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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického 

obytného domu ve Frýdku-Místku. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně 

platných zákonů, vyhlášek a norem.  

Obytný dům leží na parcele 528/46 v katastrálním území Místek. Dům je dvoupodlažní 

s částečným podsklepením. Rozměry domu jsou 10,65x9,4m. Zastřešení domu je řešeno 

plochou střechou. Objekt je navržen ze systému Porotherm a Tritreg. Základové 

konstrukce tvoří prostý beton  C16/20 a podkladní betonová deska tloušťky 150mm je 

vyztužena Kari sítí 100/100/6.  

Přiložená seminární práce se zabývá tématem podlah. 

 

Klí čová slova 
Nízkoenergetický obytný dům, částečné podsklepený objekt, betonové základy, systém 

Porotherm, tvárnice Tritreg, železobetonové schodiště, plochá střecha 

 

 

Abstract 
This bachelor´s thesis focuses on the development of documentaion of a low energy 

detached house in Frýdek-Místek. The project as well as the addenda are elaborated with 

regard to contemporary legislature and standards. 

The house is located on plot number 528/46 in Místek area. The house has two floors with 

a partial basement. Dimensions of the house are 10,65x9,4m. The roof of the building is 

designed flat roof. The house is performed from the systém Porotherm and Tritreg. The 

basis construction are of plain concrete C16/20 and the base concrete slab is reinforced by 

Kari 100/100/6.  

The enclosed essay deals with the topic of floor. 

 

Keywords 
Low energy detached house, partial basement building, concrete foundations, system 

Porotherm, Tritreg blocks, concrete staircase, flat roof 
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Úvod 
 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického 

obytného domu o dvou nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Objekt se 

nachází na parcele 528/46 ve Frýdku-Místku, katastrálním území Místek 

v Moravskoslezském kraji. Dům byl navržen v souladu se zadáním práce.  
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A/ Identifika ční údaje o stavbě a stavebníkovi  
Název stavby:    Nízkoenergetický obytný dům 

Místo stavby:    Frýdek-Místek, k.ú. Místek 634824, č. parcely 528/46 

Kraj:    Moravskoslezský 

Sousední pozemky:  k.ú. Místek 634824, č. parcely 528/45, 528/66, 528/65, 3095, 

3094/3 

Způsob výstavby:   Odbornou stavební firmou 

Odpovědný projektant:  Tomáš Kučera 

Sídlo projektanta:   4. Května 212, Frýdek-Místek, 738 02 

Charakter stavby:   Novostavba  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 

 

 

B/   Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o   
stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích  

Jedná se o nově zastavované území v návaznosti na existující zástavbu. Území leží 

na pozemku s číslem parcely 528/46 v katastrálním území Místek. Pozemek je v lokalitě 

určené územním plánem k zastavění. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Na 

předmětném pozemku nejsou žádné stávající stavby, oplocení ani stromy nebo keře. 

Pozemek neleží v poddolovaném území, v území se zvýšenou seismickou aktivitou a ani 

v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Přípojky sítí technického vybavení budou 

přivedeny na pozemek investora z veřejné komunikace, která leží na parcele č. 3095 a je ve 

vlastnictví obce Frýdek-Místek. Před vybudováním přípojek bude zřízeno věcné břemeno.  

 

 

Sousední parcely:  

528/45  Školová Darina a Škola Radim, Bohuslava Martinů 2159   

528/66  SJM Klekner Josef a Kleknerová Marie, Bedřicha Václavka 2773 

528/65  Statutární město Frýdek-Místek 

3095  Statutární město Frýdek-Místek 

3094/3  Statutární město Frýdek-Místek 

 



 

C/ Údaje o provedených průzkumech a o napojení na  
dopravní a technickou infrastrukturu  

Před zahájením projektových prací byla provedena prohlídka pozemku. Na 

pozemku byl proveden geotechnický průzkum. Dle normy ČSN EN 1997-1 (731000) – 

Navrhování geotechnický konstrukcí, došlo k určení geotechnické kategorie. Půda pod 

plošným základem tedy byla zatříděna do 1. geotechnické kategorie – nenáročná stavba a 

jednoduché základové poměry. Samotná únosnost zeminy se stanoví dle ČSN. Byl 

proveden radonový průzkum. Zájmová parcela byla zařazena do kategorie č. 2 – přechodná 

radonová rizika, není nutné provádět dodatečná protiradonová opatření. 

