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Abstrakt 
 

Tématem bakalá ské práce je návrh novostavby rodinného domu ve Zbraslavi. Tato 
práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je 
ur ena pro trvalé bydlení 5-ti lenné rodiny. Objekt má 2 nadzemní podlaží a suterén. 
Sou ástí domu je garáž. Stavba je postavena ze zdícího systému KM Beta Sendwix M. 
Objekt je zateplen systémem ETICS. St echa domu je pultová, prov trávaná dvoupláš ová, 
se sklonem 12,5 %, vynesena p íhradovými vazníky Gang-Nail. Zastav ná plocha domu je 
187,17 m2. Výkresová ást byla zpracována v po íta ovém programu AutoCAD. 
 
Klí ová slova 
 

 Rodinný d m, projektová dokumentace, suterén, pultová st echa, d ev ný 
íhradový vazník, zd ná technologie 

 
Abstract 
 
  The  topic  of  this  thesis  is  to  design  the  new  building  of  the  family  house  in  
Zbraslav. This work aims to develop design documents for building construction. The new 
building is intended for permanent housing of five member family. The building has 2 
floors and basement. Garage is a part of a house. The building is constructed of system KM 
Beta Sendwix. Object is insulated by ETICS system. The roof of the house is a pent, 
ventilated double shell with a slope of 12,5 % plotter with trussed rafter. The total 
construction area is 187,17 m2. Drawing part processed in a computer program AutoCAD. 
 
Keywords 
 

Family house, project documentation, basement, shed roof, trussed rafter, brick 
technology 
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1. Úvod 
 
 Bakalá ská práce eší projekt jednogenera ního rodinného domu pro p ti lennou 
rodinu. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 
Objekt je situován na nezastav né stavební parcele . 1238/9 v obci Zbraslav. Místo stavby 
se nachází v mírn  zvln ného terénu. Tvar pozemku a jeho výškové pom ry vzhledem 
k p iléhající ve ejné komunikaci byly ur ujícími prvky pro výškové osazení domu a 
z hlediska orientace ke sv tovým stranám, kde byly hlavní obytné místnosti a terasa 
umíst ny na jižní stranu objektu. 
 m je navržen jako t ípodlažní, áste  podsklepený. Skládá ze dvou 
nadzemních a jednoho podzemního podlaží.  Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním 
nadzemním podlaží. V suterénu je navržena garáž. Konstruk ní systém stavby je st nový 
zd ný obousm rný. Základové konstrukce jsou navrženy jako pasy z prostého betonu. ást 
druhého nadzemního patra bude vykonzolována sm rem na severovýchod a jihovýchod. 
Nosné st ny v suterénu budou vyzd ny z betonových tvárnic ztraceného bedn ní typu H. 
V 1. a 2. nadzemním podlaží budou tvo it obvodové a vnit ní nosné zdivo vápenopískové 
tvárnice Sendwix 8DF-LD. P ky budou z vápenopískových tvárnic Sendwix 4DF-LD. 
Vápenopískové tvárnice budou zd ny na cementovou vysokopevnostní lepící maltu pro 
tenkovrstvé zd ní.  Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS. 
V 1NP a 2NP  bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) s tepelnou izolací 
z kamenné vlny Rockwool. St echa bude pultová dvoupláš ová  prov trávaná, skládající se 
ze dvou prov trávaných ástí, které mají st ešní rovinu o sklonu 12,5% a jsou orientovány 
proti sob  (jedna ást na SV, druhá na JZ). Opat ena bude st ešní krytinou z ocelového 
žárov  pozinkovaného plechu Lindab Seamline Premium spojovaného na stojatou dvojitou 
drážku.  V druhém nadzemním podlaží se bude nad obývacím pokojem nacházet pochozí 
terasa se sklonem 1,75 %.  

Dispozi ní ešení stavby je ešeno v souladu s platnými p edpisy a normami. 
Novostavba ne eší bezbariérový p ístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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2. Vlastní text práce 
2.1 Pr vodní zpráva 

 
a) identifikace stavby, jméno a p íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, I , sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a  p íjmení projektanta, íslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt  nebo eskou komorou 
autorizovaných inženýr  a technik inných ve výstavb  s vyzna eným oborem, 
pop ípad  specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její ú el 

  
Zpracovatel projektové dokumentace:  
 Projektant:  Nová ek Petr 
 Adresa:   Jiráskova 133, Zbraslav, 66484 
 Mail:   novacekpetrseznam.cz 
 
Identifika ní údaje stavby: 
 Název stavby: Novostavba rodinného domu 
 Místo stavby:  Zbraslav 
 Parcelní íslo: 1238/9 
 Katastrální území: Zbraslav na Morav  
 Charakter stavby:  Novostavba 
 el stavby:  bydlení 
 
Identifika ní údaje stavebníka: 
 Stavebník:   Jan Veselý 
 Adresa:  Husova 129, Zbraslav 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 
Údaje o dosavadní využití a zastav nosti území: 
 Na daném území se v sou asné dob  nenachází žádný objekt. Parcela na níž má stát 
nový rodinný d m slouží jako užitková zahrada. P i návrhu stavby byly respektovány 
podmínky stanovené územním plánem obce Zbraslav. Lokalita je ur ená územním plánem 
k výstavb  rodinných dom . 
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Údaje o stavebním pozemku: 
 Stavební pozemek parcelní . 1238/9 se nachází v k. ú. Zbraslav, je ur en pro 
výstavbu rodinného domu. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. 
 
