průzkum provedla firma Geologická služba s.r.o. Pod ornicí je hlína písčitá F3 MS 
tuhé konzistence, únosnost Rdt = 175 kPa. Hladina podzemní vody byla naměřena min. 
4 m pod úrovní terénu. Základovou spáru musí převzít statik. 

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

výškový systém 
 

Výškové umístění objektu: 0,000 = 262,888 m n. m. Bpv. 
Na situaci byly vyznačeny pevné body a vytyčovací body v rozích objektu, 

polohopisné a výškopisné kóty a vzdálenosti k hranicím pozemku. 
Podklady pro vytýčení stavby jsou mapy umístění inženýrských sítí bez kót 

(plynovod, vodovod, elektřina, návrh jednotné kanalizace), katastrální mapa a mapa 
územního plánu obce Samotišky. 

 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 
SO01 - Rodinný dům s meditačním centrem 
SO02 – Okapový chodník 
SO03 – Terasa 
SO04 – Ostatní zpevněné plochy 
SO05 – Oplocení 
SO06 – Přípojka plynu 
SO07 – Přípojka elektrické energie 
SO08 – Přípojka vody 
SO09 – Přípojka kanalizace 
SO10 – Přípojka sdělovacího kabelu 
SO11 – Terénní úpravy 

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

 
Na pozemních komunikacích dojde k mírnému zvýšení provozu a hluku. Lokalita 

nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ani nepodléhá celoplošným či lokálním ochranám dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích. 

Stavba nemá zvlášť negativní vliv na okolní pozemky. Stavební firma zajistí 
průběžný úklid přilehlých komunikací. 

 
l) Způsob zajištění ochrany a zdraví pracovníků 

 
Při provádění stavby je nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
 
 



2.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Na projekt budovy nebyl vypracován statický posudek. Materiály mají certifikáty, 
které odpovídají svými vlastnostmi požadavkům ČSN na výstavbu rodinných domů. 
Všechny prováděcí práce musí být provedeny dle současně platných norem ČSN a 
ČSN EN. 

 
 

2.2.3. Požární bezpečnost 
 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 
Na stavbu je vypracován samostatný posudek (Požárně bezpečnostní řešení 

stavby), ve kterém je navržena a posouzena ochrana nosné konstrukce tak, aby byla 
zachována stabilita po dobu nutnou k evakuaci z objektu. Požadavek na požární 
odolnost nosné konstrukce je 30 min v 1NP, 15 min ve 2NP a 45 min v 1S. 

 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 
Šíření ohně a kouře ve stavbě je omezeno stěnami z vápenopískových cihel a 

dřevěnými dveřmi. 
 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 

Jsou vypočítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku vyhoví a nepřesahují 
hranice pozemku. 

 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

 
Stavba je třípodlažní a při evakuaci ji lze opustit 5 východy: hlavní vstup do RD, 

hlavní vstup do centra, vstup z terasy, vstup do garáže a vstup do suterénu. 
 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 

Pozemek je pro zásah hasičů přístupný z veřejné komunikace. 
 
 

2.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/09 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Pobytové místnosti mají minimální světlé výšky a rozměry, přirozené osvětlení 
a větrání, v objektu je řešeno vytápění. 

 
 

2.2.5. Bezpečnost při užívání 
 

Bezpečnost stavby je zajištěna uzemněnou elektroinstalací, která je navržena dle 
ČSN a bude na ni provedena revize. Povrchy v prostorách hygienických uzlů jsou 
omyvatelné a opatřené protiskluznou dlažbou. 

 
 



2.2.6. Ochrana proti hluku 
 

Projektovaná dřevěná okna Vekra Natura 78 splňují požadavky ČSN 73 0532 
Akustika budov. Vzdálenost trafostanice od nejbližšího rohu objektu je 40 m. 
 
 
2.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
Obvodové, střešní a základové konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby 

vyhověly hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 2:2011 Tepelná 
ochrana budov, část 2: Požadavky. 

 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 
Celková roční energetická spotřeba nebyla předmětem zadání. Průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy Uem = 0,225 W/m2K (třída B – úsporná). 
 