Dům bude napojený na kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod a elektrickou 

energii, přičemž všechny přípojky jsou vyvedeny až za hranici vlastního pozemku, 

Všechny sítě vedou v komunikaci popř. v její blízkosti před vlastním stavebním 

pozemkem. Příjezd k obytnému domu bude řešen z této komunikace. 

 

 

D/  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou 

zohledněny a zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými 

orgány. 

 

 

E/  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících 

prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na 

stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných českých a 

evropských norem. V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a 

materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 

 

 

 

 



F/  Informace o splnění podmínek regulačního plánu, 
územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u 
staveb podle §104 odst. 1 Stavebního zákona  

Stavba je v souladu s územním plánem obce. Projektová dokumentace pro stavební 

povolení bude respektovat požadavky vydané územně plánovací informací pro danou 

stavbu. 

 

 

G/  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území  

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který neovlivní okolní 

samostatně stojící domy. Přístupové komunikace a veřejné sítě budou v době výstavby 

hotové. 

 

 

H/  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 
prací  

Předpokládané zahájení stavby:  09/2013 

Předpokládané ukončení stavby:  09/2014 

Nejdříve budou provedeny zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá 

spodní stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

 

 

I/  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, 
nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, 
dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m², a 
o počtu bytů v budovách bytových a nebytových  
 

Zastavěná plocha:  100,11 m² 

Obestavěný prostor:  857,1 m² 

Orientační cena stavby: 4 mil. Kč 

Obytná plocha:   114,83 m² 

Užitná plocha:   202,38 m² 



Počet nadzemních podlaží: 2 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet bytů:   1 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   Tomáš Kučera  
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1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 
a/ Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický 
průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo v památkové zóně 

Projektová dokumentace řeší stavbu nízkoenergetické obytného domu na parcele č. 

528/46 v katastrálním území Místek 634824 ve Frýdku-Místku. Staveniště je mírně 

svažité, bez stávajících staveb, stromů, keřů, inženýrských pásem a ochranných pásem. 

Pozemek leží u místní komunikace parc. č. 3095, na kterou bude staveniště  komunikačně 

přímo napojeno. Staveniště je pro stavbu obytného domu vhodné. Stavba se nenachází 

v památkové rezervaci, ani není v památkové zóně. 

 

 

b/  Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 
s ní souvisejících 

   Jedná se o novostavbu samostatně stojícího částečně podsklepeného obytného 

domu, který bude trvale sloužit k bydlení. Objekt bude řešen jako dvoupodlažní se 

suterénem, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 4 osob. Urbanistické řešení domu 

vychází z tvaru pozemku a okolní zástavby. Vstup na pozemek je řešen z východní strany 

budovy z ulice Nerudova. 

Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,65 x 9,40m.  

Fasáda bude provedena ve světle šedé barvě. Okna a dveře budou plastová v barvě 

tmavě hnědé a bílé. Střecha je navržena jako plochá s klasickým uspořádáním vrstev. 

Klempířské prvky se předpokládají v pozinkovaném plechu přírodního zbarvení. 

 

 

c/ Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 

Technické řešení stavby je podrobně popsáno v příloze F. Technická zpráva. 

 

 

 

d/ Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení: 



Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je řešen 

z ulice Nerudova na východní straně pozemku. Na stavebním pozemku je navržena 

příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Vodovod: Přípojka vodovodu bude přivedena na stavební pozemek. Vodoměrná 

sestava bude umístěna v suterénu, v technické místnosti ve vzdálenosti 1 metru od 

obvodové suterénní zdi. Potrubí je v zemi uloženo do pískového lože. 

Kanalizace: Přípojka kanalizace bude přivedena na stavební pozemek. Na pozemku 

se bude nacházet kanalizační šachta o průměru 1000mm a poklopem o průměru 600mm. 