c) údaje o provedených pr zkumech  a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

 Pro zpracování dokumentace bylo k dispozici geodetické výškopisné zam ení 
pozemku. Na pozemku ur eném pro výstavbu rodinného domu byly provedeny tyto 
pr zkumy: Protokol o stanovení radonového indexu pozemku – firma Alpgeo. Byl zjišt n 
radonový index 3 – st ední. V tomto p ípad  je  nutné provést protiradonové opat ení a to 
provedením hydroizolace spodní stavby z hydroizola ního pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu – Elastek 40 special mineral. Jelikož se jedná o nenáro nou stavbu s jednoduchými 
základovými pom ry, adíme ji do 1. Geotechnice kategorie, kdy lze vycházet 
z tabulkových hodnot výpo tové únosnosti podloží. V lokalit  staveništ  se vyskytuje 
zemina jemnozrnná t ídy F1 – hlína št rkovitá MG (pevné konzistence), na kterou jsou 
také dimenzovány základové konstrukce.  
 Napojení na technickou infrastrukturu je ešeno prost ednictvím již realizovaných 

ípojek p ivedených na okraj pozemku stavby. Rodinný d m bude napojen na ve ejný 
vodovod, kanalizaci, NN a plynovod. P íjezdová komunikace je provedena 
v severovýchodní ásti pozemku z komunikace místního významu. 

 
d) informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 
 Napojení sítí, vjezd a parkovišt  budou provedeny v souladu s požadavky 
dot ených orgán . 

 
e) informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 
 Stavba bude provedena v souladu s platnou legislativou, jedná se o zákon 350/2012 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), dále vyhlášky .499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, vyhláška 268/2009 
Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby, 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  
územního ízení, ve ejnoprávní smlouvy a územní opat ení. 

 
 



12 
 

f) údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad   
územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 

 Rodinný d m je navržen a umíst n dle p íslušných vyhlášek, na ízení a platného 
územního plánu. P ípadné p ipomínky a požadavky byly do návrhu zahrnuty. 

 
g) cné a asové vazby stavby na související a podmi ující   stavby  a jiná opat ení 

v dot eném území 
 

 Samostatn  stojící novostavba nijak neovlivní okolní zástavbu RD. Po dokon ení 
stavby RD budou na pozemku provád ny další stavební objekty, kterými jsou oplocení 
pozemku, vegeta ní úpravy, atd. 

 
h) edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

 
 P edpokládané zahájení stavby: 03/2014 
 P edpokládané dokon ení stavby: 05/2016 
 Lh ta výstavby: cca 26 m síc  
 Jako první se provedou zemní práce, dále se zhotoví základy u podsklepené ásti a 
provede vyzd ní svislých nosných konstrukcí v podsklepené ásti. Poté se provedou 
základy u nepodsklepené ástí, strop nad suterénem a svislé nosné konstrukce v 1.NP. 
Následn  se vybetonuje strop nad 1.NP a svislé nosné kce 2. NP. Zhotoví se st echa 
z vazník  se st ešní krytinou a poté bude následovat vyzd ní p ek, osazení výplní otvor , 
zhotovení technických sítí v RD a dokon ovací práce.  

 
i) statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost edí a ostatní v tis. K , dále  údaje o podlahové ploše  budovy  
bytové i  nebytové v m2,  a o po tu byt  v budovách bytových a nebytových.  
 

edpokládané náklady na realizaci stavby: 6 600 tis. K  
Zastav ná plocha: 187,17 m2 
Plocha pozemku: 998,85 m2 
Zastav nost: 18,7 % 
Po et byt : 1 
Po et nadzemních podlaží: 2 
Po et podzemních podlaží: 1 
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2.2 Souhrnná technická zpráva 
 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

 

a) zhodnocení staveništ , u zm ny dokon ené stavby též vyhodnocení sou asného 
stavu konstrukcí; stavebn  historický pr zkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zón  
 

 Staveništ  je bez stávajících staveb a strom . Inženýrské sít  a p íjezdová 
komunikace jsou p ivedeny na hranici pozemku. Pozemek leží mimo ochranná pásma, 
v t sné blízkosti p íjezdové komunikace a staveništ  je vhodné pro stavbu RD. 
 
b) urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad   pozemk  s ní 

souvisejících 
 

 Jedná se o rodinný d m, který je navržen jako samostatn  stojící, orientovaný na 
severozápad  pozemku. Místo stavby se nachází v mírn  zvln ného terénu. Tvar pozemku 
a jeho výškové pom ry vzhledem k p iléhající ve ejné komunikaci byly ur ujícími prvky 
pro výškové osazení domu a z hlediska orientace ke sv tovým stranám, kde byly hlavní 
obytné místnosti a terasa umíst ny na jižní stranu.. D m je navržen jako t ípodlažní, 
áste  podsklepený, jednogenera ní pro 5 osob. D m se skládá ze dvou nadzemních a 

jednoho podzemního podlaží.  Hlavní vstup do objektu se nachází v prvním nadzemním 
podlaží.  

 
 

c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení 
vn jších ploch 
 

 Technické ešení stavby je podrobn  popsáno v Technické zpráv  dokumentace 
stavby. 