 

2.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

 
Meditační centrum i vstup do něj jsou řešeny bezbariérově, dle vyhlášky 398/2009 

Sb. Přístupové komunikace mají šířku 1500 mm, vně objektu se nachází rampa o 
sklonu 6,25 %. Vstupní dveře mají šířku 900 mm, všechny vnitřní pak 800 mm. 
V centru je bezbariérová místnost s WC a umyvadlem, její světlé rozměry jsou 2,30 x 
1,85 m. Nenachází se zde žádné prahy o výšce větší než 20 mm. 

Součástí projektu je také řešení jednoho bezbariérového stání pro osobní automobil 
(o šířce 3,5 m a délce 5,3 m). 

Z důvodu příliš vysokého sklonu pozemku není technicky a finančně možné zajistit 
přístup od parkoviště ke vchodu do centra pomocí rampy o sklonu dle vyhlášky 
398/2009 Sb. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou využít 
příjezdovou rampu o sklonu 17 %. Tato rampa bude opatřena dlažbou zajišťující 
rovinnost a protiskluznost. 

 
 

2.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Dle průzkumu se na stavbu vztahuje střední radonový index. Po celé ploše 

betonové podkladní desky bude položen hydroizolační asfaltový pás. Musí být spojitý, 
součinitel difúze radonu 1,9 * 10-11 m2/s. 

 Území není poddolované, nenachází se v oblasti výskytu seismických jevů ani 
agresivních vod, není zde žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 
 

2.2.10. Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba splňuje požadavky podle norem. Stavební firma zajistí průběh výstavby tak, 
aby obyvatelé sousedních objektů byli co nejméně obtěžováni. 



2.2.11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 

Splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do nově vybudované přípojky do 
šachty na hranici pozemku, odkud bude napojena na veřejný řad DN 300. 

 
b) Zásobování vodou 

 
Objekt bude napojen přes nově vybudovanou přípojku na veřejný řad vedený pod 

parcelou stavebníka. 
 

c) Zásobování energiemi 
 

Objekt bude napojen na veřejný plynovod a silnoproud. Bude vytvořena nová 
přípojka nízkého napětí ve skříni na hranici pozemku s místní komunikací a přípojka 
plynu na veřejný řad pod místní komunikací na parcele č. 157. 

 
d) Řešení dopravy 

 
Příjezd na pozemek bude řešen z přilehlé veřejné komunikace. Parkování bude 

zajištěno pro 5 osobních automobilů, u hranice pozemku severovýchodně od objektu. 
Součástí objektu je garáž pro 2 osobní automobily. 

 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 
Terén v bezprostředním okolí vstupu do meditačního centra bude upraven pro 

možnost bezbariérového přístupu. Kolem objektu bude okapový chodník z kačírku a 
zpevněné dlážděné plochy. Pozemek bude členěn kamennými zídkami na terasy, 
jednotlivé úrovně budou spojeny terénními schodišti. Při okraji pozemku 
severovýchodně od objektu bude řešeno parkoviště pro 5 osobních automobilů. Ostatní 
plochy budou zatravněny a osázeny vzrostlou zelení. 

 
f) Elektronické komunikace 

 
Objekt bude napojen na telekomunikační síť Telefónica O2. 

 
 
2.2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 
Nevyskytují se. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vypracovala: Dominika Jančíková 
Samotišky, květen 2013 
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2.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
2.3.1. Účel objektu 
 

Objekt je určen pro rodinné bydlení a provozování meditačního centra – cvičení jógy, 
cvičení pro handicapované, různé semináře, setkávání příznivců meditačních technik. 
 
 
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 rodinného domu je samostatně stojící novostavba tvaru písmene L, delší strana 

je obrácena k přilehlé komunikaci, kde se nachází také hlavní vstup. Dům má dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží. To podzemní slouží jako nevytápěná dílna, sklad 
zahradního nábytku, kol, ovoce a zeleniny. V prvním podlaží je umístěn hlavní vstup do 
rodinného domu a hlavní vstup do centra. 