Jedná se o jednotnou kanalizační stoku, a proto se bude v místě šachty napojovat i 

domovní dešťová kanalizace. 

Elektřina: Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým 

rozvaděčem. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič. Z rozvaděče budou kabelem 

napájeny vnitřní rozvaděče domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, 

popř. v chráničce. 

Plyn: NTL plynová přípojka je zakončena ve sloupku na hranici pozemku v HUP 

s uzávěrem KK1. Přípojka plynovodu i projekt vnitřní plynoinstalace je řešen samostatným 

projektem. 

 

e/ Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svažném území 

Na pozemku stavebníka jsou navržena  2 parkovací místa. Stavba se nenachází na 

poddolovaném území. 

 

 

f/ Vliv stavby na životní prostředí 
Daný objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma ani se nenachází 

v chráněném území. Stavba a provoz domu nemají žádný zvláštní negativní vliv na životní 

prostředí. Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí 

stavby (prašnost, hluk, doprava, použití stavebního mechanizmu a znečištění komunikace). 

Investor však bude dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře.  



Při likvidaci odpadu bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpad při 

stavební činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad vzniklý pozdějším provozem 

domu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a 

jejich svoz bude zajištěn obcí. 

 

 

g/ Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 

Projekt neřeší bezbariérovou problematiku. 

 

 

h/ Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 

Před zahájením projektových prací byla provedena prohlídka pozemku. Na 

pozemku byl proveden geotechnický průzkum. Dle normy ČSN EN 1997-1 (731000) – 

Navrhování geotechnických konstrukcí, došlo k určení geotechnické kategorie. Půda pod 

plošným základem tedy byla zatříděna do 1. geotechnické kategorie – nenáročná stavba a 

jednoduché základové poměry. Samotná únosnost zeminy se stanoví dle ČSN. Byl 

proveden radonový průzkum. Zájmová parcela byla zařazena do kategorie č. 2 – přechodná 

radonová rizika, není nutné provádět dodatečná protiradonová opatření. 

Všechny poznatky vyplývající z těchto průzkumů byly zohledněny v projektové 

dokumentaci. 

 

 

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

Polohové osazení do terénu viz. Situace. Vytyčení stavby bude provedeno 

oprávněným geodetem.  

 

 

 

j/ Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory  

S01 – Obytný dům 

S02 – Přípojka NN 



S03 – Přípojka NTL 

S04 – Přípojka kanalizace 

S05  - Vodovodní přípojka 

S06 – Zpevněné plochy na pozemku 

S07 – Nezpevněné plochy na pozemku 

S08 – Oplocení pozemku 

 

 

k/ Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 

Pro účel stavby bude využíván pouze pozemek investora. Stavba bude prováděna 

tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné vzniklé negativní 

vlivy (hluk, prašnost) byly v maximální možné míře eliminovány. Stavba nemá negativní 

účinky na okolní pozemky a stavby. 

Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje na sousední pozemky (viz. 

Zpráva požárně-bezpečnostního řešení stavby). Dále nedochází k zásahu do ochranných 

pásem jiným způsobem. 

 

 

l/ Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 
není uveden v části F 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržované ustanovení 

nařízené vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu při práci na staveništi a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Specializované práce mohou provádět pouze odborné firmy oprávněné 

provádět tuto činnost.  

 

 

2 Mechanická odolnost a stabilita  
Stavební činnosti jsou navrhovány tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání 

k situaci, která by měla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby. 



Konstrukce stavby je navržena z obvyklého materiálu, předpokládá se užívání 

stavby s obvyklým zatížením, jako je běžné pro obytné budovy po celou dobu životnosti 

stavby. Prostorová tuhost bude zajištěna spojením vnitřních i obvodových zdí.  

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré technologické předpisy výrobců 

materiálů. Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. 

V případě použití jiných materiálů musí tyto materiály vykazovat minimálně stejné 

mechanické a technické vlastnosti, jako původně navržené. 