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
 Pozemek je p ístupný ze stávající místní komunikace ulice Husova. Komunikací 
vlastní a spravuje obec Zbraslav. Sou ástí stavby bude zbudování vjezdu do garáže a 
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vchodu na pozemek. Inženýrské sít  vedou podél pozemku v p ilehlé komunikaci. Veškeré 
ípojky byly p ipraveny už p i kladení hlavních ád , jsou vyvedeny na hranici pozemku. 

 
e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 
 

 Napojení na ve ejnou komunikaci s asfaltovým povrchem bude provedeno 
vymývanou betonovou dlažbou Best-platen. Takto proveden bude celý vjezd o ší ce 5 m a 
také parkovací stání. Na hranici pozemku je osazena p ípojková sí  s elektrom rovým 
rozvad em pro budoucí stavbu. Z rozvad e bude kabelem napájen vnit ní rozvad , 
kabel bude veden ve výkopu s pískovým ložem. Na hranici pozemku jsou také již 
provedeny p ípojky vody, kanalizace, plynu a osazeny revizní kanaliza ní a vodom rná 
šachta. Dále také sloupek s hlavním uzáv rem plynu.  

 
f) vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 
 Projekt ke stavebnímu ízení je ešen v souladu se všeobecn  platnými zákonnými 

edpisy souvisejícími s pé í o životní prost edí. Novostavba RD nebude mít negativní vliv 
na životní prost edí.  
 Ovzduší – vytáp ní a oh ev teplé vody pomocí kondenza ního kotle na zemní 
plyn. V 1.NP budou umíst na krbová kamna o jmenovitém výkonu 8 kW. P i uvol ování 
plyn  do ovzduší nebudou p ekro eny žádné emisní limity.  
 Ochrana zelen  – p ed zapo etí zemních prací bude sejmuta ornice v tlouš ce 20 
cm a uskladn na na pozemku pro další využití. Splaškové vody budou dovád ny do 
ve ejné kanalizace. P i likvidaci odpad  je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb.  

 
g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a 

komunikací 
 

 Objekt rodinného domu není ešen jako bezbariérový. Napojení p íjezdové 
komunikace na hlavní komunikaci nebude tvo it vyšší výškový rozdíl než 20 mm. 

 
h) pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do projektové 

dokumentace 
 

 ed zapo etím prací se ov í skute ný pr h inženýrských sítí. Pro zpracování 
dokumentace bylo k dispozici geodetické výškopisné zam ení pozemku. Na pozemku 
ur eném pro výstavbu rodinného domu byl zjišt n radonový index 3 – st ední. V tomto 
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ípad  je nutné provést protiradonové opat ení a to provedením hydroizolace spodní 
stavby z hydroizola ního pásu z SBS modifikovaného asfaltu – Elastek 40 special mineral. 

 
i) údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový a 

výškový systém 
 

 Pevné body vyty ovací sít  se nacházejí na rozích vedlejších objekt . Výškov  je 
objekt umíst n 0,000 = 452,350 mn.m Bpv. 

 
j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 
 
Stavba je organiza  rozd lena na následující stavební objekty: 
SO 01 – Rodinný d m 
SO 02- Komunikace a zpevn né plochy 
SO 03 – Oplocení 
SO 04 – Plynovodní p ípojka 
SO 05 - Rozvod el. vedení 
SO 06 – Kanaliza ní p ípojka 
SO 07 – Vodovodní p ípojka 
 
 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 
inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich minimalizace 

 
 Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavb  využívá vlastní 
pozemek. Zajistí se pr žný úklid vjezdu a místní komunikace. 

 
l) zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník , pokud není uveden 

v ásti F. 
 

 i provád ní stavby je nutné dodržovat zákon . 591/2006 Sb., o bližší 
minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništi a na ízení 
vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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2.   Mechanická odolnost a stabilita  
 

 Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedocházelo v dob  užívání i 
provád ní stavby k ohrožení stability objektu. Navržená budova je stabilní. Vlastní nosná 
konstrukce stavby je jednoduchá. Je navržena ve stavebním systému KMB SENDWIX, tj. 
zd né konstrukce s p eklady s dosažením konstruk ních zásad výrobce a využitím 
statických tabulek tohoto systému. Konstrukce železobetonových monolitických strop  a 

ev ných vazník  GANG-NAIL jsou ov eny statickým výpo tem. Stavba je navržena 
v souladu s platnými technickými podklady a postupy a dále také dle platných norem SN. 
 

3. Požární bezpe nost  
 

 Navržená stavba bude vyhovovat podmínkám požární bezpe nosti. Protipožární 
opat ení objektu je zpracováno jako samostatná p íloha projektové dokumentace – viz. 
Požárn  bezpe nostní ešení. 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
 

 Stavba je navržena tak, aby respektovala hygienické požadavky stavby ur ené pro 
bydlení. V obou nadzemních patrech budovy je umíst no jedno WC v samostatné místnosti 
s umývátkem a také koupelna se sprchovým koutem, vanou, umyvadlem a shozem na 
prádlo. Likvidace deš ových a splaškových vod bude provedena odvodem do jednotné 
ve ejné kanalizace.  
 trání místností je navrženo p irozené okny. Sklad s technickou místností 
v suterénu, a šatny v 1. NP a 2. NP budou odv trávány pomocí ventila ní turbíny Turbo 
Ventura 150. Všechny použité materiály jsou hygienicky nezávadné. P i veškerých 
pracích je nutno dodržovat  veškeré platné bezpe nostní p edpisy a pracovníky ádn  
proškolit. Jedná se o zákon . 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. a na ízení vlády . 
591/2006 Sb.   