Hlavní vstup do rodinného domu ústí do zádveří se šatnou, odkud je možné vstoupit do 
garáže nebo pokračovat dál chodbou, kde jsou dveře do kuchyně s jídelnou a spíží, 
obývacího pokoje, pracovny, koupelny s WC a technické místnosti. Z chodby je také 
možné dostat se po dřevěném schodišti do 2NP. Zde jsou umístěny 2 dětské pokoje, 
ložnice rodičů, pokoj pro hosty a hygienické zázemí. 

Do meditačního centra se lze dostat buď přes kuchyň, nebo druhým hlavním vstupem. 
Za zádveřím následuje vstupní hala, kde se nachází dveře do šatny a do chodby. Z chodby 
vede cesta na WC, do cvičebního sálu a přes sklad cvičebních pomůcek do rodinného 
domu. 

Garáž je umístěna uvnitř dispozice, mezi hmotou centra a RD. Terasa s kamennou 
dlažbou směřuje na západ, z ulice je částečně kryta samotným objektem. 
 

Meditační centrum i vstup do něj jsou řešeny bezbariérově, dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
Přístupové komunikace mají šířku 1500 mm, vně objektu se nachází rampa o sklonu 6,25 
%. Vstupní dveře mají šířku 900 mm, všechny vnitřní pak 800 mm. V centru je 
bezbariérová místnost s WC a umyvadlem, její světlé rozměry jsou 2,30 x 1,85 m. 
Nenachází se zde žádné prahy o výšce větší než 20 mm. Součástí projektu je také řešení 
jednoho bezbariérového stání pro osobní automobil (o šířce 3,5 m a délce 5,3 m). 
Z důvodu příliš vysokého sklonu pozemku není technicky a finančně možné zajistit 
přístup od parkoviště ke vchodu do centra pomocí rampy o sklonu dle vyhlášky 398/2009 
Sb. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou využít příjezdovou rampu o 
sklonu 17 %. Tato rampa bude opatřena dlažbou zajišťující rovinnost a protiskluznost. 
 

Kolem objektu bude okapový chodník z kačírku a zpevněné dlážděné plochy. 
Pozemek bude členěn kamennými zídkami na terasy, jednotlivé úrovně budou spojeny 
terénními schodišti. Při okraji pozemku severovýchodně od objektu bude řešeno 
parkoviště pro 5 osobních automobilů. Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny 
vzrostlou zelení. 

 
 
 
 



2.3.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

 
Počet podzemních podlaží: 1 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Zastavěná plocha: 261,1 m2 
Užitná plocha: 335,18 m2 
Obestavěný prostor: 1502,9 m3 
Výška hřebene od UT: 5,68 m 
Výška horní hrany atiky od UT: 6,65 m 
Počet bytů: 1 
Počet krytých stání: 2 
Počet parkovacích stání: 5 
Plocha pozemku: 3360 m2 
Procento zastavění: 12,87 % 
 
 
2.3.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
 

Konstrukční systém objektu je zděný s nosnými středními zdmi. Stropy jsou tvořeny 
keramickými nosníky a vložkami s nadbetonávkou. Základy jsou z prostého betonu. 
Střecha nad 2NP je plochá, krytá asfaltovými pásy. Střecha nad 1NP je šikmá se sklony 22 
% a 17 %, krytinou jsou asfaltové šindele. Schodiště v objektu je řešeno jako dřevěné 
schodnicové bez podstupnic. 
 
a) Zemní práce 
 

Před zahájením zemních prací je nutno objekt vytyčit lavičkami. Je nutno označit 
zřetelně výškový bod, od kterého se určují další výšky. Zemní práce začnou skrývkou 
ornice v tloušťce cca 30 cm, která se uskladní na pozemku pro další použití. 

Dále se provede výkop stavební jámy a zároveň výkopy pro přípojky inženýrských sítí. 
Přípojky se spádují směrem od objektu. 