 

 

3 Požární bezpečnost 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. C.1.1 – Technická zpráva požární ochrany. 

 

 

4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
Stavba splňuje základní hygienické požadavky na bydlení, jsou zde vyčleněny pro 

očistu těla (WC, koupelna), dále prostor pro přípravu jídla (kuchyň). Odvětrávání vnitřních 

prostor bude přirozeně okny a dveřmi. V prostorách domu je zajištěno denní osvětlení, 

které bude doplněno osvětlením umělým.  

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména vyhlášku 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 a dbát o ochranu 

zdraví a života osob na staveništi. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební 

materiály a technologie, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i 

vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na prostředí. Stavba jak je 

navržena, bude odolávat škodlivému působení prostředí, např. vlivům půdní vlhkosti a 

podzemní vodě. 

 

 

5 Bezpečnost při užívání 
Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. 

Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby 

pro bydlení tedy bude bezpečné. Provedením stavby tedy bude zajištěna bezpečnost při 

jejím užívání.  

 

 



6 Ochrana proti hluku 
Stavba není zdrojem hluku, nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu 

před hlukem chránit. Všechny materiály a výrobky použité při provedení stavby zabezpečí  

dostatečnou ochranu proti hluku. 

 

 

7 Úspora energie a ochrana tepla 
Stavba je navržena z materiálu, které splňují požadavky revidované ČSN 73 05 40. 

Obálkovou metodou byly stanoveny teplené ztráty objektu na 7,469 kW. Byl proveden 

energetický štítek budovy. Budova se řadí do třídy B – úsporná, viz.  Tepelně technické 

posouzení objektu. Při navrhování konstrukcí byly respektovány klimatické podmínky 

v daném území. 

 

 

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

Bezbariérové řešení stavby není požadováno.  

 

 

9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveň bude sloužit 

proti prostupu radonu. Agresivní spodní vody, poddolování ani seismicita se na staveništi 

nevyskytují. Objekt ani neleží v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

 

 

10  Ochrana obyvatelstva 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva jsou splněny. 

 

11  Inženýrské stavby 



 
a/ Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Pozemek bude vyspádován hodnotou 2 % od rodinného domu. Odvod splaškových 

vod bude napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. Dešťová voda ze střechy bude 

svedena do jednotné kanalizační sítě. U dešťové vody na pozemku se předpokládá 

vsakování do zeminy. 

 

b/ Zásobování vodou 
Objekt bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. 

 

c/  Zásobování energiemi 
Objekt bude napojený pomocí přípojek na síť NTL a NN.  

 

d/ Řešení dopravy 
Objekt bude napojen na místní komunikace z východní strany, z ulice Nerudovy. 

 

e/ Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Po dokončení výstavby bude upraveno okolí, včetně vegetačních úprav.¨ 

 

f/ Elektronické komunikace 
Elektronické připojení se nepředpokládá. 

 

 

12  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb, pokud 
se ve stavbě vyskytují  

Nevyskytují se. 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   Tomáš Kučera  
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1 Účel objektu 
Jedná se o obytný dům, který bude trvale sloužit k bydlení čtyřčlenné rodiny.  

 

 

2 Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a  
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu  

Jedná se o novostavbu obytného domu se dvěma NP, částečným podsklepením a 

plochou střechou. Urbanistické řešení domu vychází z tvaru pozemku a okolní zástavby 

domů. Vstup na pozemek je řešen z ulice Nerudova na východní straně objektu. Obytné 

místnosti jsou z převážné části orientovány na jih a západ. Na západní straně budovy se 

nachází přilehlá terasa. Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 10,65x9,4m. 

Dům je dispozičně řešen tak, aby došlo k oddělení společenské zóny (1.NP) od 

zóny klidové (2.NP). Hlavní vstup je orientován na východní stranu. Zádveří je dostatečně 

prostorné pro odložení obuvi, oblečení či deštníků. Je zde vstup na samostatné WC a do 

haly, ve které je umístěno schodiště do druhého patra a do suterénu. Z haly je přístupná 

pracovna i obývací pokoj s kuchyní. Ve 2.NP se nachází koupelna, komora, dva dětské 

pokoje a ložnice. V suterénu se nachází místnost pro domácí práce a technická místnost.  

Střecha je plochá s klasickým uspořádáním vrstev. 