 
 

5. Bezpe nost  p i užívání  
 
Stavba je navržena tak, aby odpovídala z hlediska bezpe nosti. Veškerá 

technologická za ízení, elektroinstalace, bleskosvod, plynoinstalace a spalinové cesty musí 
být nainstalovány kvalifikovanými pracovníky a podléhají pravidelným revizím dle 
platných legislativních p edpis . Výška zábradlí na schodišti spl uje požadavky na 
minimální výšku zábradlí. P i užívání stavby nebude ohrožena bezpe nost provozu na 

ilehlé místní komunikaci. 
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6. Ochrana proti hluku 

 
Stavba je navržena podle p edpis  a norem SN 730532 Akustika – ochrana proti 

hluku v budovách. Veškeré konstrukce a izolace ší ící hluk budou zaizolovány. Jedná se o 
objekt s nevýrobní inností, nep edpokládá se tedy navýšení hluku a ot es  vlivem 
technických za ízení. 
 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Stavba je v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Spl uje požadavek normy SN 73 0540-2 a spl uje požadavky § 6a zákona 406/2000 Sb., 
o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky 148/2007 Sb., o 
energetické náro nosti budov. Skladby obvodových konstrukcí spl ují požadavky normy 

SN 73 0540-2 na požadovaný sou initel prostupu tepla UN. Budova je dle klasifikace 
ztrát prostupem tepla obálkou budovy azena do skupiny B – úsporná. Výpo ty a posudky 
sou initel  prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení energetického štítku 
obálky budovy viz samostatná p íloha – Tepeln  technické posouzení. 
 

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 

 Stavba není ešena bezbariérov . Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky na 
bezbariérové užívání. 
 

9.  Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí  
 

 Byl zjišt n radonový index 3 – st ední. V tomto p ípad  je  nutné provést 
protiradonové opat ení a to provedením hydroizolace spodní stavby z hydroizola ního pásu 
z SBS modifikovaného asfaltu – Elastek 40 special mineral. Tento hydroizola ní pás 
zárove  p sobí jako ochrana objektu proti zemní vlhkosti. 
 

10.  Ochrana obyvatelstva 
 

 Stavba je navržena, a bude provedena takovým zp sobem, aby neohrožovala 
život, zdraví a životní podmínky jejich uživatel  ani uživatel  okolních staveb. Stavba 
spl uje základní požadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
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11.  Inženýrské stavby  (objekty) 
 
a) odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod, 

Stavba bude odvodn na ve spádu 2% od rodinného domu. V tšina deš ových vod se 
vsákne na pozemku. Vsakování spl uje vyhlášku . 501/2006 Sb. Splaškové vody 
z objektu a deš ové vody ze st ešních konstrukcí budou odvád ny do jednotné 
kanalizace. 

b) zásobování vodou, 

Zásobování vodou bude zajišt no z místního vodovodního adu, pomocí vodovodní 
ípojky HDPE 100 SDR 11 – 40 x 3,7. Vodom rná sestava bude umíst na ve 

vodom rné šacht  p ed domem na hranici pozemku. 

c) zásobování energiemi, 

Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého nap tí, které je ukon eno 
elektrorozvad em umíst ným v instala ním sloupku. Z instala ního sloupku bude 
napojen domovní rozvad , který bude umíst n v garáži (místnost 1S5). Objekt bude 
vytáp n pomocí deskových otopných t les.  

d) ešení dopravy, 

Doprava bude zajišt na po stávající místní komunikaci a zbudováním p íjezdové cesty 
k domu. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav, 

ed zahájením stavebních prací se provedou zemní práce. Nejd íve se provede 
skrývka ornice na celém pozemku a to v tl. 200 mm. Tato ornice bude poté použita pro 
terénní úpravy po dokon ení stavby. Kone nou vegeta ní úpravou okolí stavby bude 
trávník. Pochozí a pojízdné komunikace náležící k domu budou tvo eny betonovou 
dlažbou od firmy Best-platen. Další p ípadné vegeta ní úpravy prob hnou dle 
požadavku investora. 

f) elektronické komunikace. 

Tento projekt ne eší. 

 
 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb (pokud se ve stavb  
vyskytují) 

 
a) el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za ízení, 
b) popis technologie výroby, 
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c) údaje o po tu pracovník , 
d) údaje o spot eb  energií, 
e) bilance surovin, materiál  a odpad , 
f) vodní hospodá ství, 
g) ešení technologické dopravy, 
h) ochrana životního a pracovního prost edí. 

 
Ve stavb  se nevyskytují žádná technologická za ízení. 

 
 

2.3 Technická zpráva 

 

a) el objektu, 
 

 Objekt rodinného domu je ú elov  ur en pro jednogenera ní rodinné bydlení. 
 

b) zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení 
vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 