Vyhloubí se základy pro celý objekt. V průběhu prací je nutno dbát na ochranu 
základové spáry. Násypy budou hutněny (0,5 MPa po cca 20 cm) z vhodné zeminy z 
výkopů. 

 
b) Základové poměry 
 

Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 175 kPa 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. 

 
c) Základové konstrukce 
 

Základové pásy jsou z prostého betonu C 8/10 a jsou široké 550 mm. Protože je terén 
svažitý, jsou pásy odstupňované. Na pásech a přilehlé zhutněné zemině jsou podkladní 
betonové desky tloušťky 150 mm vyztužené kari sítí v místech příček. Desky, které jsou 
umístěné nad zlomy zeminy nasypané a původní, jsou opatřeny kari sítí v celé své ploše. 
Na desky se celoplošně nataví asfaltový pás. 



Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou 
spáru. 
 
d) Svislé konstrukce 
 

Svislé konstrukce obvodové zatěžují základy nesymetricky, jejich vnější plochy spolu 
lícují. Zdivo nosné tvoří vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-LD 498x240x248 
(případně 5DF-LP 123x240x290 pod okny či nad překlady) na lepidlo ZM 921 SX, 
obvodové zdivo bude z vnější strany opatřeno tepelnou izolací z fasádního expanzního 
polystyrenu EPS tl. 140 mm. Zdivo nenosné tvoří SENDWIX 4DF-LD 248x115x248 na 
lepidlo ZM 921 SX. Instalační předstěny jsou ze sádrokartonových desek. 
 
e) Vodorovné konstrukce 
 

Stropy jsou tvořeny KMB keramickými stropními nosníky a keramickými stropními 
vložkami Miako. Výška stropní konstrukce pod plochou střechou je 250 mm, pod 
dřevěnými vazníky 210 mm. Uložení nosníků je 125 mm. Prostupy jsou vybetonovány 
s kari sítí. 
 
f) Střecha 
 

Nad 2NP se jedná o střechu plochou jednoplášťovou. Povrch tvoří 2 asfaltové 
hydroizolační pásy. Jsou zde 2 vpusti. Komín i větrací potrubí jsou oplechovány. Atika je 
tepelně izolována a oplechována. 

 
Nad 1NP se jedná o šikmou dvouplášťovou střechu (sklony 17 % a 22 %). Větrací 

otvory pro přívod vzduchu jsou na východní a západní straně, pro odvod v hřebeni, jehož 
výška je 5,68 m nad úrovní upraveného terénu. Větrací otvory jsou řešeny přesahem 
dřevěných vazníků přes líc obvodové stěny. Horní plášť tvoří OSB desky a asfaltový 
šindel, dolní pás tepelná izolace z minerální vlny mezi i nad dolními pásy vazníků a 
parozábrana. Ochrana tepelné izolace je zajištěna difuzní fólií. 
 
g) Schodiště 
 

Schodiště je dřevěné schodnicové, bez podstupnic. Podrobné řešení zpracuje firma 
SWN Moravia. 
 
h) Izolace proti vodě 

 
Izolace proti vzlínající vlhkosti a radonu: 
Vodorovnou hydroizolací je jeden asfaltový SBS modifikovaný pás tl. 4 mm, např. 

Glastek 40 Special Mineral. Je celoplošně nataven k napenetrované podkladní betonové 
desce. Spojení s hydroizolací svislou je řešeno zpětným spojem. Vodorovný pás má přesah 
90 mm za roh desky, svislá izolace 150 mm. Svislá izolace bude vyvedena 300 mm nad 
úroveň přilehlého upraveného terénu. V suterénu je hydroizolace řešena jedním pásem 
z SBS modifikovaného asfaltu, chráněným proti mechanickému poškození nopovou fólií 
obalenou z obou stran netkanou geotextilií. 

 
Hydroizolace sociálních zařízení a technické místnosti: 
Všechny podlahy koupelen a technické místnosti budou izolovány proti zatékání vody 

do konstrukcí hydroizolační stěrkou. 



Hydroizolace ploché střechy: 
Hydroizolací je pás z SBS modifikovaného asfaltu s ochranným posypem tl. 4,4 mm 

(např. Elastek 40 Special Dekor), celoplošně natavený ke spádovým tepelně-izolačním 
klínům, které jsou opatřeny nakašírovaným asfaltovým pásem tl. 4 mm. 