Před samotnou výstavbou je parcela celoplošně zatravněná. Výstavba nijak zásadně 

neovlivní změnu vegetace kolem budoucího objektu. Prostory kolem objektu budou 

dekorativně doplněny okrasnými rostlinami. Pozemek bude celý oplocený. Na východní a 

severní straně bude zřízen ocelový plot na betonové podezdívce, na dalších stranách bude 

plot tvořit oplastované pletivo s ocelovými sloupky. 

Vjezd na pozemek je řešen z ulice Nerudova na východní straně. Na pozemku bude 

zřízeno parkovací stání z betonové zámkové dlažby. 

Objekt není navržen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 

3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace, osvětlení a oslunění  

Zastavěná plocha RD: 100,11 m² 

Obestavěný prostor:  857,1 m² 



Obytná plocha:  114,83 m² 

Užitná plocha:   202,38 m² 

Procento zastavění:  11,7% 

Počet nadzemních podlaží: 2 

Počet podzemních podlaží: 1 

Počet bytů:   1 

 

Všechny obytné místnosti budou mít zajištěné denní osvětlení v souladu s ČSN 

730580. Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení podmínek proslunění u okolních 

domů. 

 

 

4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 
vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
4.1 Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o tloušťce cca 20cm. Zemní 

práce budou spočívat v provedení výkopů rýh pro základové pasy. Výkopy budou 

prováděny strojně, jen dočistění základových pasů bude provedeno ručně. Zemina bude 

uskladněna na pozemku a následně použita pro terénní úpravy. 

 

4.2 Základové konstrukce 
Základové konstrukce byly dimenzovány pro třídu zemin R6, jíl se střední 

plasticitou a pro tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt = 0,2 MPa. Přítomnost agresivní 

vody nebyla zjištěna. 

Celá stavba je založena na základových pasech, které probíhají pod každou svislou 

nosnou konstrukcí. Podsklepená část domu je základy odstupňovaná k nepodsklepené 

části. Pro vybetonování základů se použije prostý beton  C16/20. V základových pasech je 

nutno ponechat prostupy pro kanalizační potrubí. Na základových pasech jsou 

v nepodsklepené části vyzděny dvě vrstvy betonových tvárnic Tritreg 500x400x250mm a 

následně zmonolitněny betonovou zálivkou. Podkladní betonová deska v tloušťce 150mm 

z betonu C16/20 je vyztužena kari sítí 100/100/6. Tato deska bude tvořit rovnoměrný 

podklad pro hydroizolační vrstvu. 



4.3 Svislé konstrukce 
Hlavní svislou nosnou konstrukcí je obvodové zdivo z cihel Porotherm EKO+ 

tloušťky 440 mm na zdící maltu. Vnitřní nosní zdivo v 1NP a ve 2NP je navrženo tloušťky 

250 mm, z cihel Porotherm 24 P+D a dále tloušťky 185mm z tvárnic Porotherm 17,5 P+D. 

Obvodové zdivo podsklepené části je tvořeno betonovými tvárnicemi Tritreg, o tloušťce 

300mm, které jsou vylity prostým betonem C16/20. Zdivo je doplněno vodorovnou výztuží 

dle statického požadavku.  

Nenosné příčky jsou vyzděny příčkovým zdivem porotherm 11,5 P+D tloušťky 

115mm a 14 P+D tloušťky 140mm. Jednotlivé druhy zdiva jsou ve výkresech označeny 

legendou a příslušnými šrafami.  

 

4.4 Vodorovné konstrukce 
Všechny stropní konstrukce v domě jsou navrženy ze stropního systému firmy 

Porotherm. Jedná se o keramický strop tloušťky 250mm. Tento systém je tvořen 

 keramicko-betonovou částí, která je tvořena z nosníků POT a tvarovek MIAKO. Celý 

strop je zmoolitněný zálivkou z betonu C25/30, která je vyztužena kari sítí 150/150/6. Na 

tento strop se budou klást další vrstvy podlah, viz. výpis podlah. Konkrétní rozměry a 

počty všech prvků a jejich jednotlivé uložení viz. výkres skladby stropní konstrukce.  