 Jedná se o rodinný d m, který je navržen jako samostatn  stojící, orientovaný na 
severozápad  pozemku. Místo stavby se nachází v mírn  zvln ného terénu. Tvar pozemku 
a jeho výškové pom ry vzhledem k p iléhající ve ejné komunikaci byly ur ujícími prvky 
pro výškové osazení domu a z hlediska orientace ke sv tovým stranám, kde byly hlavní 
obytné místnosti a terasa umíst ny na jižní stranu.. D m je navržen jako t ípodlažní, 
áste  podsklepený, jednogenera ní pro 5 osob. D m se skládá ze dvou nadzemních a 

jednoho podzemního podlaží. Garáž je navržena v podzemním podlaží. D m není ešený 
jako bezbariérový.  
 Konstruk ní systém stavby je st nový zd ný obousm rný. Základové konstrukce 
jsou  navrženy jako pasy z prostého betonu. Nosné st ny v suterénu budou vyzd ny 
z betonových tvárnic ztraceného bedn ní typu H, p ky budou z vápenopískových tvárnic 
Sendwix 4DF-LD. V 1. a 2. nadzemním podlaží budou tvo it obvodové a vnit ní nosné 
zdivo vápenopískové tvárnice Sendwix 8DF-LD. Suterén bude zateplen extrudovaným 
polystyrenem Styrodur 3035CS. V 1NP a 2NP  bude proveden kontaktní zateplovací 
systém (ETICS) s tepelnou izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock.  

 Vodorovné nosné konstrukce v suterénu a 1 NP budou tvo it monolitické 
železobetonové k ížem vyztužené desky. Nosnou konstrukci st echy budou tvo it d ev né 
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íhradové vazníky GangNail. V 2NP bude proveden zav šený sádrokartonový podhled na 
ev né vazníky. St echa bude pultová dvoupláš ová  prov trávaná, se sklonem 12,5%, 

opat ena st ešní krytinou z ocelového žárov  pozinkovaného plechu Lindab Seamline 
spojovaného na stojatou dvojitou drážku.  
 Okna a vstupní dve e budou d evohliníková, zasklená irým pr hledným  
izola ním trojsklem. Schodišt  v objektu je navrženo jako železobetonové monolitické 
s nášlapnou vrstvou z d ev ných spárovkových desek. 

 Pozemek je p ístupný ze stávající místní komunikace ulice Husova. Komunikací 
vlastní a spravuje obec Zbraslav. Sou ástí stavby bude zbudování vjezdu do garáže a 
vchodu na pozemek. 

 
Dispozi ní ešení: 
 Hlavní stup do domu se nachází v prvním nadzemním podlaží, na n j navazuje 
zádve í, které vede dále do chodby, z té je p ístupné schodišt , jídelna, pracovna, šatna, 
koupelna a WC. Jídelna je sou ástí otev eného prostoru, v kterém se nachází také kuchyn  
a obývací pokoj. Z kuchyn  je p ístup do spíže. 
 ístup do druhého nadzemního patra je zajišt n dvouramenným schodišt m, na 
které navazuje chodba. Z ní je možný p ístup do t í d tských pokoj , ložnice, pracovny, 
šatny, koupelny a WC. 
 ístup do suterénu je možný p es schodišt  z prvního nadzemního podlaží nebo 
z venkovního prostoru p es vrata garáže. Na schodišt  navazuje chodba, ze které je možno 
vejít do technické místnosti, skladu, prádelny a garáže pro osobní vozidlo s jedním stáním. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, 
osv tlení a oslun ní, 
 
Po et podzemních podlaží:  1 
Po et nadzemních podlaží: 2 
Po et byt :   1 
Po et krytých stání:  1 
Po et parkovacích stání:  2 
Plochy objektu: 
   1S:     
   1NP:  
   2NP:  
   Celková plocha: 425,98 m2 
   Obytná plocha: 
   Užitná plocha: 
   Obestav ný prostor: 1274,93 m3 
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Parcela: 
   Plocha pozemku: 998,85 m2 
   Zastav ná plocha: 187,17 m2 
   Procento zastav ní: 18,7 % 
 
 Osv tlení je u obytných místností zajišt no dodržením minimální doporu ené 
plochy oken, která inní 1/10 plochy dané místnosti. Ve všech místnostech bude také 
nainstalováno um lé osv tlení. 
 Objekt je orientován hlavním vstupem k severovýchodu. V severní, 
severovýchodní a severozápadní ásti jsou situovány místnosti: zádve í, koupelny, 
WC, schodišt , šatny a spíž. Obytné místnosti jsou orientovány p evážn  k jižní a 
západní stran . Kuchy  a ložnice jsou orientovány na východ. 
  
 

d) technické a konstruk ní ešení  objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost, 
 

 Konstruk ní systém stavby je st nový zd ný obousm rným. Základové 
konstrukce jsou  navrženy jako pasy z prostého betonu. Nosné st ny v suterénu budou 
vyzd ny z betonových tvárnic ztraceného bedn ní typu H, p ky budou 
z vápenopískových tvárnic Sendwix 4DF-LD zd né na cementovou vysokopevnostní lepící 
maltu pro tenkovrstvé zd ní. V 1. a 2. nadzemním podlaží budou tvo it obvodové a vnit ní 
nosné zdivo vápenopískové tvárnice Sendwix 8DF-LD a p ky budou z vápenopískových 
tvárnic Sendwix 4DF-LD zd né na cementovou vysokopevnostní lepící maltu pro 
tenkovrstvé zd ní.  
 Vodorovné nosné konstrukce v suterénu a 1 NP budou tvo it monolitické 
železobetonové k ížem vyztužené desky.  
 Nosnou konstrukci st echy budou tvo it d ev né p íhradové vazníky GangNail. 
V 2NP bude proveden zav šený sádrokartonový podhled na d ev né vazníky. 
  Schodišt  v objektu je navrženo jako železobetonová monolitická deska tlouš ky 
150 mm s nadbetonovanými stupni a s nášlapnou vrstvou z d ev ných spárovkových 
desek.  
 