 
Hydroizolace šikmé střechy: 
Hydroizolací jsou bitumenové šindele (např. Bobrovka Topglass, tl. 3 mm). Sklony 

střešních rovin jsou 22 % a 17 %. 
 

 i) Izolace tepelné 
 

Izolace podlah: 
V 1NP jsou všechny podlahy zatepleny expandovaným polystyrenem EPS (např. 

Isover, Termax, Styrotrade) v tloušťkách od 60 do 140 mm. 
Ve 2NP jsou lehké plovoucí podlahy (roznášecí vrstvou dvě cementotřískové desky) 

zatepleny izolačními deskami z kamenné vlny tl. 50 mm (např. Steprock HD, Isover T-P), 
těžké plovoucí podlahy (roznášecí vrstvou je betonová mazanina) izolačními deskami 
z kamenné vlny tl. 30 mm (např. Steprock ND, Isover T-N). 

Podlaha v suterénu není tepelně izolována. 
 
Izolace obvodového zdiva: 
Obvodové zdi jsou zatepleny kontaktně expandovaným polystyrenem EPS 70 F, tl. 

140 mm (certifikovaný systém KMB Sendwix). Základy jsou opatřeny extrudovaným 
polystyrenem XPS tl. 100 mm. Izolace jsou celoplošně lepeny a kotveny pomocí 
talířových hmoždinek o průměru alespoň 140 mm. 

Suterén není tepelně izolován. Fasádní izolace 1NP přesahuje o 1 m úroveň horní 
hrany stropní konstrukce nad suterénem. 

 
Izolace střechy: 
Plochá střecha včetně atiky zateplena polystyrenem EPS 70 (tl. 160 až 357 mm), šikmá 

kamennou vlnou (např. Superrock) tl. 160 + 60 mm. 
 
j) Izolace akustické 
 

Kročejovou izolaci tvoří desky z kamenné vlny (např. Steprock HD, Isover T-P), které 
plní zároveň funkci tepelně izolační. Jejich tloušťka je 30 nebo 50 mm. 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby 
byl omezen hluk šířící se konstrukcemi. 
 
k) Specifické konstrukce 
 

Nevyskytují se. 
 
l) Klempířské konstrukce 

 
Střešní žlaby, odpadní potrubí, oplechování, okapnice a vnější parapety jsou 

z pozinkovaného plechu. 
 
 
 
 



m) Výplně otvorů 
 

Vstupní dveře a okna jsou dřevěné, od firmy Vekra. Vnitřní dveře jsou také dřevěné, 
značky Šimbera. Dveře mezi zádveřím a chodbou v rodinném domě jsou celoprosklené, 
z důvodu prosvětlení vnitřních prostor. 
 
n) Úpravy povrchů 
 

Vnitřní i vnější omítky jsou vápenocementové, vnější tl. 1,5 mm na 3mm spojovacím 
polymercementovém můstku, vnitřní tl. 5 mm na 3mm můstku. Vnitřní omítky jsou 
opatřeny malířským nátěrem. Sádrokartonové konstrukce jsou opatřeny malířským 
nátěrem pro sádrokarton. 
 

V hygienických místnostech, v šatně a v kuchyni je na stěnách tadelakt. V oblasti 
sporáku je místo něj keramický obklad, který lépe odolává mastnotě. 

 
V některých místnostech je dřevěný obklad výšky 1200 mm. 

 
o) Větrání 
 

Větrání místností je přirozené pomocí okenních otvorů. 
Odsávání z kuchyňské digestoře je řešeno přes komín (Schiedel UNI 18L20). 
 

p) Venkovní úpravy 
 

Terén v bezprostředním okolí vstupu do meditačního centra bude upraven pro možnost 
bezbariérového přístupu. Kolem objektu bude okapový chodník z kačírku a zpevněné 
dlážděné plochy. Pozemek bude členěn kamennými zídkami na terasy, jednotlivé úrovně 
budou spojeny terénními schodišti. Při okraji pozemku severovýchodně od objektu bude 
řešeno parkoviště pro 5 osobních automobilů. Ostatní plochy budou zatravněny a osázeny 
vzrostlou zelení. 
 
q) Vytápění objektu a ohřev vody 

 
Vytápění řešeno pomocí otopných těles a žebříků. Zdrojem tepla je plynový turbo-

kotel, který ohřívá také akumulační zásobník pro teplou užitkovou vodu. 
 