Takto provedený strop nad 2NP bude sloužit zároveň jako nosná konstrukce 

kontaktní jednoplášťové ploché střechy. 

Nadveřní a nadokenní překlady v nosných stěnách jsou navrženy z keramických 

překladů Porotherm 7, jejich délka se odvíjí ze šířky otvoru. 

Střešní konstrukce je složena z vrstvy keramzitbetonu, který bude umístěn ve 

zvoleném a navrženém spádu. Poté bude použit asfaltový pás, který oddělí tento lehčený 

beton od vrstvy tepelné izolace, uložené nad ním. Na ní bude mechanicky kotvena 

hydroizolace z PVC-P Fatrafol. 

 

4.5 Schodiště  
Schodiště do 1S je navrženo jako železobetonové monolitické dvouramenné o 16 

stupních s mezipodestou. Výška stupně je 180mm a šířka je 270mm. Schodiště, které bude 

vertikálně spojovat 1NP s 2NP, je navrženo také jako železobetonové monolitické 

dvouramenné o 16 stupních, výška stupně je 181,25mm a šířka 260mm. Stupně budou 

následně obloženy keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou. Bude pevně kotveno 

k obvodové stěně a bude mít samostatný základ.  



4.6 Komín 
Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v suterénu, je navrženo 

s komínového systému Schiedel Absolut s vnějšími rozměry 36x36cm. Komín bude 

opatřen vložkou pro přívod spalovacího vzduchu z exteriéru. Jako nadstřešní část komínu 

bude použit prefabrikovaný komínový plášť s cihelnou strukturou. Komín je ukončený 

pozinkovaným Kónusem. 

 

4.7 Věnce 
Železobetonové věnce jsou navrženy z betonu C25/30 a pevnostní třídy oceli B500. 

Všechny věnce musí být umístěny ve výškové poloze stropní konstrukce, budou se 

betonovat zároveň s nadbetonávkou stropní konstrukce. 

 

4.8 Izolace proti radonu a vodě 
Jako tato izolace budou použity celoplošně natavené modifikované APP asfaltové 

pásy Vis V s výstuhou z polyesterového rouna. Pod nimi bude umístěn asfaltový 

penetrační nátěr Penetral alp. Tato izolace slouží zároveň jako ochrana proti nízkému 

radonovému riziku. V podsklepené části bude izolace chráněna nopovou folií. Prostupy 

instalačních vedení budou provedeny tak, aby nedošlo k porušení izolace. 

Jako hydroizolace ploché střechy byla navržena hydroizolační fólie Fatrafol 810. 

Bude k podkladu kotvena mechanicky, dle pokynů výrobce. Jako parozábrana bude použit 

asfaltový pás SKLOBIT 40 MINERAL tloušťky 4mm.  

 

4.9 Izolace tepelné a akustické 
Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s ČSN 730540-2. Základy jsou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem ISOVER STYRODUR 4000 CS, tl.100mm. Ve skladbě 

podlahy na zemině je navržen expandovaný polystyren ISOVER EPS GREY TL.120mm. 

Tato izolace je použita i v podlaze nad nevytápěným suterénem, zde je navržená tloušťka 

80mm. Atika bude zateplena expandovaným polystyrenem ISOVER EPS GREY WALL, 

tloušťky 140mm. Podlahy jsou po obvodu izolovány a dilatovány pásy z tepelné izolace 

ISOVER N/PP. Potrubí střešní vpusti je izolováno po celé výšce tepelnou izolací 

z minerálních vláken ISOVER ORTSTECH DP 65. 

Suterén bude izolován pomocí extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 

4000 CS, který je navržen 1m pod úroveň terénu. 



Střecha bude zateplena pomocí tepelné izolace z minerálních vláken ISOVER R, 

budou použity dvě desky, každá tloušťky 140mm. 

Ve skladbě podlah 2NP je pod vrstvou cementového potěru navržena akustická 

izolační deska ROCKWOOL STEPROCK ND o tloušťce 20mm. 