Zemní práce 
 ed zapo etím výkopových prací bude pod objektem RD provedena skrývka 
ornice v tl. cca 20 – 25 cm. Ornice bude uskladn na na jihovýchodní ásti pozemku tak, 
aby nevadila provozu p i stavb , ale zárove  byla snadno a rychle p ístupná. Stavba se adí 
do 1. geotechnické kategorie, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpo tové únosnosti 
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podloží. V lokalit  staveništ  se vyskytuje zemina jemnozrnná t ídy F1 – hlína št rkovitá 
MG (pevné konzistence), na kterou jsou dimenzovány základy a navržen sklon svah  
výkopu a to 1:0,35. Po skrývce ornice bude proveden výkop stavební jámy a výkopy 
základových pas  pro podsklepenou a nepodsklepenou ást domu. Základovou spáru p ed 
betonáží prohlédne statik a ov í únosnost zeminy. Dále se provedou výkopy pro p ípojky 
inženýrských sítí, které se budou spádovat sm rem od objektu. Výkopy budou provedeny 
strojn , pouze posledních 100 mm pro základové pasy bude vykopáno a za išt no ru  
tak, aby jednotlivé rozm ry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací 
základových konstrukcí. V pr hu prací je nutno dbát na ochranu základové spáry. 
 Na násypy bude použit vhodný materiál (vhodná zemina z výkop  a p evážn  
št rkopísek). Budou hutn ny ve vrstvách po 300 mm na 0,3 MPa. 
 
Základové konstrukce: 
 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Dle 
výpo tu rozm  základových pas  posta í minimální výška základu a to 500 mm u 
základu podsklepené ásti a 800 mm u základu nepodsklepené ásti, z d vodu nezámrzné 
hloubky. Základové pasy jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 300 kPa. Základ 
schodišt  o hloubce 275 mm bude proveden dodate . Základy v nepodsklepené ásti 
budou se základy suterénu spojeny odstup ovanými základy a budou provedeny až po 
vyzd ní suterénu. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmá enou 
základovou spáru. Prostupy p es základy musí vést kolmo. Podkladní beton bude tlouš ky 
100 mm a bude proveden z prostého betonu t ídy C20/25 vyztužený KARI sítí s oky 
150/150 (ocel B500). 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Nosné st ny v suterénu budou vyzd ny z betonových tvárnic ztraceného bedn ní 
typu H (500x250x250 mm), materiál tvarovek C16/20, výpl ový beton C16/20, výztuž 
B500(R).  
 V 1. a 2. nadzemním podlaží budou tvo it obvodové a vnit ní nosné zdivo 
vápenopískové tvárnice Sendwix 8DF-LD zd né na cementovou vysokopevnostní lepící 
maltu pro tenkovrstvé zd ní (ZM 921 lepidlo SX) .  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropy nad suterén a prvním nadzemním podlažím budou provedeny jako 
monolitické železobetonové k ížem vyztužené spojité desky tlouš ky 200 mm nad 
suterénem a 240 mm nad prvním nadzemním podlaží. Desky budou vyztuženy dle návrhu 
statika. Velká tlouš ka desky stropu nad 1NP bude z d vodu p esazení ásti 2NP na 
severovýchodní a jihovýchodní stranu o p l metru. Prostupy stropní konstrukcí jsou 
zazna eny v projektové dokumentaci. 
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 eklady nad otvory nosných zdí tvo í systémové Sendwix p eklady 8DF. Nad 
velkými otvory u vrat garáže (1S), balkonových posuvných dve í (1NP), dlouhého okna 
(2NP) a u rohových oken (1NP, 2NP) budou použity monolitické železobetonové p eklady. 
Nad otvory nenosných zdí budou osazeny Sendwix p eklady 2DF. 
 
Schodišt   
 Hlavní domovní schodišt , které spojuje jednotlivé úrovn  domu, bude 
dvouramenné železobetonové deskové. Nosnou funkci zajiš uje železobetonová 
monolitická deska tl. 150 mm s vyložením na podest . Schodišt  je v nejnižším podlaží 
op ené do základu. Podesty budou vyneseny do vnit ní nosné st ny. Schodiš ové stupn  
budou nabetonované z prostého betonu C20/25 a budou osazeny nášlapnými d ev nými 
žárovkovými deskami tl. 28 mm. Zábradlí bude nerezové, s výplní z nerezových prut  a 
bude opat eno d ev ným madlem. Zábradlí bude do schodiš ové desky kotveno shora 
pomocí chemické kotvy. Schodišt  vedoucí z 1NP do 1S je tvo eno 16 stupni, výška stupn  
je 168,8 a ší ka 285 mm. Schodišt  vedoucí z 1NP do 2NP má 17 stup , výška stupn  je 
173 mm a ší ka 285 mm. 
 
Svislé nenosné konstrukce: 
 ky budou z vápenopískových tvárnic Sendwix 4DF-LD (248x115x248 mm) 
zd né na cementovou vysokopevnostní lepící maltu (ZM 921 lepidlo SX). Napojení na 
nosné zdi bude provedeno pomocí st nových spon. Instala ní p edst ny budou provedeny 
ze sádrokartonových p ek RIGIPS. 
 