 
2.3.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochranu tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky zákona 177/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. 

 
Veškeré tepelně technické parametry jsou uvedeny v příloze Tepelně technické 

posouzení. Konstrukce vyhovují požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla. 
 
 
 
 



2.3.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

 
Inženýrsko-geologický průzkum: 
Jednoduché základové poměry, není nutný dohled geologa. Průzkum provedla firma 

Geologická služba s.r.o. Pod ornicí je hlína písčitá F3 MS tuhé konzistence, únosnost Rdt = 
175 kPa. Hladina podzemní vody byla naměřena min. 4 m pod úrovní terénu. Základovou 
spáru musí převzít statik. 

 
Hydrogeologický průzkum: 
Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby objektu. 

 
 
2.3.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
 

Objekt žádným zvláštním způsobem životní prostředí ovlivňovat nebude. Zplodiny 
z turbo-kotle a kuchyňské digestoře budou odváděny nad střechu komínem, odpadní voda 
bude odváděna do veřejné kanalizace. Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle 
příslušné vyhlášky obce Samotišky. 

 
 

2.3.8. Dopravní řešení 
 

Objekt je přístupný z východní strany, z místní komunikace. Na pozemku bude 
parkoviště s 5 stáními pro osobní automobily, z nichž jedno bude určeno pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí objektu je garáž pro 2 osobní 
automobily. 

 
 

2.3.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 
Protiradonová opatření: 
Dle orientačního posudku České geologické služby je v místě stavby střední radonový 

index. Toto bylo potvrzeno i podrobným průzkumem firmy Geologická služba s.r.o. Jako 
protiradonové opatření bude stačit jeden asfaltový pás tl. 4 mm, spojitý po celé ploše. 

 
Ochrana před agresivními vodami: 
Hydrogeologický průzkum zatím nebyl zpracován. 
 
Území není poddolované, nenachází se v oblasti výskytu seismických jevů ani 

agresivních vod, není zde žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

 
2.3.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Sousedící parcely nejsou dotčeny požárně nebezpečným prostorem. 
Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby. 



3. ZÁVĚR 
 

Zadáním bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace stavební 
části k provedení novostavby rodinného domu s meditačním centrem dle platných norem, 
vyhlášek a předpisů. Vytvořená projektová dokumentace tomuto vyhovuje. 

Oproti původním studiím se konečná verze projektu v mnohém liší. Největší 
změnou byla například orientace vůči světovým stranám. Důvodem byla snaha o co 
nejlepší využití podmínek terénu – částečné zapuštění části objektu pod cvičebním sálem. 
Změnilo se tak sice přirozené osvětlení některých místností (např. v obývacím pokoji již 
není velké okno na jih, ale jen malé na sever), ale využití terénu a podmínky pro zakládání 
měly v daném případě přednost. 

Původní nápad výškového členění uvnitř objektu byl nakonec z důvodu komplikací 
zamítnut, problém svažitosti terénu byl vyřešen pouze vhodným výškovým umístěním na 
pozemku. 

Značnými změnami si několikrát prošlo situování hygienického zázemí, a to jak 
v prvním, tak i ve druhém nadzemním podlaží. Mimo jiné to bylo i z důvodu tepelných 
ztrát přes stěnu společnou s garáží. 

Z důvodu příliš vysokého sklonu pozemku nebylo z technického ani praktického 
hlediska možné zajistit přístup od parkoviště ke vchodu do centra pomocí rampy o sklonu 
dle vyhlášky 398/2009 Sb. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou 
využít příjezdovou rampu o sklonu vyšším než vyhláškou požadovaným, a sice 17 %. 
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