 

 4.10  Truhlářské výrobky 
Prahy venkovních dveří budou součástí dodávky dveří. Vnitřní dveře budou 

osazeny do dřevěných obloukových zárubní. Specifikace jednotlivých dveří viz. výpis 

dveří.  

 

 4.11  Klempířské výrobky 
Oplechování parapetů bude provedeno z pozinkovaného plechu tl.0.6mm, hnědé 

barvy, který je opatřený antikorozním nátěrem. Všechny styky omítky s plechem budou 

tmeleny trvale pružným tmelem. Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného 

plechu tl.0.5mm. 

Veškeré přesné specifikace použitých klempířských výrobků viz. výpis 

klempířských prvků. 

 

 4.12  Výplně otvorů 
Výplně okenních otvorů budou v plastovém provedení s izolačním trojsklem. 

Budou použita plastová okna SALAMANDER STREAMLINE 7, firmy RI OKNA. 

Splňují požadavky na součinitel prostupu tepla a vnitřní povrchovou teplotu. Venkovní 

dveře budou firmy RI. 

Specifikace všech oken a dveří viz. výpis oken a dveří. 

 

 4.13  Podlahy 
Jednotlivé skladby podlah viz.výpis podlah. Podlahy jsou navrženy jako těžké 

plovoucí. Jako nášlapné vrstvy jsou navrženy keramická dlažba nebo laminát. Po obvodu 

cementové vrstvy jsou vloženy dilatační pásy ISOVER N/PP. V místě styku nášlapné 

vrstvy a svislé konstrukce jsou zhotoveny podlahové lišty nebo soklíky z keramického 

obkladu. 

 



 4.14  Povrchové úpravy 
Obklady stěn na WC, v kuchyni a v koupelně jsou navrženy jak keramické. Na WC 

a v koupelně bude obklady proveden po celé výšce místnosti. V kuchyni bude obklad 

proveden do výšky 600mm nad úrovní pracovní plochy. Barva a typ obkladu budou 

upřesněny investorem. Budou 1,5m nad úrovní podlahy. Obklady a dlažby budou 

provedeny specializovanou firmou. 

Vnitřní omítky budou provedeny pomocí vápenocemetové omítky POROTHERM 

UNIVERSAL na všech zděných plochách v toušťce 10mm. Na venkovní stěnu je navržena 

tepelněizolační omítka POROTHERM TO v tloušťce 30mm a vápenocementová omítka 

POROTHERM UNIVERSAL TL.5mm jako finální vrstva bude použita fasádní barva 

Baumit silikoncolor. 

V oblasti soklu je navržena dekorativní mozaiková omítka BAUMIT MOSAIKTOP 

tloušťky 5mm. 

 

 4.15  Větrání 
Většina místností v objektu bude odvětrávána přirozeným způsobem okny. 

Odvětrání kanalizace je řešeno pomocí větrací hlavice na střeše. 

 

 4.16  Vodovod 
Dům bude napojen na veřejný vodovod novou vodovodní přípojkou. Pomocí této 

přípojky bude zásobován pitnou vodou. Přípojka vodovodu bude přivedena na stavební 

pozemek. Vodoměrná sestava bude umístěna v suterénu, v technické místnosti ve 

vzdálenosti 1 metru od obvodové suterénní zdi. Potrubí je v zemi uloženo do pískového 

lože. Potrubí bude vedeno prostupy provedenými dle potřeby v jednotlivých konstrukcích. 

 

 4.17  Kanalizace splašková a dešťová 
Pro odvod splaškové kanalizace bude zřízena kanalizační přípojka, která bude 

napojena na veřejnou jednotnou kanalizační síť vedenou v komunikaci před pozemkem. 

Dešťová voda bude také svedena do jednotné kanalizace, bude se napojovat v revizní 

šachtě.  

 



 4.18  Elektrická energie 
Dům bude napojen na rozvodnou síť obce. Rozvodná skříň bude umístěna 

v suterénu, v technické místnosti. Z této skříně budou napojeny jednotlivé světelné a 

zásuvkové rozvody. Kabely budou vedeny pod omítkou ve stěnách či stropech. 