Komín 
 V objektu se nachází jedno komínové t leso Schiedel Absolut 18L18 ešeno jako 
dvoupr duchový komín s ventila ní šachtou. Je to dvousložkový komínový systém 
s integrovanou tepelnou izolací z p nového betonu v komínové tvárnici a tenkost nnou 
keramickou vnit ní vložkou. Tepelnou izolací jsou opat eny komínové pr duchy i 
víceú elová šachta. Vn jší rozm ry komínu jsou 360/830 mm. Na jeden pr duch bude 
v suterénu napojen kondenza ní plynový kotel, na druhý v 1NP krbová kamna na pevná 
paliva. Ventila ní šachtou bude p iveden spalovací vzduch pro krbová kamna.  
 
 
St ešní konstrukce 
 Nosnou konstrukci st echy budou tvo it d ev né p íhradové vazníky GANGNAIL 
kotveny k železobetonovému v nci pomocí kotevních úhelník . Dimenze jednotlivých 
prvk , spoje a kotvení budou up esn ny ve statickém výpo tu. V 2NP bude proveden 
zav šený sádrokartonový podhled na d ev né vazníky. St echa bude pultová dvoupláš ová  
prov trávaná, skládající se ze dvou prov trávaných ástí, které mají st ešní rovinu o sklonu 
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12,5% a jsou orientovány proti sob  (jedna ást na SV, druhá na JZ). Opat ena bude st ešní 
krytinou z ocelového žárov  pozinkovaného plechu Lindab Seamline Premium 
spojovaného na stojatou dvojitou drážku.  Oplechování detail  st echy (okapová hrana, 

eben, ukon ení štít  a prostupy st echou) budou ešeny za pomoci prvk  st ešního 
systému Lindab nebo postupy z technických podklad  tohoto výrobce. 
 Nad obývacím pokojem je pochozí plochá st echa (terasa) se sklonem 1,75 %. 
Kde pochozí vrstvu tvo í terasová prkna WPC – DECEUNICK TWINSON. 
 
Izolace: 
 
Hydroizolace 
 Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je navržena z hydroizola ních pás   
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože – Elastek 40 
special mineral v tl. 4 mm. Pás bude celoplošn  natavený k podkladu. Asfaltové pásy 
budou na svislých konstrukcích chrán ny proti poškození tepelnou izolací z extrudovaného 
polystyrenu Styrodur 3035CS a nopovou fólií ISO-DRAIN 20. Nopová fólie bude p itížena 
násypem a bude ukon ena cca 150 mm pod upraveným terénem ukon ovací lištou, aby 
nedocházelo k zatékání vody z povrchu. Hydroizolace je ukon ena min. 300 mm nad 
upraveným terénem. 
 Hydroizolace  poch zné terasy bude provedena z hydroizola ní fólie z m eného 
PVC s nakašírovanou PES rohoží, která bude nalepena PU lepidlem k podkladu, který 
tvo í extrudovaný polystyren Styrodur 3035CS. 
 
Izolace proti radonu 
 Byl zjišt n radonový index 3 – st ední. V tomto p ípad  je nutné provést 
protiradonové opat ení. To  bude provedeno izolací spodní stavby z hydroizola ního pásu 
z SBS modifikovaného asfaltu – Elastek 40 special mineral. 
 
Tepelná izolace: 
  
Obvodové zdivo: Suterén bude zateplen extrudovaným polystyrenem Styrodur 3035CS 
v tl. 100mm. V 1NP a 2NP  bude proveden kontaktní zateplovací systém (ETICS) 
s tepelnou izolací z kamenné vlny Rockwool Fasrock tl. 150 mm. V míst  kde bude 
proveden obklad keramickými pásky Klinker bude použita izolace z kamenné vlny 
Rockwool Fasrock LL. 
 
Izolace podlah: Všechno podlahy na zemin  jsou izolovány expandovaným polystyrenem 
Isover EPS 150 S  tl. 90 mm. V garáži je tento polystyren tl. 70 mm.  
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Izolace st echy: Tvo ena tepelnou izolací z minerální plsti Rockwool Multirock v tl.260 
mm. Izolace je konstantní pouze v tlouš ce 160 mm, do zbytku izolace zasahují z ásti 
spodní pásy vazník . 
 
Pochozí terasa nad 1NP: Tepelná izolace bude tvo ena spádovými klíny z expandovaného 
polystyrenu Bachl EPS 150 S Stabil v tl. 40-120 mm, dále deskami Bachl EPS 150 S Stabil 
a vrchní vrstvu izolace tvo í extrudovaný polystyren Styrodur 3035CS. 
 
Akustická izolace 
 Akustickou izolaci v podlaze 2NP tvo í izola ní desky z minerální plsti Isover T-
N v tl. 40 mm. Tato izolace plní zárove  i tepeln  izola ní funkci. 
 
Výpln  otvor  
 Okna a balkonové dve e budou d evohliníková zasklená irým pr hledným 
izola ním trojsklem od firmy Slavona. Sou initel prostupu tepla oken je Uw= 0,8 W/m2.K. 
Okna a balkonové dve e orientovaná na jižní sv tovou stranu budou opat eny 
integrovanými horizontálními žaluziemi ScreenLine. Vstupní dve e budou d evohliníkové, 
sendvi ové konstrukce se sv tlíkem vypln ným izola ním matným trojsklem. Sou initel 
prostupu tepla dve í je Uw= 0,75 W/m2.K. Garážová vrata budou sek ní od firmy 
Hörmann. 
 
Povrchové úpravy 
 Vnit ní omítky budou jednovrstvé od firmy Cemix.  
 Vn jší omítky budou probarvené tenkovrstvé silikonové také od firmy Cemix. 
Bude se st ídat barva bílá s vínovou. Na všech štítech pultové st echy (bo ní i h ebenový) 
bude obklad ze smrkových palubek ší ky tl. 19 mm a ší ky 121 mm, provedený jako 
prov trávaná fasáda. 
 Nášlapné vrstvy podlah budou tvo eny z keramické dlažby RAKO nebo 
laminátové podlahy QUICK-STEP. 
 
Truhlá ské výrobky 
 Viz Výpis prvk  
 
Klempí ské konstrukce 
 Viz výpis prvk  
 
Záme nické konstrukce 
 Viz výpis prvk  
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trání 
 trání místností bude p irozené okny. Sklad s chodbou v suterénu, a šatny v 1. 
NP a 2. NP budou odv trávány pomocí ventila ní turbíny Turbo Ventura 150. Technická 
místnost v suterénu bude odv trávaná do garáže. Garáž má odv trání pomocí oken a také 
odvodním otvorem v bo ní st  garáže u stropu a p ívodní v trací št rbinou v garážových 
vratech. 
 
Vytáp ní objektu a oh ev vody 
 Vytáp ní bude ešeno jako teplovodní deskovými otopnými t lesy. Zdroj tepla 
bude plynový kondenza ní kotel Buderus Logamax GB 162 o výkonu 15 kW umíst ný v 
technické místnosti 1S6, který oh ívá zárove  akumula ní zásobník pro teplou vodu. 
V obývacím pokoji budou umíst na krbová kamna o jmenovitém výkonu 8 kW. 
  
e) tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor , 

 
 Stavba je v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Spl uje požadavek normy SN 73 0540-2 a spl uje požadavky § 6a zákona 406/2000 Sb., 
o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky 148/2007 Sb., o 
energetické náro nosti budov. Skladby obvodových konstrukcí spl ují požadavky normy 

SN 73 0540-2 na požadovaný sou initel prostupu tepla UN. Výpo ty a posudky 
sou initel  prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení energetického štítku 
obálky budovy viz samostatná p íloha – Tepeln  technické posouzení. 

 
f) zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického pr zkumu, 
 

 Dle inženýrsko-geologického pr zkumu se v lokalit  staveništ  vyskytuje 
zemina jemnozrnná t ídy F1 – hlína št rkovitá MG (pevné konzistence), na kterou jsou 
dimenzovány základy a navržen sklon svah  výkopu a to 1:0,35. Hydrogeologický 
pr zkum nebyl proveden, ze zkušeností zakládání staveb v okolí objektu se p edpokládá, 
že v podloží do 5, 0 m pod úrovní základové spáry není ustálená hladina podzemní vody, 
stejn  jako na sousedních parcelách. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

ink , 
 

 Objekt nebude mít zásadní vliv na životní prost edí. B hem stavby je povinností 
dodavatele stavebních prací maximáln  omezit nezbytnou hlu nost stavebních prací. 
Hodnoty hluku p i stavební innosti nesmí p ekro it p ípustné hodnoty hluku dle na ízení 
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vlády . 148/2006 Sb. Vytáp ní kotlem spalující zemní plyn a krbovými kamny nebude mít 
negativní vliv na ovzduší. Nakládání s odpadem bude probíhat dle p íslušné vyhlášky obce 
Zbraslav. 

 

h) dopravní ešení, 
 

 Na pozemku je ešen sjezd do garáže. P ístup na pozemek je z místní komunikace 
ístupových chodníkem ke vstupním dve ím. 

 

i) ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová 

opat ení, 
  

 Stavba je navržena tak, aby odolávala nep íznivým ú ink m pov trnosti. Stavební 
parcela pro výstavbu rodinného domu není sou ástí záplavového území, v míst  nehrozí 
ani sesuvy p dy, pozemek není sou ástí území se zvýšenou seizmicitou ani poddolovaného 
území.  
 Byl zjišt n radonový index 3 – st ední. V tomto p ípad  je  nutné provést 
protiradonové opat ení a to provedením hydroizolace spodní stavby z hydroizola ního pásu 
z SBS modifikovaného asfaltu – Elastek 40 special mineral. Tento hydroizola ní pás 
zárove  p sobí jako ochrana objektu proti zemní vlhkosti. 

 

j) dodržení obecných požadavk  na výstavbu. 
 

 Umíst ní stavby je v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Sousedící parcely nejsou dot eny požárn  nebezpe ným 
prostorem. Stavba bude provedena v souladu s touto projektovou dokumentací.  
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  3. Záv r 
 

Tuto bakalá skou práci jsem zpracoval na základ  svých dosavadních zkušeností 
s navrhováním pozemních staveb a použitím pot ebných norem, vyhlášek, p edpis , 
technických list  a podklad  od výrobce. 

Výstupem bakalá ské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 
áste  podsklepeného rodinného domu se dv ma nadzemními podlažími. Stavba je 

umíst na na mírn  svažitém pozemku v obci Zbraslav. Objekt je navržen jako zd ný ze 
stavebního systému KM Beta Sendwix M. Konstrukce st echy zvolena pultová 
z d ev ných vazník . 

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu zadání. Rodinný d m spl uje 
normové požadavky z hlediska tepeln  technického i z hlediska požární bezpe nosti 
budovy. Sou ástí práce jsou studie, výkresová a textová ást. 
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