4.19  Plynovod 
Nová přípojka plynu bude napojena na stávající plynovod vedoucí v komunikaci 

před pozemkem. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku v ochranné skříňce. Vnitřní 

plynovod bude tvořený ocelovými trubkami spojovaných svařováním, přesná dimenze dle 

výpočtu. 

 

4.20  Kontroly 
Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 

� kontrola základové spáry, 

� kontrola celistvosti hydroizolace, 

� kontrola celistvosti tepelné izolace, 

� kontrola rovinnosti a svislosti, 

� kontrola odchylek, 

� kontrola dodržení správných technologických postupů. 

 

 

5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvorů  

Všechny konstrukce byly navrženy v souladu s ČSN 730540 tak, aby vyhovovaly 

doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla. Objekt je navržen jako 

nízkoenergetický, tím je brán zřetel na eliminování tepelných mostů. Objekt byl obálkovou 

metodou pomocí energetického štítku zatříděn do kategorie B-úsporná. Průměrný 

součinitel prostupu tepla je 0,25 W/m²K. Výplně otvorů mají součinitel prostupu tepla do 

1,1 W/m²K. 

 

 

6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 
geologického a hydrogeologického průzkumu  

Výpočtová únosnost Rdt je 0,2 MPa. Celá stavba je založena na základových 

pasech, které probíhají pod každou svislou nosnou konstrukcí. Podsklepená část domu je 



základy odstupňovaná k nepodsklepené části. Pro vybetonování základů se použije prostý 

beton C16/20. V základových pasech je nutno ponechat prostupy pro kanalizační potrubí. 

Na základových pasech jsou v nepodsklepené části vyzděny dvě vrstvy betonových tvárnic 

Tritreg 500x400x250mm a následně prolity betonem. Podkladní betonová deska v tloušťce 

150mm z betonu C16/20 bude vyztužena kari sítí 100/100/6. 

 

 

7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků  

Stavba domu nebude narušovat svými rozměry a ani charakterem okolní zástavbu a 

nebude mít nepříznivý vliv na okolí ani po dokončení stavby. 

Daný objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma, ani se nenachází 

v chráněném území. Stavba a provoz domu nemají žádný zvláštní negativní vliv na životní 

prostředí. Provádění stavby ovšem vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí 

stavby (prašnost, hluk, doprava, použití stavebního mechanizmu a znečištění komunikace). 

Investor však bude dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře.  

Při likvidaci odpadu bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpad při 

stavební činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. Odpad vzniklý pozdějším provozem 

domu bude tříděn a ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a 

jejich svoz bude zajištěn obcí. 

 

 

8 Dopravní řešení 
Napojení domu na stávající komunikaci bude provedeno zpevněnou pojízdnou 

plochou z betonové dlažby. Vjezd bude řešen z ulice Nerudova, na východní straně 

pozemku. 

 

 

9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová ochrana  

Navržená hydroizolace proti vlhkosti bude zároveň sloužit jako ochrana proti 

prostupu radonu. 



Objekt neleží v poddolovaném území, v území se zvýšenou seismickou aktivitou a 

ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Agresivní podzemní vody se na 

pozemku nenacházejí. 

 

10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, způsobilými 

pracovníky, případně svépomocí za odborného dohledu a za dodržení platných předpisů, 

z nichž zásadní jsou tyto: 

 

 

ČSN EN 1997 – Eurokod 7: navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1, obecná 

pravidla; 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty; 

ČSN 73 0508 – Denní osvětlení budov; 

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách; 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov; 

ČSN P 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení; 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech; 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy; 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí; 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí; 

ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží; 

N. 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; 

Vyhl.591/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; 

Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

 

 

 

 

Vypracoval:   Tomáš Kučera  

 

 



Závěr 

 
Bakalářská práce byla zpracována v rozsahu, který odpovídá zadání. Obsahuje technické 

zpracování obytného domu, to znamená technické zprávy, požárně bezpečnostní řešení, 

tepelně technické posouzení a seminární práci. Veškerá dokumentace byla zpracována dle 

současných platných zákonů, norem, vyhlášek a nařízení vlády.  
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